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                                                         RESUMO 

                                 

BATAGELLO, D.S. Identificação, Caracterização Molecular, Mapeamento e 

Colocalização do Receptor 1 do Hormônio Concentrador de Melanina em Mama de 

Ratas Lactantes e Não-Lactantes. 2016. 182f. Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Introdução: O Hormônio Concentrador de Melanina (MCH) apresenta a maior 

expressão de seu RNA mensageiro (RNAm) no período final da lactação (19º dia) em 

áreas inusitadas no sistema nervoso central (SNC) de roedor, como a área pré-óptica 

medial (MPOA). Após esse período não encontramos mais o RNAm e a proteína na 

MPOA, e há descrições de flutuações no nível sérico do MCH, o que sugere uma 

possível função do MCH no período final da lactação. Foi descrita a presença de 

MCH em diversos órgãos como: pulmão, tiróide, baço, trato gastrintestinal e em 

destaque no SNC que é responsável pela expressão de 98% do peptídeo. Foram 

descritos dois receptores: MCHR1 e MCHR2. No entanto, não há descrição da 

presença do MCHR1 em tecido mamário, embora evidências sustentem uma possível 

relação do MCH e o período de lactação. Objetivos: 1) investigar a presença do 

MCHR1 em tecido mamário de ratas lactantes e ratas em diestro; 2) sequenciar o 

receptor encontrado em tecido mamário para compará-lo com o receptor expresso no 

SNC e, 3) estabelecer o tipo celular reativo ao MCHR1 em tecido mamário de ratas 

lactantes e ratas em diestro. Material e Métodos: tecido mamário e do SNC de ratas 

Long-Evans lactantes e não-lactantes foram submetidos às técnicas de hibridização in 

situ, RT-PCR e RT-qPCR (com tecidos controles periféricos). Cortes do SNC de ratas 

Long-Evans (19º dia de lactação) foram submetidos à técnica RNAscope. 

Sequenciamento gênico foi realizado em amostras de tecidos mamários e hipocampo 

de rata lactante. Tecidos mamários de ratas lactantes foram submetidos às técnicas de 

imuno-histoquímica (fosfatase alcalina e imunofluorescência indireta) e western blot. 

Resultados: 1) pela técnica de hibridização in situ pudemos descrever a presença do 

Mchr1 em tecido mamário e do SNC (12º, 19º dias de lactação e diestro); em tecido 

mamário de ratas lactantes o Mchr1 se encontra em células na epiderme, derme, 

estroma e parênquima, e em ratas não-lactantes apenas na epiderme e derme. A 

técnica RNAscope confirmou a presença do Mchr1 no SNC de rata lactante. Por RT-



 
 

17 

PCR e RT-qPCR confirmou-se a presença do Mchr1 em tecidos mamários e controles 

de ratas lactantes e não-lactantes, com aumento da expressão gênica no hipocampo de 

ratas no 19º dia lactação. Por western blot, o MCHR1 encontra-se aumentado em 

hipocampo de ratas lactantes (12º dia); 2) o sequenciamento gênico identificou 100% 

de identidade da sequência do Mchr1 do tecido mamário (com pele e sem pele) com a 

do SNC; 3) células MCHR1-ir foram identificadas na epiderme, derme, estroma e 

parênquima de glândulas mamárias (ratas lactantes). Conclusão: podemos inferir, de 

forma inédita, que o Mchr1 é expresso no tecido mamário de ratas lactantes e não-

lactantes, apresenta 100% de identidade com a sequência do SNC, a expressão varia 

por setor mamário, e é mais expresso no hipocampo (19º dia lactação) indicando 

possível neurogênese hipocampal no final da lactação e, que o MCHR1 está mais 

presente no tecido mamário de ratas lactantes no 12º dia lactação. Todos esses 

resultados sugerem um possível envolvimento do MCH no controle da lactação. 

 

Palavras-chave: MCH, Neuroanatomia, Lactação, Receptor MCHR1, 

Neuroendocrinologia 
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ABSTRACT 

 

BATAGELLO, D.S. Identification, Molecular Characterization, Mapping and 

Colocalization of Melanin-concentrating Hormone Receptor 1 in Mammary Gland of 

Lactating and no-lactating rat. 2016. 182f. Thesis (Doctorade) – Institute of Psychology, 

University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Introduction: The melanin-concentrating hormone (MCH) mRNA shows highest 

expression during the final period of lactation (around 19th day) in novel sites of 

central nervous system (CNS) of rodents, such as the ventral part of the medial 

preoptic area (MPOAv). Thereafter, neither mRNA or protein are found in the 

MPOAv and, there are seric alterations of MCH suggesting a possible function in the 

lactation final period. MCH is present peripheral tissues: lung, thyroid, spleen, 

gastrointestinal tract and the CNS is responsible for 98% of expression. The MCH has 

two receptors: MCHR1 and MCHR2. However, there are no descriptions of MCHR1 

expression in the mammary glands of non-lactating or lactating dams albeit evidence 

support a possible relationship between MCH and lactation. Objective: 1) investigate 

the presence of MCHR1 in mammary tissue, 2) sequencing the receptor present in the 

mammary tissue of female rats to verify the homology to compare with central Mchr1 

and 3) identify the cellular type that express the mRNA of Mchr1 and, the protein 

MCHR1 and. Material and Methods: mammary gland and brain tissue of Long-

Evans rats (lactating and no-lactating) were submitted to in situ hibridization, RT-

PCR and qRT-PCR (with peripheral control tissues). Sample of CNS Long-Evans rats 

(19th day lactation) was submitted to RNAscope technique. Sequencing was 

performed in mammary gland tissue and hippocampus of lactating rat. Mammary 

gland tissue of lactating rats was submitted to immunohistochemistry (alcaline 

phosphatase and indirect immunofluorescence) and western blot. Results: 1) Mchr1 

was detected by in situ hibridization in mammary gland and CNS tissue (12th, 19th 

days of lactation and diestrus phase). In mammary gland of lactating rats Mchr1 was 

found in cells of epidermis, dermis, stroma and parenchyma, and in non-lactating rats 

only in the epidermis and dermis. RNAscope confirmed the presence of Mchr1 in the 

CNS of lactating rats. By RT-PCR and qRT-PCR, Mchr1 was detected in mammary 

gland and controls tissues of lactating and non-lactating rats, with higher expression 

in hippocampus on the 19th day lactating rats. By western blot, MCHR1 is increased 
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in hippocampus of lactating rats (12th day); 2) the gene sequencing confirmed 100% 

identity os Mchr1 sequence of mammary tissue (with and without skin) compared to 

CNS; 3) MCHR1-ir cells were detected in epidermis, dermis, stroma and parenchyma 

(lactating rats). Conclusion: we can infer, in an unprecedented manner, the Mchr1 is 

expressed in mammary tissue of lactating and non-lactating rats, presents 100% 

identity with the sequence of the CNS, expression varies by mammary sector, and is 

best expressed in the hippocampus (19th day lactation) indicating possible 

hippocampal neurogenesis at the end of lactation and the MCHR1 is more present in 

the breast tissue of lactating rats on the 12th day lactation. All these results suggest a 

possible involvement of MCH in the control of lactation. 

 

Keywords: MCH, Neuroanatomy, Lactation, MCHR1 receptor, Neuroendocrinology 
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  1. INTRODUÇÃO 

 O hormônio concentrador de melanina (MCH) tem sido muito estudado nos últimos 

anos como um dos neuromoduladores do comportamento alimentar em mamíferos 

(Sawchenko, 1998, Elmquist et al., 1999, Elmquist, 2001, Smith and Grove, 2002, Niswender 

et al., 2004, Woods and D'Alessio, 2008). No entanto, outras funções são atribuídas ao MCH, 

principalmente pelo fato de ser expresso essencialmente no hipotálamo. Provavelmente é um 

regulador de respostas endócrinas, autonômicas e comportamentais que garantem a 

homeostasia do indivíduo, sua sobrevivência e, portanto, a manutenção da espécie. 

 Uma das características inerentes aos mamíferos e de suma importância para a 

sobrevivência da espécie corresponde aos períodos de gestação e de lactação. A lactação é um 

estado fisiológico natural posterior ao parto, caracterizado pela alta demanda energética, pela 

inibição da função ovariana, dentre outras alterações fisiológicas e comportamentais da 

fêmea, requeridas pelas circunstâncias. 

 Ainda vale ressaltar, que embora o MCH possa ser encontrado em vários outros 

órgãos (Rondini et al., 2004) além do encéfalo, ainda não foi descrita a presença do seu 

receptor MCHR1 em tecido mamário, embora evidências suportem uma possível relação do 

MCH e o período de lactação. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Características fisiológicas da lactação 

 A lactação é resultante de um mecanismo neuroendócrino sincronizado que envolve 

uma rede de conexões hipotalâmicas e extra-hipotalâmicas. As conexões regem atividades 

fisiológicas que estimulam a secreção de leite (Tucker, 1979). Para garantir a adaptação da 

lactante a essa nova condição pós-parto, várias alterações fisiológicas ocorrem, entre elas: o 

aumento dos níveis séricos de prolactina (PRL) e ocitocina (OT); um profundo efeito na 
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homeostasia energética, com aumento no consumo de água e alimento; a interrupção do ciclo 

reprodutivo; e uma indução ao comportamento maternal (Grattan, 2001, Smith and Grove, 

2002). 

 

2.2. Homeostasia energética durante a lactação 

 Uma das características da lactante é a hiperfagia associada a um estado de balanço 

energético negativo (Smith and Grove, 2002). Tanto o aumento do consumo de alimentos 

como o aumento do gasto energético é uma adaptação da exigência de energia para síntese e 

ejeção do leite (Wade et al., 1996). 

 Regulando todo esse comportamento alimentar encontramos uma série de hormônios e 

neuropeptídios, tais como a leptina, o hormônio concentrador de melanina (MCH), o 

neuropeptídio Y (NPY), o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART), o pró-ópio-

melanocortina (POMC), o alfa hormônio estimulador de melanócito (α-MSH), a orexina e o 

peptídeo relacionado à proteína agouti (AgRP), que são extensivamente descritos na literatura 

como envolvidos no comportamento alimentar e no controle do peso corporal (Sawchenko, 

1998, Elmquist et al., 1999, Elmquist, 2001, Smith and Grove, 2002, Niswender et al., 2004, 

Woods and D'Alessio, 2008).  

 

2.3. Inibição da reprodução durante a lactação 

 Durante a lactação há uma inibição da secreção do hormônio luteinizante (LH) 

independentemente dos hormônios ovarianos, o que promove uma inibição da ovulação (Fox 

and Smith, 1984, Tsukamura and Maeda, 2001). Também foi sugerido que a supressão do LH 

ao longo da lactação é regulada tanto por fatores metabólicos como não metabólicos. É 

colocado que o fator de supressão da secreção de LH durante a primeira metade do período de 

lactação seja o estímulo de sucção gerado pelo contato do filhote com a mãe, enquanto que na 
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segunda metade do período de lactação é o aumento da drenagem do leite e conseqüente 

aumento do gasto energético que parecem ser os fatores preponderantes (Tsukamura and 

Maeda, 2001). 

 Adicionalmente foi encontrado por Williamson-Hughes et al. (2005) terminais MCH em 

justaposição com corpos celulares e fibras GnRH em ratas fêmeas. Rondini et al. (2010) 

descreveram que os neurônios MCH na MPOA coexpressam o neurotransmissor ácido gama-

aminobutírico (GABA). Os neurônios gabaérgicos na MPOA também estão envolvidos na 

ação de feedback negativo do estrógeno sobre a secreção de LH (Herbison et al., 1991). 

Assim, os neurônios MCH/GABA da MPOA podem atuar diretamente sobre os neurônio 

GnRH inibindo a secreção pulsátil de LH (Rondini et al., 2010). 

 Esta influência dos neurônios MCH sobre a secreção de LH, não está totalmente 

esclarecida, sendo necessários mais estudos para identificar o real papel do MCH na inibição 

da função reprodutiva durante a lactação.  

 

2.4. Indução ao comportamento maternal durante a lactação 

 O comportamento maternal é responsável por ações bem caracterizadas que as fêmeas 

executam para garantir a sobrevivência dos seus filhotes. No caso dos ratos essas ações 

incluem: o recolhimento dos filhotes, a construção do ninho, lambidas e a limpeza do filhote, 

agrupamento dos filhotes no ninho com posicionamento sobre eles para a lactação e 

aquecimento. Os filhotes começam a mamar logo após o nascimento e esse período dura em 

média em torno de 20 dias (Mann and Bridges, 2001, Numan and Stolzenberg, 2009). 

Acrescentando-se aos eventos citados anteriormente, as ratas lactantes apresentam também 

um comportamento de agressividade. Essa agressão maternal consiste na execução de ações 

realizadas pela mãe em relação a algum tipo de intruso, que possa colocar em risco sua 

ninhada (Giovenardi et al., 2005). 
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 Durante as duas primeiras semanas após o parto o comportamento maternal é expresso 

através do recolhimento dos filhotes, a construção do ninho e a amamentação. Com o 

desenvolvimento da prole esses comportamentos começam a declinar até desaparecerem em 

torno da terceira a quarta semana após o parto (Numan, 2006). 

 Existem evidências de que a MPOA e a região ventral do núcleo intersticial da estria 

terminal são essenciais para o início e manutenção do comportamento maternal em ratas. 

Estudos demonstraram alguns hormônios que atuam na MPOA e estimulam o início do 

comportamento maternal e que neurônios dessa região contêm receptores para alguns deles, 

como de prolactina, progesterona e estrógenos (Numan and Stolzenberg, 2009). Entretanto, 

ainda não estão conhecidos inteiramente os mecanismos que determinam o final da lactação. 

 Estudos realizados por Knollema et al. (1992), Rondini et al. (2010) demonstraram um 

aumento da expressão do RNAm do MCH, com ápice no 19° dia de lactação, principalmente 

na MPOA, indicando uma possível influência do MCH no período final de lactação em ratas. 

 

2.5. Hormônio concentrador de melanina (MCH) 

 Podemos observar que na maioria das características fisiológicas resultantes da lactação 

há uma provável influência direta ou indireta do MCH, seja na homeostasia energética, na 

inibição da reprodução, na indução ao comportamento maternal ou na própria lactação 

(Knollema et al., 1992, Elmquist, 2001, Schwartz et al., 2001, Smith and Grove, 2002, 

Williamson-Hughes et al., 2005, Rondini et al., 2010). 

 Bittencourt et al. (1992) a partir do isolamento do MCH do hipotálamo do rato (rMCH), 

delimitaram as regiões imunorreativas ao MCH e ao Neuropeptídeo – N – ácido glutâmico – 

E – isoleucina – I (NEI) em todo sistema nervoso central do rato. As principais regiões de 

expressão de RNAm do pré-pró-MCH e da imunorreatividade ao peptídeo são, no macho e na 

fêmea, a área hipotalâmica lateral e a área incerto-hipotalâmica. As projeções desses 
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neurônios podem ser encontradas em todo o neuroeixo, com exceção do cerebelo e da maioria 

dos núcleos motores do tronco encefálico, que recebem em maior ou menor grau fibras 

oriundas de pericários localizados no diencéfalo, cuja distribuição é feita por meio do 

fascículo prosencefálico medial (Nahon et al., 1989, Bittencourt and Elias, 1993). 

 Desde sua descoberta atribui-se ao MCH uma ampla gama de funções, dentre elas 

podemos citar: mudanças adaptativas na pigmentação em peixes, anfíbios e répteis (Kawauchi 

et al., 1983), modulação da liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) (Bluet-Pajot 

et al., 1995), regulação osmótica (Presse and Nahon, 1993), regulação de água e eletrólitos do 

meio interno (Parkes and Vale, 1993, Presse et al., 1996), modulação da retenção de 

memória(Monzon et al., 1999), redução da ansiedade (Monzon et al., 2001), envolvimento na 

integração sensório-motora (Miller et al., 1993), integração de processos complexos 

associados à resposta emocional, cognição e excitação geral (Baker, 1994, Nahon, 1994), 

participação no controle da ingestão alimentar e do balanço energético (Bahjaoui-Bouhaddi 

(Bahjaoui-Bouhaddi et al., 1994, Presse et al., 1996, Qu et al., 1996, Flier and Maratos-Flier, 

1998), e participando também da regulação do peso corporal mediando mudanças nos níveis 

de hormônios circulantes (Tritos and Maratos-Flier, 1999, Kokkotou et al., 2001), apresenta 

ainda envolvimento nos circuitos que controlam o comportamento de procura de alimentos 

(Casatti et al., 2002), participação em circuitos autonômicos e somatomotores (Elias and 

Bittencourt, 1997), envolvimento no controle de comportamentos motivados (Sita et al., 2007, 

Elias et al., 2008) e participação nas funções materna e reprodutiva (Chiocchio (Knollema et 

al., 1992, Parkes and Vale, 1993, Chiocchio et al., 2001). 

  

2.6. Receptor de MCH 

 A compreensão do mecanismo de ação do MCH inclui a identificação de seus dois 

subtipos de receptores acoplados à proteína G (GPCR) para o MCH que são: o MCHR1 e 
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MCHR2. Os receptores do MCH são encontrados em roedores, primatas, cães e furões, porém 

somente o MCHR1 é encontrado em roedores. O MCHR2 é considerado um pseudogene em 

roedores, mas é funcional em primatas, cães e furões (Tan et al., 2002). Já em humanos, o 

MCHR1 e MCHR2 dividem 38% de semelhança em relação aos seus genes. Através do 

método de hibridização in situ do RNAm do MCHR1 confirmou-se a presença desse receptor 

de maneira intensa na região da formação hipocampal, subiculum, amígdala basolateral (áreas 

importantes no aprendizado e memória), no shell do núcleo accumbens, parte responsável 

pelo comportamento motivado e alimentação. Além da expressão moderada no núcleo 

ventromedial do hipotálamo, núcleo arqueado e zona incerta, todos os quais desenvolvem 

papel importante na fase neuronal da alimentação. No tronco cerebral, uma marcação forte foi 

observada no locus coeruleus, que implica na excitação, bem como no núcleo que contribui 

na função orofacial e mastigação, incluindo os núcleos facial, hipoglosso, motor do trigêmeo 

e motor dorsal do vago. Na maioria das regiões houve correlação entre a distribuição do 

RNAm do MCHR1 com a imunorreatividade das fibras de MCH. Essas informações somadas 

sugerem que o MCH pode agir em vários níveis cerebrais para integrar vários aspectos do 

comportamento alimentar (Saito et al., 2001).  

   Ainda vale ressaltar que cerca de 50 a 55% dos receptores MCHR1 são expressos em 

neurônios GnRH (Saito et al., 2001, Williamson-Hughes et al., 2005). Estes achados 

apresentam provas de uma possível via neuroanatômica direta pela qual o MCH pode 

desempenhar um papel importante na regulação do eixo reprodutor. O MCH pode ser 

encontrado em vários outros órgãos como: pulmão, tiróide, baço, trato gastrintestinal e em 

destaque no encéfalo que é responsável pela expressão de 98% do peptídeo (Nahon et al., 

1993), no entanto, ainda não foi descrito na literatura atual a presença do MCHR1 em tecido 

mamário, embora evidências suportem uma possível relação do MCH e o período de lactação 

(Knollema et al., 1992, Rondini et al., 2010). 
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 Segue abaixo esquema extraído e adaptado do trabalho de (Presse et al., 2014) na qual 

podemos visualizar a estrutura do MCH e do MCHR1 em rato, bem como seus principais 

locais de expressão e imunorreatividade (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Estrutura e distribuição do MCH e MCHR1 no SNC de rato. Figura a esquerda (superior): 
estrutura do MCH de rato (peptídeo cíclico); figura a esquerda (inferior): estrutura do MCHR1 de rato 
(7TM GPCR); figura a direita (superior): corte sagital do encéfalo de rato mostrando a distribuição de 
neurônios MCH e suas projeções; figura a direita (inferior): corte sagital do encéfalo de rato 
mostrando a expressão do RNAm do MCHR1. Pontos pretos indicam corpos celulares de neurônios 
MCH, e linas correspondem a fibras. Áreas encefálicas com expressão do RNAm do MCHR1 são 
identificadas por pontos brancos, redesenhados, respectivamente, a partir de Bittencourt et al. (1992) e 
Hervieu et al. (2000). Extraído e adaptado do trabalho de Presse et al. (2014) 
 
 

2.7. MCH e radioimunoensaio 

 Ainda permanece controversa na literatura a efetiva participação do MCH como 

hormônio sérico (Pissios et al., 2006). Takahashi et al. (1995) sugeriram que o MCH não é 

detectável no sangue e em tecidos periféricos, seja em humanos ou ratos. Waters and Krause 

(2005) consideram questionável a dosagem sérica/plasmática do MCH com o uso de kits 

comerciais de radioimunoensaio (RIA), por possíveis reações cruzadas entre as moléculas 

imunorreativas contidas nos mesmos. Em contrapartida, outros estudos comprovam através de 
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radioimunoensaio (RIA) a presença do MCH na circulação sanguínea em humanos (Gavrila et 

al., 2005, Carnier et al., 2010) e em ratos (Bradley et al., 2000). 

 

3. JUSTIFICATIVAS 

 Com base em evidências científicas e visando uma melhor elucidação acerca da atuação 

do MCH durante a lactação, torna-se válida a investigação da existência de um substrato 

anatômico no tecido mamário para a atuação do MCH durante a lactação ou na fase de diestro 

do ciclo estral, para tentar se estabelecer uma relação funcional entre o MCH, a lactação e a 

MPOA para um possível controle do período final desse evento fisiológico, através do 

MCHR1. 

  

4. OBJETIVOS 

4.1. Investigar a presença do receptor MCHR1 em tecido mamário de ratas lactantes e na fase 

de diestro do ciclo estral; 

4.2. Sequenciar o receptor encontrado em tecido mamário para compará-lo com o receptor 

expresso no SNC; 

4.3. Estabelecer o tipo celular reativo ao MCHR1 em tecido mamário de ratas lactantes e ratas 

na fase de diestro do ciclo estral. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. Animais de experimentação 

 Neste estudo foram utilizadas ratas (n=66) e ratos (n=20) (Rattus norvegicus) da 

linhagem de ratos Long-Evans, divididos em grupos experimentais citados posteriormente, e 

com idade inicial de três meses, pesando aproximadamente 300g, todos em fase reprodutiva. 

Os animais destinados a este projeto foram acondicionados em caixas de polipropileno, com 

ambiente controlado de ciclo claro/escuro de 12 horas, temperatura ambiente de 22 ± 2 °C, 

sem restrição alimentar e hídrica (água e ração ad libitum).  

 Este projeto está de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal 

adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (CEUA-ICB/USP), com protocolo registrado sob nº 35 nas fls. 

120 do livro 02 para uso de experimentação animal, em 10/04/2012 (anexo A) e pela 

Comissão de Ética em Pesquisa Animal do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (CEPA-IP/USP) com protocolo registrado sob no 003.2012 para uso de experimentação 

animal, em 14/05/2012 (anexo B). 

 

5.2. Grupos experimentais 

 Os animais foram designados aleatoriamente, sendo realizada apenas a análise do ciclo 

estral para determinar o grupo controle (fase de diestro) e o momento de acasalamento. Os 

grupos foram distribuídos da seguinte forma: 

 

Linhagem Long-Evans 

- Grupo controle (n=06): foram utilizadas ratas virgens na fase de diestro do ciclo estral; 

- Grupo lactante (n=60): foram utilizadas ratas lactantes nulíparas. Os animais foram 

distribuídos nos seguintes grupos: perfusão no 5º, 12º e 19º dia de lactação (5 animais/grupo), 
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sendo considerado dia 0 (Rudolf et al.) o dia de nascimento. Após o nascimento, passado 

cerca de dois dias, foi realizada a padronização de 8 filhotes para cada rata lactante. 

- Grupo macho (n=20): foram utilizados ratos da mesma linhagem, sexualmente experientes 

(90 dias/3 meses), para fins de acasalamento das ratas para geração dos grupos de ratas 

lactantes. 

 

5.3. Determinação do ciclo estral 

 

 O ciclo estral das ratas foi determinado por meio da técnica de lavado vaginal, que 

consiste na introdução de uma pipeta de plástico no canal vaginal para a aplicação e imediata 

coleta de um pequeno volume de solução salina 0.9%. O líquido coletado é colocado em 

lâminas de vidro e observado no microscópio óptico para análise do perfil celular 

predominante adaptado de (Marcondes et al., 2002).  

 Este procedimento foi realizado sempre no período da manhã entre 9:00 e 10:00 horas 

para que se respeite as diferentes fases do ciclo estral. O ciclo estral dos animais foi 

acompanhado por um período médio de 10 dias antes do início do protocolo experimental, de 

forma que apenas as ratas que apresentaram ciclo estral normal foram selecionadas 

(Marcondes et al., 2002).  

 Considera-se a fêmea na fase de diestro quando é observada uma grande quantidade de 

leucócitos; na fase de proestro é observada uma grande quantidade de células epiteliais; na 

fase de estro observa-se apenas grande quantidade de células cornificadas, enquanto que na 

fase de metaestro encontramos uma variedade de células: leucócitos, células epiteliais e 

células cornificadas (Figura 2). Uma vez identificada a regularidade desse ciclo, na tarde do 

proestro com início de estro, as ratas foram colocadas para o acasalamento, com o uso de um 

macho experiente para cada duas fêmeas. Após a confirmação da fecundação com a presença 
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de espermatozóides na secreção vaginal, aguardou-se a evolução da gestação (adaptado de 

(Marcondes et al., 2002). O grupo em diestro foi utilizado como controle para todos os 

experimentos. Para o grupo lactante, no segundo dia pós-parto, foi limitada a quantidade de 8 

filhotes por lactante (4 machos e 4 fêmeas) e confirmado o início do estímulo de lactação (1º 

dia de lactação).  
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5.4. Observação do comportamento maternal e indução da lactação 
 
 Anteriormente aos procedimentos de coleta (perfusão e decapitação), no intuito de se 

confirmar o momento de lactação, foi realizada a observação do comportamento maternal, o 

qual consiste em privar as ratas lactantes de seus filhotes por um período de 1 hora. Após esse 

período, as mães receberam novamente suas crias e os seguintes parâmetros foram analisados 

por cerca de 5 minutos: 

- busca e agrupamento dos filhotes;  

- construção do ninho; 

- comportamento de cifose; 

- amamentação (período no qual a rata permaneceu sobre a ninhada, amamentando-a de fato). 

 Vale ressaltar que o comportamento maternal total (CMT) é entendido pelo 

agrupamento dos 8 filhotes (4 machos e 4 fêmeas) seguido de construção de ninho, e de cifose 

ininterrupta por pelo menos 3 minutos. Torna-se importante salientar que foi realizada a 

observação dos parâmetros acima descritos para cada animal do grupo experimental lactante, 

mas não foi realizado o registro do procedimento. 

 

5.5 Preparação dos tecidos 

5.5.1 Perfusão transcardíaca e preparação dos tecidos 

 É importante salientar que foram tomados todos os cuidados com os animais, para 

todos os tipos de coleta a fim de minimizar qualquer tipo de sofrimento do animal durante os 

procedimentos, bem como cuidados para a não contaminação de todos os tecidos coletados 

neste trabalho por RNAses, uma vez que foram realizadas técnicas que necessitam da 

preservação e da integridade do RNA presente nas amostras. 

 Assim, os animais foram submetidos à técnica da perfusão transcardíaca, que se inicia 

pelo procedimento da anestesia, por injeção intraperitoneal de solução aquosa de hidrato de 
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cloral 0,35 mg/ml (hidrato de cloral a 35%, Magister® Medicamentos Ltda, São Paulo, 

Brasil). Após ser realizada a anestesia, os animais foram posicionados em suporte destinado à 

acomodação dos mesmos para a realização do procedimento. Assim que a cavidade torácica 

foi rapidamente exposta, foi realizada a coleta de sangue pela veia cava abdominal perfazendo 

aproximadamente 3,0 ml; este sangue foi posteriomente aliquotado, centrifugado, separado 

somente o soro e por fim refrigerado a -80 ºC. Em seguida, o ventrículo esquerdo foi 

puncionado até a aorta ascendente, através de uma cânula acoplada a um sistema de bomba 

perfusora (Masterflex® L/S™ Economy Drive, IL, EUA). A seguir, ±100 ml de solução 

salina (0,9%) foi impulsionada (≈ 1 min), possibilitando a remoção de sangue, tendo como 

parâmetro a coloração do fígado do animal. Posteriormente, foram perfundidos com 700-900 

ml de solução fixadora constituída por 4% de formaldeído (obtido a partir de paraformaldeído 

aquecido a 60 - 65 ºC) em tampão tetraborato de sódio (0,1 M; pH 9,5) por aproximadamente 

25 minutos. Terminada a perfusão, os tecidos mamários inguinais e abdominais foram 

coletados, dissecados e incluídos em Tissue Tek OCT® para em seguida serem armazenados 

congelados a -80 ºC. A seguir foi realizada a craniotomia para a retirada dos encéfalos, pós-

fixados na mesma solução fixadora acrescida de 20% de sacarose por um período de 

aproximadamente 18 h a 4 ºC, para em seguida, serem mantidos em solução de 1xPBS 

(tampão fosfato de sódio) com 20% de sacarose para crioproteção até o momento da 

microtomia. 
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5.5.2 Decapitação e preparação dos tecidos para RT-PCR e RT-qPCR 

 
 Os animais foram decapitados, sendo precedida por adequada anestesia por injeção 

intraperitoneal de solução aquosa de hidrato de cloral 0,35 mg/ml (hidrato de cloral a 35%, 

Magister® Medicamentos Ltda, São Paulo, Brasil), seguida pelo posicionamento do animal 

na guilhotina. Uma vez finalizada a decapitação, os tecidos foram imediatamente expostos e 

mantidos em gelo até o momento da dissecção dos setores mamários de interesse e dos 

tecidos controle (SNC e órgãos periféricos).  

 Para cada um dos 5 animais de cada grupo experimental lactante (5º, 12º e 19º dias de 

lactação) e não-lactante (diestro) foram coletados, individualmente em tubos com 500 µl de 

solução de TRIzol®: 2 tecidos mamários cervicais (1 com pele e 1 sem pele); 4 tecidos 

mamários torácicos (2 com pele e 2 sem pele); 2 tecidos mamários abdominais (1 com pele e 

1 sem pele) e 4 tecidos mamários inguinais (2 com pele e 2 sem pele), de acordo com a 

setorização anatômica das mamas em roedores (Figura 3). Foi realizada ainda craniotomia 

para cada animal dos grupos experimentais para dissecção dos seguintes tecidos controle do 

SNC, coletados individualmente em tubos com 500 µl de solução de TRIzol®: hipocampo 

(direito e esquerdo) e cerebelo (hemi em cada tubo). Como amostras de tecidos controle 

periféricos, foram coletados individualmente em tubos com 500 µl de solução de TRIzol®: 

amostras de esôfago e de intestino delgado.  

Seguiu-se pelo armazenamento de todos os tecidos, congelados na solução de coleta, a  

-80 ºC até o momento da etapa seguinte de extração de RNA total e RT-PCR e RT-qPCR.  
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5.5.3 Decapitação e preparação dos tecidos para Western blot 

Os animais foram decapitados, sendo precedida por adequada anestesia, através da 

realização de injeção intraperitoneal de solução aquosa de hidrato de cloral 0,35 mg/ml 

(hidrato de cloral a 35%, Magister® Medicamentos Ltda, São Paulo, Brasil), seguida pelo 

posicionamento do animal em guilhotina. Uma vez realizada a decapitação, os tecidos foram 

imediatamente expostos e mantidos em gelo até o momento da dissecção dos setores 

mamários de interesse e dos tecidos controle (SNC e órgãos periféricos). 

 Para cada um dos 5 animais de cada grupo experimental lactante (5º, 12º e 19º dias de 

lactação – sem o grupo diestro) foram coletados, individualmente em tubos secos (sem 

solução): 2 tecidos mamários cervicais (1 com pele e 1 sem pele); 4 tecidos mamários 

torácicos (2 com pele e 2 sem pele); 2 tecidos mamários abdominais (1 com pele e 1 sem 

pele) e 4 tecidos mamários inguinais (2 com pele e 2 sem pele), de acordo com a setorização 

anatômica das mamas em roedores (Figura 3). Foi realizada ainda craniotomia para cada 

animal dos grupos experimentais para dissecção dos seguintes tecidos controle do SNC, 

coletados individualmente em tubos secos: hipocampo (hemi em cada tubo) e cerebelo (hemi 

em cada tubo). Como amostras de tecidos controle periféricos, foram coletados 

individualmente em tubos secos amostras de esôfago e de intestino delgado. 

Seguiu-se pelo armazenamento de todos os tecidos a -80 ºC até o momento da etapa 

seguinte de extração de proteína total e submissão à técnica de Western blot. 

 

5.5.4 Decapitação e preparação dos tecidos mamários para inclusão em parafina 

 Como método alternativo de imuno-histoquímica, optamos pela inclusão dos tecidos 

em parafina. A coleta realizada foi a mesma descrita no item anterior (não coletamos o grupo 

de diestro), entretanto, foram seguidos protocolos específicos para, fixação dos tecidos 

coletados, processamento para inclusão em parafina, microtomia e submissão às técnicas de 
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coloração de hematoxilina e eosina (H&E), como também às reações imuno-histoquímicas de 

fosfatase alcalina e imunofluorescência para o MCHR1.  

 Assim, para a coleta dos tecidos mamários, ratas Long-Evans (n=3 para cada grupo de 

lactação) foram anestesiadas por injeção intraperitoneal de solução aquosa de hidrato de cloral 

0,35 mg/ml (hidrato de cloral a 35%, Magister® Medicamentos Ltda, São Paulo, Brasil), 

seguida pela dissecção e coleta dos tecidos mamários. Para cada uma das 3 ratas utilizadas 

para cada grupo experimental mencionados acima, foram coletadas 9 mamas, que foram 

lavadas em PBS 0,2 M pH 7,4 para a retirada do excesso de sangue, e por fim, destinadas para 

dois diferentes tipos de fixação (PFA 4% ou methacarn) ou sem fixação (congelamento). A 

seguir os procedimentos para cada um dos grupos: 1) imersão de 3 mamas frescas em solução 

fixadora de formaldeído a 4% em tampão PBS 0,2 M pH 7,4. Elas permaneceram por 

aproximadamente 18 horas a 4 ºC, para que no dia seguinte se realizassem 6 lavagens de 10 

minutos em solução tampão PBS (0,2 M pH 7,4), e depois imersas e armazenadas em álcool 

70% para processamento de inclusão em parafina, e realização de microtomia em micrótomo 

de parafina; 2) imersão de 3 mamas frescas em solução fixadora de methacarn (constituída de 

60% metanol, 30% clorofórmio e 10% ácido acético) por 3 horas a 4ºC. Após esse período, 

foram realizadas 6 lavagens de 10 minutos em solução de álcool 100% para a retirada do 

excesso de methacarn do tecido e, imersas e armazenadas em álcool 100% para inclusão em 

parafina, e realização de microtomia em micrótomo de parafina; 3) após  coleta e dissecção de 

3 mamas frescas, as mesmas foram lavadas em PBS 0,2 M pH 7,4, para em seguida, serem 

congeladas diretamente em Tissue Tek® (Sakura Finitek USA, Inc., Torrance, Califórnia, 

EUA) para posterior realização de microtomia em criostato. Os procedimentos de inclusão em 

parafina foram realizados no Setor de Técnicas Histológicas do Departamento de Biologia 

Celular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 
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5.5.5 Microtomia  

 Para a realização da microtomia do encéfalo, utilizou-se o micrótomo de congelação 

ZEISS-Hyrax S50 (ZEISS, Alemanha) sendo os planos ântero-posterior e látero-lateral 

verificados corretamente antes de cada microtomia. Foram realizados cortes no plano frontal 

de todo neuroeixo, com a obtenção de secções de 40 µm. Os cortes foram devidamente 

acondicionados em recipientes livres de RNAses, num total de 6 séries e armazenados em 

solução tamponada de anticongelante, constituída por 1X PBS, 30% de etilenoglicol e 20% de 

glicerol, em freezer a -20 ºC até o momento da realização das técnicas de interesse. 

 Foram também obtidos cortes histológicos através de criostato Leica (CM1850, Leica, 

Alemanha), em secções de 15 µm de tecidos mamários e hipófises emblocados em optimal 

congelation temperature Tissue-Tek® OCT Compoundä (Sakura Finetek, Torrance, C.A., 

EUA) dos referidos animais. Os cortes obtidos foram coletados em lâminas SuperFrost plus 

(Fisher Scientific, Swaanee, G.A., EUA) em 6 séries, acondicionados em recipientes livres de 

RNAses com dessecantes, e permaneceram em freezer a -20 ºC até serem submetidos às 

técnicas de interesse. 

Para a obtenção de cortes de tecidos mamários submetidos à inclusão em parafina, foi 

realizada a microtomia em microtómo de parafina (Micrótomo Spencer 820, American 

Optical Corporation, Buffalo, NY, EUA), com a posterior coleta de cortes com 5 µm de 

espessura em lâminas silanizadas da marca Knittel (StarFrostä, Knittel Glaser, Alemanha) no 

total de 6 séries por animal. As lâminas foram armazenadas em recipientes apropriados até o 

momento da realização da etapa de escorrimento da parafina e desparafinização, para 

posterior submissão às técnicas de coloração e imuno-histoquímica. 
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5.6 Métodos 

 Após a obtenção dos cortes histológicos do neuroeixo, séries de cortes de tecido 

mamário de rata Long-Evans lactantes (12º e 19º dias de lactação) e de rata Long-Evans 

virgem (fase de diestro) foram submetidos a técnica de hibridização in situ para verificarmos 

a localização das células que expressam o RNAm do Mchr1 no SNC. 

 Séries de cortes de tecido mamário de rata Long-Evans lactantes (12º e 19º dias de 

lactação) e de rata Long-Evans virgem (fase de diestro) foram submetidos ao método de 

hibridização in situ para se determinar a localização das células que expressam o RNAm do 

Mchr1. 

 Além da técnica de hibridização in situ convencional, cortes histológicos do neuroeixo 

(rata Sprague-Dawley no 19º dia de lactação), representativos das áreas já descritas na 

literatura que expressam o RNAm do Mchr1 no SNC, foram submetidos à técnica de 

hibridização in situ pelo método RNAscope, experimento este realizado durante estágio no 

exterior (The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Califórnia, EUA). 

 Para realizarmos a caracterização molecular do Mchr1 em tecido mamário, ratas 

Long-Evans lactantes (5º, 12º, 19º dias de lactação) e não-lactantes (virgem, na fase de 

diestro) foram submetidas ao procedimento de decapitação, para em seguida serem coletadas 

amostras de tecidos controle do SNC (hipocampo e cerebelo), tecidos controle periféricos 

(esôfago, intestino delgado) e, de tecidos mamários com e sem pele (cervicais, torácicos, 

abdominais e inguinais) a serem submetidos à técnica de RT-PCR e RT-qPCR.  

 Para a identificação do gene Mchr1 encontrado em tecido mamário de ratas Long-

Evans lactantes e, estabelecer e comparar sua identidade de sequência do gene Mchr1 

expresso classicamente no SNC, foi realizado o procedimento de sequenciamento gênico em 

amostras de tecido mamário abdominal (com e sem pele) e hipocampo (controle SNC). 
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 Amostras de hipocampo (controle do SNC) e tecidos mamários abdominais (com e 

sem pele) de ratas Long-Evans foram submetidos à técnica de Western-blot para a 

quantificação proteica e comparação com o padrão gênico encontrado com a técnica de RT-

qPCR para Mchr1 e ainda, com o padrão proteico encontrado pela realização da técnica de 

imuno-histoquímica para MCHR1. 

 Tecidos mamários de ratas Long-Evans lactantes nos 5º, 12º e 19º dias de lactação 

foram incluídos em parafina com o intuito de obtermos séries de cortes, posteriormente 

submetidos à técnica de coloração de H&E (referência histológica do tecido mamário) e, ao 

método de imuno-histoquímica pela fosfatase alcalina. Foi estabelecida a concentração ideal 

do anticorpo anti-MCHR1 e avaliado o padrão de imunomarcação, bem como a realização de 

dupla imuno-histoquímica (dupla imunofluorescência indireta) para a determinação dos tipos 

celulares reativos ao MCHR1 no tecido mamário. 

 

5.6.1 Métodos de Coloração e contracoloração 

5.6.1.1 Método de coloração de Hematoxilina e Eosina (H&E) 

 Lâminas com cortes de tecidos mamários (5 µm) foram submetidos à coloração de 

H&E com o intuito de analisarmos a integridade histológica do tecido mamário. Para a 

realização da coloração, as lâminas foram colocadas em estufa para o escorrimento do 

excesso de parafina, por 2 horas, a 60 ºC. Em seguida, as lâminas passaram pelas etapas de 

desparafinização e coloração H&E, seguindo protocolo específico. A etapa de 

desparafinização consistiu nos seguintes passos: 30 minutos em xilol I; 15 minutos em xilol 

II; 15 minutos em xilol III; 10 minutos em xilol + álcool etílico 100% (1:1); 5 minutos em 

álcool etílico 100% I; 5 minutos em álcool etílico 100% II; 5 minutos em álcool etílico 100% 

III; 5 minutos em álcool etílico 95%; 5 minutos em álcool etílico 80%; 5 minutos em álcool 

etílico 70%; 10 minutos em água corrente; imersão em tampão Tris-HCl (TBS) até o 
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momento da coloração de H&E. A etapa de coloração de H&E consistiu nos seguintes passos: 

gotejar solução de hematoxilina de Harris em meio aquoso (previamente filtrada) sobre os 

cortes e deixar agir por 6 minutos; lavagem em água corrente por 10 minutos, para remoção 

do excesso do corante; imersão das lâminas rapidamente em solução de água amoniacal; 

imersão em água destilada para retirada do excesso da água amoniacal; gotejar solução de 

eosina (previamente filtrada) sobre os cortes e deixar agir por 8 minutos; imersão rápida em 

álcool etílico 70%; 5 minutos em álcool etílico 85%; 5 minutos em álcool etílico 95%; 5 

minutos em álcool etílico 100% II; 5 minutos em álcool etílico 100% I; 5 minutos em xilol II; 

5 minutos em xilol I; montagem das lâminas com meio de montagem e lamínulas de vidro, 

para análise em microscopia de luz. 

 

5.6.1.2 Método de coloração de Nissl 

 A técnica de Nissl foi utilizada neste projeto como método histológico para 

estabelecimento de referências citoarquitetônicas de núcleos e tratos do SNC. Este 

procedimento laboratorial é necessário, como método de coloração em séries adjacentes de 

cortes do neuroeixo às séries que foram utilizadas na técnica de imuno-histoquímica, para fins 

de comparação com as marcações obtidas. Desta forma, uma série de cortes histológicos de 

cada animal foi lavada 2x10 minutos em solução tampão KPBS, foram montados em lâminas 

gelatinizadas, sendo as mesmas mantidas em estufa à 37 ºC por 12 h, para posteriormente 

serem submetidas à coloração de Nissl. A seguir as lâminas foram desidratadas em banhos de 

concentrações crescentes de álcool etílico (Synth, Brasil) (concentrações: 50% por 3 minutos; 

70% por 3 min; 95% 2x por 3 minutos; 100% 3x por 3 minutos), terminando em dois banhos 

de xilol (5 minutos no primeiro e 5 minutos no segundo). A seguir, foram reidratados em 

concentrações decrescentes de álcool etílico (3 minutos em cada; 100% 3x; 95% 2x; 70%; 

50%). Posteriormente à reidratação, as lâminas foram colocadas por 60 segundos em uma 
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solução de tionina à 0,25% (Sigma, St. Louis, EUA) diluída em 3,6% de hidróxido de sódio 1 

N e 20% de ácido acético 1 M (Synth, Brasil). Os cortes foram rapidamente lavados para a 

retirada do excesso de tionina por meio de um banho em água destilada para então serem 

novamente desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico (concentrações: 50% 

por 3 minutos; 70% por 3 minutos; 95% 2x por 3 minutos; 100% 3x por 3 minutos). Por fim, 

as lâminas passaram por banhos de xilol, após os quais se procedeu à montagem das lâminas 

com lamínulas usando meio de montagem permanente DPX. 

 

5.6.2 Imuno-histoquímica 

Tabela 1. Anticorpos utilizados neste estudo para as reações imuno-histoquímicas 
 
        Anticorpo            Identificação e fonte Diluição 

Anti-MCH 
 

Anticorpo primário policlonal anti-MCH, feito em 
coelho, PBL#234, rMCH, Dr.Wylie Vale (in 

memorian) e Dra. Joan Vaughan, The Salk Institute 

1:70.000 
 

Anti-MCHR1 Anticorpo primário policlonal MCHR1, sc5534, 
feito em cabra (Santa Cruz, Biotechnology) 

Titulação; 
1:100; 
1:250 

Anti a-SMA 
Anticorpo primário monoclonal anti-a actina de 

músculo liso (a-SMA), #A2547, Clone 1A4, feito 
em camundongo (Sigma Aldrich) 

1:100 

Secundário 
Biotinilado 

Anticorpo secundário biotinilado anti-cabra feito em 
cavalo (Vector BA-9500) 

1:200 
1:800 

Alexa Fluor 488® Atnicorpo secundário conjugado Alexa Fluor®488 
#A11055, burro anti-cabra IgG (Invitrogen) 1:250 

Alexa Fluor 594® Anticorpo secundário conjugado Alexa Fluor®594 
#A11005, cabra anti-mouse IgG (Invitrogen) 1:250 

Alexa Fluor 594® Anticorpo secundário conjugado Alexa Fluor®594 
#A11016, burro anti-ovelha (Invitrogen) 1:500 

 

 

5.6.2.1 Imunoperoxidase indireta para MCH em cortes do SNC  

 Este método foi utilizado para se confirmar a localização dos neurônios e fibras 

imunorreativas ao MCH (MCH-ir) nos cortes do sistema nervoso central de ratos, para fins de 

comparação com resultados em machos e fêmeas já consagrados na literatura. Para isso, uma 
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série de cortes foi utilizada para o método ABC de imunoperoxidase, como segue: os cortes 

“free-floating” selecionados foram lavados 2 x 10 minutos em solução tampão de fostato 

potássio (KPBS 0,02 M, pH 7,4); inibição da peroxidase endógena em solução de peróxido de 

hidrogênio a 3% por 10 minutos; lavagens em KPBS até sumirem as bolhas; incubação em 

solução de anticorpo primário policlonal anti- MCH (PBL#234), fornecido pelos Dr. Wylie 

W. Vale (in memorian) e Dra. Joan Vaughan do “Salk Institute for Biological Studies”, La 

Jolla, Califórnia - EUA, na concentração de 1:70.000 em solução de “KPBS loaded” (KPBS 

0,02 M + 0,03% triton X-100) e soro normal de burro (1:50) por 48 h a 4 ºC sob constante 

agitação. Após esse período, os cortes foram lavados em KPBS 2 x 10 min. e incubados em 

anticorpo secundário biotinilado (anti-coelho) na concentração de 1:200 em KPBS mais 

0,03% triton por 1 h, a seguir lavados em KPBS 2 x 10 min. e incubados por 1 h em solução 

do complexo avidina-biotina, ambas na concentração de 1:100 em KPBS. Essa operação foi 

repetida mais uma vez, exceto que os tempos foram reduzidos para 30 min. em cada 

incubação. Após esses procedimentos, os cortes foram lavados em KPBS 2 x 10 min. e a 

seguir em tampão acetato pH 6,0 por 2 x 10 min., prontos para a reação de marcação tendo 

como substrato o níquel-sulfato de amônia, a β-D-(+)-Glicose, o cloreto de amônia e a glicose 

oxidase, que fornecem nesta reação a peroxidase, o cromógeno foi a diaminobenzidina 

(Daftary et al.). Uma vez ocorrida a reação, os cortes foram lavados novamente em tampão 

acetato (pH 6,0) 2 x 10 min. e novamente 2 x 10 min. em KPBS, a seguir foram montados em 

lâminas previamente gelatinizadas e permaneceram em estufa à 37 ºC por uma noite. 

Decorrido o tempo supracitado, os cortes foram desidratados em soluções crescentes de 

álcoois e deslipidificados em xilol, para em seguida as lâminas serem cobertas com meio de 

montagem DPX e lamínulas de vidro. 
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5.6.2.2 Fosfatase alcalina para MCHR1 em tecido mamário 

 Esta técnica foi realizada com o intuito de determinarmos a identificação e a 

localização das células MCHR1-ir no tecido mamário no qual utilizamos o anticorpo primário 

policlonal anti-MCHR1 (C-17 - sc-5534, Santa Cruz, Biotechnology), na concentração 

previamente estabelecida de 1:100. Dessa maneira, realizamos o seguinte protocolo em cortes 

parafinizados de tecido mamário, com 5 µm de espessura, de ratas lactantes (5º, 12º e 19º dias 

de lactação), como segue:  

 

DESPARAFINIZAÇÃO 

 Deslipidificação: 30 minutos em xilol 1; 15 minutos em xilol 2; 15 minutos em xilol 

3; 10 minutos em xilol acrescido de álcool absoluto (1:1); 

 Desidratação: 5 minutos em álcool etílico 100% I; 5 minutos em álcool etílico 100% 

II; 5 minutos em álcool etílico 100% III; 5 minutos em álcool etílico 95%; 5 minutos em 

álcool etílico 80%; 5 minutos em álcool etílico 70%; 

 Reidratação: 10 minutos em água corrente e deixar em solução tampão de TBS 

0,02M pH 7,4 até o início da reação de fosfatase alcalina.  

 Vale ressaltar que foi utilizado o tampão TBS como solução tampão de rotina nas 

reações imuno-histoquímicas de fosfatase alcalina devido à impossibilidade de uso da solução 

tampão à base de PBS, por este último poder interferir na reação de fosfatase e causar reações 

inespecíficas.  

RECUPERAÇÃO ANTIGÊNICA E BLOQUEIO EM ÁCIDO ACÉTICO  

 Uma vez realizada a desparafinização, os cortes foram submetidos à etapa de 

recuperação antigênica em solução tampão de citrato de sódio pH 6,0 por 2x5 minutos no 

microondas. A seguir, as lâminas permaneceram resfriando a temperatura ambiente na 

solução anterior por 30 minutos, para serem lavadas 2x5minutos TBST (tampão TBS 
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acrescido de 0,3% de triton x-100). Após essa etapa, foi realizado bloqueio em ácido acético 

glacial à 8% por 2x10 minutos à temperatura ambiente, seguido de lavagens em TBST 2x5 

minutos. 

BLOQUEIO EM BSA 3%, INCUBAÇÕES NOS ANTICORPOS E REVELAÇÃO 

  Os cortes receberam solução de bloqueio constituída de 3% BSA em TBST, por 1 hora 

em câmara úmida a temperatura ambiente, para diminuição das marcações inespecíficas. 

Após essa etapa, os cortes foram incubados na mesma solução de bloqueio acima descrita 

acrescida do anticorpo primário policlonal anti-MCHR1 (sc-5534, Santa Cruz, 

Biotechnology) na concentração de 1:100 (estabelecida por titulação) por aproximadamente 

18 horas em câmara úmida a 4 ºC. No dia seguinte, os cortes foram incubados à temperatura 

ambiente em câmara úmida por 1 hora, seguida por incubação à 37 ºC por 15 minutos em 

câmara úmida. Em seguida, os cortes foram lavados 3x5 minutos em solução de TBST e 

incubados em solução tampão de TBS acrescida de anticorpo secundário biotinilado anti-

cabra feito em cavalo (BA-9500) na concentração de 1:200 por 1 hora, em câmara úmida, a 

temperatura ambiente. A seguir os cortes foram lavados 3x5 minutos em TBS e incubados em 

solução do kit avidina-biotina para fosfatase alcalina (AK-5000, Vector Laboratories) na 

concentração de 1:50 por 1 hora, em câmara úmida, a temperatura ambiente. Os cortes foram 

lavados 3x5 minutos em solução tampão de TBS, para início da etapa de revelação na qual foi 

utilizado SIGMAFAST™ Fast Red TR/Naphthol AS-MX Tablets em tampão Tris (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA), pelo tempo de 5 minutos (tempo padrão da reação estabelecido). 

Em seguida, a reação foi encerrada pela imersão das lâminas em água destilada, seguida da 

etapa de contra-coloração com hematoxilina de Mayer por 2 minutos, “virar” em solução de 

corante amarelo, rapidamente, e imersão em água destilada. Por fim, as lâminas 

permaneceram em estufa a 37 ºC, por aproximadamente 18 horas, para que finalmente 
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pudessem ser cobertas com meio de montagem a base de glicerol e lamínulas de vidro, com 

posterior selamento das lâminas com esmalte. 

 

5.6.2.3 Imunofluorescência indireta para MCHR1 em tecido mamário  

  Este método foi utilizado com o intuito de verificarmos e identificarmos a localização 

das células do tecido mamário imunorreativas ao MCHR1, para fins de comparação com os 

dados obtidos por nós através da técnica de hibridização in situ e pela técnica de fosfatase 

alccalina padronizada por nós em tecido mamário. 

 Assim, utilizamos o protocolo baseado e adaptado do trabalho publicado pelo grupo 

do Dr. Jean-Louis Nahon (Conductier et al., 2013), uma vez que no referido trabalho foi 

utilizado tecido do sistema nervoso central de camundongo. Para o nosso teste em tecido 

mamário, utilizamos uma série de cortes de tecido mamário de ratas no 19º dia de lactação 

para o método de imunofluorescência direta. Para isso, os cortes foram lavados 4x5 minutos 

em solução de PBS 0,1 M; incubação em solução bloqueio constituída por 4% soro normal de 

cabra em 0,3% Triton X-100 em PBS 0,1 M por 30 minutos, a temperatura ambiente. Em 

seguida, foram lavados novamente 4x5 minutos em PBS 0,1 M, e incubados em solução de 

bloqueio (4% soro normal de cabra em 0,3% Triton X-100 em PBS 0,1M) acrescida do 

anticorpo primário policlonal anti-MCHR1 (C-17) na concentração de 1:250 por 

aproximadamente 18 horas a 4 ºC. No dia seguinte, os cortes foram lavados 4x5 minutos em 

PBS 0,1 M para, em seguida, serem incubados em solução de anticorpo secundário Alexa 

Fluor 594® burro anti-ovelha (Invitrogen, Biotechnology), na concentração de 1:500, por 1 

hora a temperatura ambiente. Finalmente, os cortes foram lavados em PBS 0,1M 4x5 minutos 

e contracorados com o uso do corante nuclear DAPI (Invitrogen, Biotechnology), sendo as 

lâminas cobertas com meio de montagem tampão glicerol e lamínulas de vidro, para 

visualização em microscopia de epifluorescência. 
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5.6.2.4 Dupla imunofluorescência indireta para MCHR1/a-actina de músculo liso (SMA) em 

tecido mamário  

 

  Este método foi utilizado com o intuito de verificarmos e identificarmos a localização 

das células do tecido mamário imunorreativas ao MCHR1 e à a-actina de músculo liso 

(SMA) clone 1A4 (colocalização), esta última marcadora de célula mioepitelial, para fins de 

definição do tipo celular reativo ao MCHR1 em tecido mamário. Assim, utilizamos o 

protocolo que segue: uma série de cortes de tecido mamário (15µm) de cada grupo de 

lactação (5º, 12º e 19º dias de lactação) coletados a fresco, congelados em Tissue Tek®, 

montados em lâminas superfrost plus (Fisher) foram submetidos ao método de 

imunofluorescência indireta para detectção das células MCHR1-ir. Dessa maneira, as lâminas 

foram lavadas gentilmente em solução de PBS 1X, pH 7,4 (sem Ca2+ e Mg2+) em mesa 

agitadora a 50 rpm por 20 minutos; realizamos a permeabilização do tecido pela imersão das 

lâminas em solução de metanol a -20 ºC, em mesa agitadora a 50 rpm, por 7 minutos; 3x5 min 

lavagens em PBS 1X em mesa agitadora a 50 rpm; realizamos o bloqueio de marcações 

inespecíficas com solução constituída de 3% BSA (Sigma Aldrich, St. Louis, EUA), glicina 

0,3%, 0,1% de pele de peixe, 0,1% de triton X-100, 0,05% de tween 20 em tampão PBS 1X, 

por 1 hora em câmara úmida, a temperatura ambiente. Em seguida, na mesma solução de 

bloqueio adicionou-se o anticorpo primário policlonal anti-MCHR1 (C-17) na concentração 

de 1:100 e o anticorpo primário monoclonal anti-a actina de músculo liso (a-SMA) clone 

1A4 (feito em camundongo, A-2547, Sigma Aldrich, St. Louis, EUA)  na concentração de 

1:100, em câmara úmida, a 4 ºC por aproximadamente 18 horas. No dia seguinte, os cortes 

foram lavados 3x5 min. em PBS 1X para, em seguida, serem incubados em solução de 

anticorpo secundário conjugado Alexa Fluor 488® burro anti-cabra (Invitrogen, 

Biotechnology) e anticorpo secundário conjugado Alexa Fluor 594® cabra anti-camundongo 
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na concentração de 1:250, por 1 hora, em câmara úmida, à temperatura ambiente. Finalmente, 

os cortes foram lavados 3x5 minutos em PBS 1X, cobertos com meio de montagem 

Vectashield® com DAPI (Vector Laboratories) e lamínulas de vidro, para visualização em 

microscopia de epifluorescência. 

 

5.6.3 Técnica de Western blot 

 Para avaliarmos o padrão proteico do MCHR1 e compararmos com os resultados 

obtidos do padrão gênico do RT-qPCR ao longo da lactação, amostras de hipocampo 

(controle SNC) e de tecido mamário (sem pele) de ratas no 5º dia, 12º dia e 19º dia de 

lactação foram coletadas a fresco e armazenadas em tubos livres de RNAse em -80 ºC até o 

início da técnica de Western blot. Após o descongelamento das amostras, os tecidos foram 

transferidos para tubos “Precellys Lising Kit” com esferas de 1,4 mm (Precellys®, Bertin 

Technologies, Montigny-le-Bretonneux, França) juntamente com a solução de tampão RIPA 

(50 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, 1% de NP-40, 0,25% de Na-deoxicolato, 0,1% de 

SDS, 1mM de Na3VO4, 1 mM de NaF, 1x Protease mix – Sigma Aldrich, Alemanha), na 

proporção de 250 µl para hipocampo e 500 µl para tecido mamário para ser iniciada a etapa 

de extração total de proteínas. Todas as amostras foram homogeinizadas no aparelho 

Precellys 24 (Bertin Technologies, Montigny-le-Bretonneux, França) em 1 ciclo de 30 

segundos a 6000 rpm a temperatura ambiente. Assim que o ciclo de homogeinização 

terminou, as amostras foram mantidas em gelo para a etapa seguinte de centrifugação em 

centrífuga Eppendorf® por 5 minutos, a 4 ºC e 15557G. Após isso, o sobrenadante de cada 

amostra foi coletado (proteína solúvel) e transferido para tubos eppendorf de 1,5 ml livres de 

RNAse e corretamente identificados, mantidos em gelo. A proteína não-solúvel foi mantida 

nos tubos anteriores e armazenados em -80 ºC. Seguida da etapa de extração total de 

proteínas, foi realizada a etapa de quantificação de proteína total pelo uso do método de 
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Bradford (Sigma-Aldrich, Alemanha) de acordo com as recomendações do fabricante, com a 

obtenção de curva de correlação de BSA para a serem estabelecidos os volumes de amostra a 

serem utilizados na etapa seguinte. Após a quantificação, 50 µg de proteína total (2,5 µg/µl), 

de cada amostra, foi diluída em 20 µl de uma solução de corrida (Tris 85 mM, DTT 40 mM, 

glicerol 17%, SDS 0,1% e azul de bromofenol 0,4% e 0,05% de β-mercaptoetanol diluídos 

em água Milli-Q), previamente submetida à desnaturação das proteínas em banho seco por 5 

minutos a 95 ºC e mantidas em gelo até o momento da etapa seguinte. As amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida a 15%, por 10 minutos a 80V, seguido por 

2 horas a 130V. Após a corrida, as proteínas foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose de 0.45 µm (Millipore) utilizando-se cuba de transferência da Bio-Rad, em 

tampão (0,1 M glicina, 0,02 M TRIS, 0,003 M SDS, 20% metanol e água MilliQ) por 60 

minutos a 4 ºC, sob 100 V. Após a etapa de transferência, as membranas foram lavadas 3x10 

minutos em solução de TBS e incubadas com 3% de leite diluído em tampão TBS (0,05M 

TRIS, 0,1M NaCl, pH 7,6) contendo 0,1% Twin-20 (Sigma-Aldrich, Alemanha) - TBS-T, sob 

agitação (50 rpm) por 60 minutos, a temperatura ambiente, para a etapa de bloqueio de sítios 

inespecíficos. Em seguida, as membranas (tecido mamário e hipocampo) foram incubadas em 

solução de bloqueio previamente descrita, acrescida de anticorpo primário policlonal anti-

MCHR1 gerado em coelho contra peptídeo localizado entre os aminoácidos 358-422 do 

MCHR1 humano (ab97509, Abcam), na concentração de 1:500, por aproximadamente 18 

horas, sob rotação a 4 °C. No dia seguinte, as membranas foram lavadas 3x10 minutos em 

tampão TBS e incubadas em solução de anticorpo secundário (1:1.000) por 1 hora, sob 

agitação, a temperatura ambiente. Em todos os experimentos, as membranas foram 

reutilizadas para incubação em solução de bloqueio acrescida do anticorpo primário anti-ß-

actina (1:10.000) por 1 hora, a temperatura ambiente, sob rotação, utilizada como controle. As 

membranas foram lavadas 3x10 minutos em tampão TBS e incubadas em solução de bloqueio 
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acrescida de anticorpo secundário (1:1.000) por 1 hora, a temperatura ambiente, sob rotação. 

As membranas foram lavadas 3x10 minutos em tampão TBS e reveladas pelo método de 

quimioluminescência com a utilização do reagente Immun-Star™ HRP kit com substrato 

Luminol (Bio-Rad Laboratories Inc., Califórnia, EUA). Uma vez que o anticorpo secundário é 

conjugado a HRP, ocorre a oxidação do Luminol pela catalização da peroxidase, produzindo 

sinal de luz que impressiona o filme radiográfico quimioluminescente (Amersham Hyperfilm 

– ECL, GE Healthcare, EUA). As imagens das bandas obtidas foram capturadas e submetidas 

a análise densiométrica relativa (MCHR1-56 kDa/b-actina – 42 kDa) pelo uso do programa 

ImageJ 1.49v (ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA).  

 

Tabela 2 - Anticorpos e diluições utilizados para os experimentos de Western blot 
 

Anticorpo Identificação e fonte Diluição 
 

Anti-MCHR1 
ab97509 

 

Anticorpo primário policlonal anti-MCHR1, feito em 
coelho, ab97509 (abcam) 1:500 

Anticorpo 
secundário anti-

coelho 

Anticorpo secundário burro anti-coelho, IgG  
(Jackson ImmunoResearch) 1:1.000 

Anti-ß-actina Anti-ß-actina (clone AC-15) monoclonal produzida em 
camundongo(Sigma) 1:10.000 

Anticorpo 
secundário anti-

camundongo 

Anticorpo secundário burro anti-camundongo, IgG 
(Jackson ImmunoResearch) 1:1.000 

 

 

5.6.4 Hibridização in situ com enxofre radioativo (35S) 

 

 Para este método, os objetivos propostos foram: 1) verificar e confirmar a localização 

das células que expressam o RNAm do Mchr1 no tecido mamário de ratas (diestro, no 12º e 

19º dias de lactação), comparando com os dados da distribuição padrão do RNAm do Mchr1 

no SNC; 2) verificar e confirmar a expressão do RNAm do Mchr1 em regiões SNC de ratas 
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(diestro, nos 12º e 19º dias de lactação) com dados da literatura, sendo considerados como um 

dos controles da técnica descrita. Vale ser ressaltado que a hibridização in situ em cortes do 

SNC de ratas lactantes e não-lactantes foi realizada durante período de estágio no exterior 

(The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Califórnia, EUA). Foram utilizados cortes 

de tecido encefálico e mamário de animais perfundidos da mesma forma que no método da 

imuno-histoquímica supracitado. Assim, foram tomados os mesmos cuidados para que não 

houvesse a contaminação por RNAses. Além disso, as soluções que entraram em contato com 

os cortes foram autoclavadas e preparadas com água destilada, deionizada e com 

dietilpirocarbonato (DEPC), para evitar a ação das RNAses. O protocolo seguido para este 

método foi a utilização de sondas sense e anti-sense de RNAc marcada com 35S, sendo que as 

técnicas para síntese de sondas, hibridização e localização autorradiográfica do sinal de 

RNAm foram adaptadas a partir de (Simmons et al., 1989). De forma resumida, a técnica de 

HIS se divide em: pré-tratamento do tecido, linearização do plasmídeo e isolamento do 

template, transcrição in vitro com o preparo da sonda, hibridização, pós-hibridização e 

detecção do sinal de hibridização, como se segue: 

 

5.6.4.1 Pré-tratamento (desproteinização e neutralização) 

Previamente à hibridização, deve-se realizar o preparo do material. Assim, os cortes 

de tecido mamário previamente montandos em lâminas de aderência eletrostática Superfrost 

plus (Fisher Scientific) foram selecionados e pré-tratados. O pré-tratamento possibilita uma 

melhor penetração da sonda no tecido pois as proteínas que se encontrarem associadas ao 

DNA ou RNA são eliminadas, usando-se para esse fim tratamentos enzimáticos proteolíticos 

e ataques ácidos com enzimas proteolíticas de baixa especificidade, como a proteinase K. O 

pré-tratamento consistiu nas seguintes etapas: 1) fixação em 4% de formaldeído em 0,1 M 

PBS por 5 minutos; 2) desproteinização com proteinase K (10mg/ml) em solução contendo 



 
 

 

63 

tampão 0,05 M EDTA e 0,1 M Tris em pH 8 por 5 minutos a 37 ºC); 3) acetilação com 

solução de TEA-HCL contendo 0,25% de anidrido acético por 10 minutos; 4) desidratação em 

concentrações crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 95% e 100% 1 minuto cada); 5) 

deslipidificação em xilol (15 minutos) e rápida reidratação em álcool etílico 100% e 95% (1 

minuto cada). As lâminas secaram a temperatura ambiente e foram acondicionadas em caixa 

com dessecantes em freezer a -20 ºC até a realização da hibridização dos tecidos. 

 

5.6.4.2 Linearização do plasmídeo e isolamento do “template” 

  A técnica de hibridização in situ com 35S é utilizada para a localização e a 

quantificação de RNA mensageiros de interesse. As sondas utilizadas nesse método foram 

preparadas a partir de plasmídeos contendo a sequência do DNA complementar (DNAc) do 

Mchr1. Esses plasmídeos (DNA circular bacteriano) resistentes ao antibiótico ampicilina, 

carreando as sequências de Mchr1 foram colocados em meio de cultura adequado com a 

utilização do antibiótico ampicilina para o crescimento apenas dos plasmídeos que 

apresentavam a sequência de Mchr1 e que fossem resistentes a esse antibiótico, com a 

finalidade de aumentar a quantidade de DNA para a produção da sonda (multiplicação dos 

plasmídeos). Procedeu-se então ao isolamento do plasmídeo por meio de kits comerciais que 

consistem em colunas de resina e variadas concentrações de tampão, que permitiram a 

purificação da amostra com a obtenção do pellet. Assim, ao pellet foi adicionado solução 

tampão Tris-EDTA para que fosse realizada a técnica de eletroforese em gel de agarose 

(Figura 4) para verificar-se a integridade dos plasmídeos circular e linearizado. Uma vez 

verificada a integridade, procedeu-se à transcrição in vitro da sonda, uma vez que houve a 

linearização dos plasmídeos por meio da utilização de uma enzima de restrição com o intuito 

de se obter o DNAc do Mchr1 necessário para a produção da sonda. 
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5.6.4.3 Transcrição in vitro e preparo da sonda 

Nesta etapa, as sondas de RNAm tornaram-se radioativas por incorporação de 

radioisótopo 35S. Assim, a sonda anti-sense foi sintetizada a partir do DNAc do genoma total 

do rato contido no plasmídeo linearizado. Para isso realizou-se a transcrição in vitro 

utilizando 35S-UTP e uma polimerase específica para o plasmídeo (T3, Promega, Madison, 

EUA). As sondas foram purificadas em microcolunas de resina (Pharmacia Biotech, Uppsala, 

Suécia), após a digestão com RQ1 DNAse (Promega). Vale ser ressaltado que para a 

produção da sonda sense do Mchr1 foi utilizada a enzima de transcrição T7 (Promega, 

Madison, EUA). 

 

 

Figura 4 - Gel de eletroforese realizado com o DNAc linearizado e não linearizado do 
hMchr1.A) Imagem do Ladder de 1kb da Invitrogen. A') Imagem da corrida do Ladder 
utilizado como controle das bandas evidenciando a quantidade dos pares de base (pb). B) 
imagem da banda do DNA circular (DNAc) Mchr1 na qual podemos visualizar que a banda se 
enquadra na faixa de 5000 a 2000 pb, diferentemente do que ocorre para o DNA linearizado 
(C) que se apresenta com banda ao redor de 5000 pb indicando a linearização do DNA 
circular. A comprovação da linearização permitiu a produção da sonda de RNAc do Mchr1.  
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5.6.4.4 Hibridização 

Nesta etapa há a adição da sonda a um tampão de hibridização que foi aplicado às 

lâminas com o tecido pré-tratado. Assim, as sondas foram diluídas em solução de hibridização 

(106
 com/ml), que consistiu de 50% formamida (Fischer Scientific, Pittsburgh, EUA), 0,01% 

de SDS, 0,01% de Na Thio, 0,2% de 5M ditiotreitol (DTT), 10 mM Tris-HCl (Gibco-BRL, 

Rockville, EUA), 0,01% DNA de esperma de salmão, 0,01% RNAt de levedura, 0,05% RNA 

total de levedura (Sigma), 10 mM DTT, 10% sulfato de dextran, 0,3M cloreto de sódio 

(NaCl), 1mM ácido etilenodiaminotetracético (EDTA, pH 8,0) e 1 x solução de Denhardt 

(Sigma, St. Louis, EUA). Após isso, cada lâmina com o tecido pré-tratado recebeu 100 µl de 

solução de hibridização contendo a sonda de RNAc para Mchr1 marcada com 35S-UTP e uma 

lamínula flexível para sua cobertura, onde permaneceu incubada a 56 ºC por 

aproximadamente 16 h, sendo que no dia seguinte iniciou-se a pós-hibridização. 

  

5.6.4.5 Pós-hibridização 

  Nesta etapa as lamínulas foram removidas por meio de banho em tampão 2 x SSC, 

quando então, a série foi incubada em solução com 0,002% de RNase A (Boehringer- 

Mannheim, Mannheim, Alemanha) em 0,5 M NaCl, Tris-HCl e 1mM EDTA (pH 8), durante 

30 minutos. Posteriormente, as lâminas passaram por banhos de estringência crescente com 

SSC, tampão esse de pH fisiológico (2x SSC à 50 °C por 1 h, 0,2 x SSC à 55 ºC por 1 h e 0,2 

x SSC a 60 ºC por 1 h, sempre com adição de 0,02% de 5M DTT para a estabilização do 35S). 

Finalmente, o tecido foi desidratado em álcool etílico a 70% + 0,02 x SSC + 0,02% de 5 M 

DTT durante o período de 10 minutos. As lâminas secaram ao ar livre em temperatura 

ambiente, prosseguindo-se então à detecção do sinal de hibridização. 
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5.6.5 Hibridização in situ pelo Método RNAscope®  

 Este método se baseia no mesmo princípio da técnica de hibridização in situ 

convencional, porém com algumas modificações que a tornam única e cada vez mais 

utilizada. Nesta técnica, utiliza-se uma nova estratégia de design de sonda e um sistema de 

amplificação de sinal baseado em hibridização para simultaneamente amplificar os sinais e 

suprimir o background, sendo que muitas das etapas no RNAscope são similares àquelas de 

imuno-histoquímica (Wang et al., 2012). Basicamente, a estratégia do RNAscope é a 

amplificação dos sinais-alvo específicos, mas não do background. Isso se dá pela utilização 

de uma nova estratégia de design de sonda, a duplo Z (double Z). Séries de sondas-alvo são 

desenhadas para hibridizar com a molécula de RNA alvo. Cada sonda-alvo contém uma 

região complementar de 18 a 25 bases ao RNA alvo, uma sequência separadora e uma 

sequência de cauda de 18 bases (conceitualizada como Z). Um par de sondas-alvo (duplo Z), 

cada uma possuindo uma sequência diferente de cauda, hibridiza unidamente à região alvo 

(50 bases). Duas sequências de cauda juntas formam um sítio de hibridização de 28 bases para 

o pré-amplificador, que contém 20 locais de ligação para o amplificador, que por sua vez, 

contém 20 locais de ligação para a sonda marcada, com cerca de 8000 marcações para cada 

molécula de RNA (1-kb é alvo de 20 pares de sonda), gerando muitas amplificações (Wang et 

al., 2012). Para cortes de encéfalo, com áreas representativas das células que sabidamente 

expressam o RNAm do Mchr1, utilizamos o protocolo "RNAscope para tecido nervoso free-

floating" fornecido pela empresa ACDBio (Advanced Cell Diagnostics, Inc., Califórnia, 

EUA), e para visualização do sinal, o Kit RNAscope Brown. Segue abaixo um esquema 

ilustrativo do funcionamento do método RNAscope pelo uso do referido kit. 
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Figura 5 - Esquema do método RNAscope®: duplo Z design. Em 1, os tecidos são devidamente 
preparados e pré-tratados para pemitir o acesso ao RNA alvo. Em 2, sondas de oligonucleotídeos 
específicas para o RNA alvo (Z) são hibridizadas em pares (ZZ) ao RNAm alvo. Em 3, sondas são 
hibridizadas a uma cascata de moléculas de amplificação de sinal, culminando na ligação das sondas 
marcadas com HRP ou AP, adicionado DAB para detecção do RNA alvo. Em 4, a visualização do 
RNA alvo é pelo uso de microscópio de campo claro padrão. O kit utilizado é HD 2.0 Detection Kit 
(Brown). Fonte: extraído e adaptado do trabalho de Wang et al. (2012). 
 
 

Assim, foram utilizadas séries de cortes frontais, de 30 µm de espessura, de encéfalos 

de rata no 19º dia de lactação, cortes estes representativos dos locais que sabidamente 

expressam o RNAm do Mchr1 no SNC de ratos. Para a técnica de RNAscope® com o kit 

RNAscope® 2.0 HD Detection Kit (Brown) (Figura 5), fabricado e fornecido pela empresa, o 

protocolo do 1º dia iniciou-se pela seleção de cortes free-floating mencionados anteriormente. 

Os cortes foram removidos da solução anti-freezing no qual permaneciam, selecionados e 

lavados em solução de TBS 1x (pH 7,6) por 4x de 5 min cada. Em seguida, foi realizada a 

aplicação do pré-tratamento 1, à temperatura ambiente por 40 minutos, até o tecido parar de 

produzir bolhas. Seguiu-se por 4 lavagens dos cortes em água destilada (H2Od) de 1 minuto 

cada. Após essa etapa, os cortes free-floating foram transferidos para solução tampão de TBS 

0,5x para serem montados gentilmente em lâminas com carga (Superfrost Plus® - 

ThermoScientific), tomando-se o cuidado de esperar secar um pouco os cortes em lâminas 

para garantir que não ficasse nenhuma bolha, o que poderia prejudicar os passos seguintes do 

protocolo. As lâminas com os cortes representativos de cada animal foram então deixadas 

secar em forno específico da empresa ACDbio, com temperatura e humidade controlada, a 60 

ºC por 5 minutos. Após o tempo supracitado, as lâminas foram imersas em H2Od para se 

remover sal/detergente residual dos passos anteriores, e voltar ao forno por mais 5 minutos, 

        1: Tecido        2: Hibridizar ao RNA alvo       3:Amplificação do sinal       4:Imagem                                         
Passo 3                        Passo 4 
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repetindo-se isso até que as lâminas não apresentassem nenhum resíduo das soluções 

utilizadas. Em seguida, as lâminas secaram por aproximadamente 18 h. a 60 ºC. Para o 2º dia 

do protocolo, as lâminas foram imersas e incubadas na solução do Pré-tratamento 2, que se 

assemelha a um tratamento de recuperação antigênica, por 10 minutos, com temperatura 

mantida entre 99-100 ºC. Em seguida, as lâminas foram imersas em H2Od, por 4x de 1 minuto 

cada. Ao redor das bordas das lâminas foram criadas barreiras hidrofóbicas, pelo uso da 

caneta ImmEdge™ Pen (Hydrofobic Barrier Pen H-4001, Vector Laboratories, USA). Após 

certificarmo-nos de que a barreira estava seca, procedeu-se à aplicação da solução do Pré-

tratamento 3, que consistiu em adicionar de 2-4 gotas da solução do Pré-tratamento 3 para 

cada corte presente na lâmina, e incubar a 40 ºC, por 15 minutos, no forno mencionado. Em 

seguida, os cortes foram lavados em H2Od 4x de 1 minuto cada, para que fossem então 

hibridizados na respectiva solução da sonda do Mchr1, também fabricada pela empresa 

ACDBio, por 2 horas a 40ºC, no forno mencionado. Após a etapa da hibridização terminar, 

iniciou-se o protocolo de amplificação, com o uso de 6 soluções amplificadoras, na seguinte 

ordem: Amp1, 30 minutos a 40 ºC no forno (2-4 gotas para cada corte); Amp2, 15 minutos a 

40 ºC no forno (2-4 gotas para cada corte); Amp3, 30 minutos a 40 ºC no forno (2-4 gotas 

para cada corte); Amp4, 15 minutos a 40 ºC no forno (2-4 gotas para cada corte); Amp 5, 30 

minutos a temperatura ambiente (2-4 gotas para cada corte); e Amp 6, 15 minutos a 

temperatura ambiente (2-4 gotas para cada corte). Entre todos os passos de aplicação das 

soluções de amplificação, foram realizadas 4 lavagens em tampão de lavagem (1x Wash 

Buffer), de 1 minuto cada. Em seguida ao passo de amplificação do sinal, foi realizada a 

detecção dos sinais de hibridização, pelo uso do kit de detecção Brown, que consisti na 

mistura de DAB-A e DAB-B na proporção de 1:1. Foram aplicados 120 µl da solução mistura 

Brown nos cortes, e deixados reagir por 10 minutos, a temperatura ambiente. Após os 10 

minutos, os cortes foram imersos rapidamente em H2Od, por duas vezes, para em seguida 
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serem contracorados em 50% de Hematoxilina I (Hematoxilina de Gill I), por 2 minutos a 

temperatura ambiente, até que as lâminas ficassem roxas. Imediatamente foram transferidas 

para um rack contendo H2Od, imersos por 5 vezes, até que as lâminas se tornassem claras, 

mas os cortes continuassem roxos. Em seguida foram imersas de 2 a 3 vezes em solução de 

0,02% de água amoniacal até que os cortes se tornassem azuis, seguido de 2 a 3 lavagens em 

H2Od. As lâminas foram desidratadas 1x em álcool 70% por 2 minutos, 2x álcool 100% por 2 

minutos cada, 1x em xilol por 5 minutos, todas com agitações ocasionais, e cobertas com 

meio de montagem DPX (Sigma-Aldrich, USA) e lamínula de vidro, para serem analisadas 

em microscopia de campo claro. 

 

5.6.6 Técnica de RT-PCR  

 A técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase) é uma técnica muito sensível para 

detectar e quantificar RNAm. Baseia-se na replicação maciça de um determinado fragmento 

de DNA ou DNA complementar – DNAc, sintetizado a partir do RNA - adaptado de 

BITTENCOURT and ELIAS (2007).  

 Assim, nosso interesse foi realizar a técnica de PCR para confirmação da presença do 

RNAm do receptor 1 do hormônio concentrador de melanina (Mchr1) inicialmente no 

encéfalo de ratas lactantes, utilizado como controle para o experimento, confirmando 

resultados já descritos na literatura, e comparando com a presença do RNAm do Mchr1 

encontrado em mama de ratas, para fins de comparação entre os diferentes tecidos analisados.  

 Para a realização do experimento, tecidos de ratas nos 5º, 12º e 19º dias de lactação e 

ratas virgens na fase de diestro, foram individualmente acondicionados em tubos livres de 

RNAses e apropriadamente congelados em solução de TRIzol® (500 µl por tubo), como 

previamente descrito, para que em seguida se iniciasse a etapa de extração do RNA total de 

acordo com protocolo específico, que é dividido nas etapas de homogeinização das amostras 
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através do uso de tubos com esferas de 1,4 mm em equipamento Precellys® 24 (Bertin 

Technologies, BioAmerica Biotech, Brasil), seguida da etapa de extração propriamente dita 

pelo uso de kit para extração de RNA total da Zymo Research, para finalmente ser realizada a 

quantificação no aparelho Nanodrop (seu uso foi gentilmente disponibilizado pela Profa. Dra. 

Gláucia Maria Machado-Santelli, do ICBI-USP). 

 Portanto, seguindo o protocolo, para a etapa do experimento de PCR foi dividido nas 

seguintes etapas: homogeinização das amostras (Precellys®); extração do RNA total (Kit 

extração de RNA total Zymo); quantificação em espectrofotômetro NanoDrop® ND1000 

(Nanodrop Technologies Inc.); tratamento de DNAse I; etapa de DNAc; etapa de transcrição 

reversa e amplificação (RT-PCR), que seguem descritas abaixo: 

 

5.6.6.1 Homogeinização das amostras (Precellys®) 

Todas as amostras coletadas para RT-PCR e RT-qPCR foram mantidas no reagente 

TRIzol®, uma solução monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). O tiocianato apresenta uma ação caotrópica, que dissolve os 

componentes celulares e desnatura proteínas, deixando o RNA intacto. Importante ressaltar 

que anteriormente ao início da extração deve-se ter obediência à proporção do reagente 

TRIzol® (o volume da amostra não pode exceder 10% do volume do TRIzol®) e manter as 

amostras a -80 ºC até o momento do início do experimento. As amostras foram retiradas do -

80 ºC e mantidas sempre que necessário em gelo para descongelar gradualmente e evitar 

processo de degradação. Após o descongelamento das amostras, as mesmas foram 

transferidas para tubos Precellys com esferas de 1,4 mm (Bertin Technologies, BioAmerica 

Biotech) juntamente com a solução de TRIzol, para em seguida serem homogeinizadas no 

aparelho homogeinizador de tecidos Precellys® 24 (Bertin Technologies, BioAmerica 

Biotech). Para as amostras de tecidos periféricos controle (esôfago, intestino delgado) e 
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tecidos controle do SNC (hipocampo e cerebelo) apenas 1 ciclo de 30 segundos a 6000 rpm a 

temperatura ambiente foi capaz de realizar a homogeinização completa dos tecidos. Para as 

amostras de tecido mamário foram necessários 2 ciclos de 30 segundos a 6000 rpm a 

temperatura ambiente. Assim que terminado os ciclos, as amostras foram mantidas em gelo, 

para a etapa seguinte de centrifugação em centrífuga Eppendorf® por 3 minutos, a 4 ºC e 

15557 G. Após isso, o sobrenadante de cada amostra foi coletado e transferido para um tubo 

eppendorf de 1,5 ml livre RNAse e corretamente identificado, mantido em gelo úmido, para 

dar início a etapa de extração e purificação do RNA total pelo uso do Kit Direct-zol™ RNA 

MiniPrep (Zymo Research Corp.).  

 

5.6.6.2 Extração e purificação do RNA total (Kit Direct-zol™ RNA MiniPrep) 

Para o início dessa etapa, a cada 350 µl do sobrenadante de cada amostra (lisado) foi 

adicionado 350 µl de álcool etílico (95-100%) na proporção 1:1 em tubos eppendorf de 1,5 

ml. As misturas foram homogeinizadas em vórtex e rapidamente transferidas, uma a uma, 

para suas respectivas colunas “Zymo-Spin™ IIC” com tubos coletores do kit. As colunas 

foram centrifugadas a 10000 G por 30 segundos à temperatura ambiente. As colunas foram 

então transferidas para novos tubos coletores (os tubos coletores anteriores, com restos de 

TRIzol®, foram desprezados e inativados em hipoclorito a 10%). Adicionou-se 400 µl de 

solução de Direct-zol™ PreWash à coluna e seguiu-se a centrifugação a 10000 G por 2x30 

segundos à temperatura ambiente (os restos de solução contida no tubo coletor foram 

desprezados e inativados em hipoclorito a 10%). Em seguida, adicionou-se 700 µl de RNA 

Wash Buffer à coluna e seguiu-se a centrifugação a 10000 G por 2 minutos, à temperatura 

ambiente, para remoção completa do reagente. As colunas foram gentilmente transferidas 

para um tubo eppendorf de 1,5 ml livre de RNAse. Para cada coluna foram adicionados 50 µl 

de água livre de DNAse e RNAse para o passo de eluição do RNA, seguida de centrifugação a 
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10000 G por 30 segundos. Após o término da centrifugação, os tubos contendo RNA foram 

mantidos em gelo para em seguida ser realizada a quantificação em espectrofotômetro 

NanoDrop® ND1000, e para a avaliação da pureza do RNA obtido. 

 

5.6.6.3 Quantificação e pureza do RNA em NanoDrop® ND1000  

O controle de qualidade do RNA é importante porque influencia o rendimento e os 

dados de RT-qPCR, que é o método de escolha para o estudo da regulação gênica (Becker, et 

al., 2010). De acordo com o fabricante, a quantificação e a pureza do RNA podem ser 

medidas pelo uso do espectrofotômetro (NanoDrop) no qual é primeiramente realizado uma 

medida em branco (“blank”) na qual um espectro é medido de um material de referência 

(água MilliQ autoclavada) e armazenado na memória como um “array” de intensidades de luz 

por comprimento de onda. Quando uma medição de uma amostra é realizada, a intensidade de 

luz transmitida através da amostra é registrada. Assim, as intensidades de cada amostra, 

juntamente com as intensidades em branco são utilizados para calcular a absorbância da 

amostra, dada pelas razões 260:280 e 260:230. Quando colocadas 2 µl de cada amostra dos 

tecidos de interesse, a avaliação das absorbância em 230 nm,  260 nm e 280 nm foi dada nas 

razões de OD 260:280 nm e OD 260:230 nm. A razão de absorbância 260:280 é utilizada para 

avaliar a pureza do DNA (razão ~1,8 para amostras de DNA são geralmente aceitas como 

“puras”); RNA (razão ~2,0 para amostras de RNA são geralmente aceitas como “puras”). Se 

essa razão estiver menor do que os valores acima, pode haver contaminação das amostras por 

proteína, fenol ou outro contaminante que absorbe fortemente em ou próximo de 280nm. A 

razão 260:230 é uma medida secundária da pureza, tem valores maiores do que os 

apresentados pela razão 260:280, sendo que a razão entre 1,8-2,2 é considerada “pura”. 

Valores menores que os acima descritos podem indicar a presença de contaminantes co-

purificados nas amostras. Todas as amostras nesse experimento apresentaram razões 260:280 
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e 260:230 dentro dos valores considerados “puros”. Os valores da concentração de RNA para 

cada amostra foram dados em µl. A integridade do RNA total das amostras foi verificada por 

meio de eletroforese em gel de agarose a 1,0% (0,4 g agarose/40 ml água DEPC) contendo 

0,5 µg/ml de brometo de etídio. A qualidade das amostras depende da análise da intensidade 

das bandas correspondentes às subunidades do RNAr (RNA ribossomal) 28S e 18S, 

predominates sob exposição UV. Pelos géis de RNA foi possível a verificação da integridade 

das amostras pela constatação da presença das bandas de interesse. Assim, uma vez realizada 

a quantificação e análise da pureza de todos os RNAs totais obtidos, seguiu-se para o cálculo 

de 1 µg/1 µl de RNA por amostra necessário para a etapa seguinte de tratamento de DNAse I, 

realizado para todas as amostras do experimento. 

 

5.6.6.4 Tratamento de DNAse I 

Adiciona-se em tubo eppendorf de 0,2 ml, livre de RNAse e autoclavado:  1 µg/ 1µl 

de RNA calculado por amostra, 0,4 µl de 10X DNAse I Reaction Buffer, água MilliQ 

autoclavada (completar para 9,5ml de solução total) e por último, 0,4 µl de enzima DNAse I 

Amplification Grade 100 U (Invitrogen), manter em gelo até o momento da transferência dos 

tubos para o termociclador (Eppendorf). Para a reação, deixar no termociclador pelo tempo de 

15 minutos a 25 ºC para a adequada eliminação de DNA durante os procedimentos de 

purificação de RNA essenciais, antes da amplificação de RNA-PCR. Após esse período, para 

parar a reação, adicionou-se 0,5 µl de EDTA 25 mM, pH 8,0 ( Invitrogen) e deixou reagir por 

10 minutos a 65 ºC para inativação da enzima. Ao final da reação, as amostras permaneceram 

no gelo úmido até o momento da etapa seguinte de DNAc. 
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5.6.6.5 Etapa de DNAc (High Capacity – Applied Biosystems™) 

Para a geração de cDNA de cada amostra foi utilizado o  High Capacity cDNA 

Reverse Transcription kit (Applied Biosystems™) que contém todos os componentes 

necessários para a conversão quantitativa de até 2 µg de RNA total em fitas simples de DNAc 

em solução final de 20 µl. Assim, aos 10 µl da solução anterior contendo RNA na qual foi 

realizado o tratamento de DNAse I  (de cada amostra de interesse), adicionou-se: 2,0µl de RT 

Buffer, 2,0 µl de 10X RT Random Primer, 0,8 µl de 25X dNTP Mix (100 mM), 4,7µl de água 

MilliQ autoclavada e 0,5 µl de MultiScribe® Reverse Transcriptase (50 U/µL), com solução 

final de 20 µl. Os tubos foram para o termociclador (Eppendorf®) e foram incubados: 1)  25 

ºC por 10 minutos, 2)  37 ºC por 120 minutos, 3)  85 ºC por 5 minutos e 4) 4 ºC. Após o 

término da reação, os tubos contendo o DNAc de cada amostra foram mantidos em gelo 

úmido ou em freezer a - 20 ºC até o momento da etapa de RT-PCR e/ou RT-qPCR. 

 

5.6.6.6 Etapa de transcrição reversa e amplificação (RT-PCR) 

Para essa etapa foi utilizado Platinum® PCR SuperMix High Fidelity que contém a 

enzima Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen). Esse reagente possui 

uma mistura de DNA polimerase, sais, magnésio, e dNTPs para uma eficiente amplificação da 

PCR. Assim, utilizando-se 2 µl da amostra do DNAc gerado na etapa anterior, para cada 

tecido de cada animal, individualmente identificados em tubos livres de RNAse, e 

considerando o volume final de 25 µl de solução, adicionamos os seguintes reagente: 20µl de 

Platinum Supermix HiFi; 2 µl de cada amostra (DNAc), 1µl do primer Mchr1 anti-sense, 1µl 

do primer Mchr1 sense e 1 µl de DMSO. Vale ressaltar que, para cada reação de PCR usando-

se primer anti-sense e sense para estudo do Mchr1, foi utilizado primer anti-sense e sense 

para um gene constitutivo de referência, Gapdh, em outra amostra dos tecidos de interesse, 

para a verificação da integridade das amostras (Tabela 3). Procedeu-se então aos 45 ciclos no 
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termociclador, na seguinte ordem de temperatura e tempo: 1) 94 ºC por 5 minutos; 2) 94 ºC 

por 60 segundos; 3) 55 ºC por 90 segundos; 4) 68 ºC por 90 segundos; 5) repetir 45 ciclos da 

etapa 2 a 4; 6) 72 ºC por 10 minutos e 7) 4 ºC, sendo que ao final da reação temos em cada 

tubo de amostra de interesse o produto de PCR. Em seguida, todos os produtos de PCR foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% marcado com 0,5 µg/ml de brometo de 

etídio para se determinar e confirmar se ocorreu a amplificação das amostras pelo RT-PCR, 

com o indicativo das bandas nos pares de base relativos ao produto de PCR de interesse 

(Mchr1 - 639 pares de base), bem como analisar o gel de agarose de PCR para o gene 

constitutivo (Gapdh – 219 pares de base), para verificarmos a integridade das amostras. 

 

5.6.7 Técnica de RT-qPCR  

A técnica de RT-qPCR (PCR em tempo real) foi realizada para estudarmos e 

avaliarmos o padrão gênico do receptor Mchr1 quando comparados os diferentes tecidos de 

interesse, uma vez que pela técnica de RT-PCR convencional confirmou-se a presença do 

Mchr1 nos referidos tecidos. Foram utilizadas amostras de DNAc dos seguintes tecidos: 

controles do SNC (hipocampo e cerebelo), controles periféricos (esôfago, intestino delgado) e 

tecido mamário cervicais, torácicos, abdominais e inguinais (com e sem pele) de ratas 

lactantes (5º, 12º e 19º dias) e não-lactantes (virgem no diestro). Todas as amostras foram 

amplificadas com o uso do reagente SYBR® Green PCR Master Mix (AppliedTM Biosystems) 

e primers específicos para Mchr1 e Gapdh de rato (IDT – Integrated DNA Technologies) 

(Tabela 3), juntamente com demais reagentes da reação, em MicroAmp Fast 96-well Reaction 

Plate (AppliedTM Biosystems) e seladas com MicroAmp Optical Adhesive Film (AppliedTM 

Biosystems), na seguinte proporção por amostra: 1) 0,7 µl  de DNAc, 2) 6,25 µl de SYBR® 

Green PCR Master Mix, 3) 4,55 µl de água milliQ autoclavada, 4) 0,5 µl de primer anti-sense, 

5) 0,5 µl de primer sense, totalizando 12,5 µl de solução por amostra. Foi utilizado o 
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equipamento StepOnePlusTM Real Time PCR System (Applied Biosystems), no qual as 

amostras foram amplificadas em triplicatas e, os controles negativos (solução contendo água 

MilliQ autoclavada) foram incluídos em todos os experimentos. A especificidade de 

amplificação foi analisada pela curva de “melting” das amostras, e o método delta-delta-Ct 

(2DDCT) foi utilizado para quantificação do RNAm. Segue abaixo, tabela com os dados dos 

primers utilizados para a reação de RT-PCR e RT-qPCR para Mchr1 e Gapdh. 

 
Tabela 3 - Primers utilizados nos experimentos de RT-PCR e RT-qPCR para Mchr1 e Gapdh 

de rato 

Gene Primers Bases Anelamento Ciclos 
 Produto de 

PCR 

Mchr1 
(RT-PCR) 

AS: 5’-CAGGGTAGCCCTGGGTTTAAT-3’ 
   S: 5’-GCGCTCTCCTTCATCAGTATC-3’ 

21 
21 55ºC 45 639 pb 

Mchr1 
(RT-qPCR) 

AS: 5’-CTGACCTCTACTGGTTCACTCT -3’ 
   S: 5’-ACGTCATGCGCTGTAGTATTT -3’ 

22 
21 55ºC 45 102 pb 

Gapdh 
(RT-PCR e RT-

qPCR) 

AS: 5’-TGGAAGATGGTGATGGGTTTC-3’ 
   S: 5’-GGTCGGTGTGAACGGATTT -3’ 

21 
19 55ºC 45 219 pb 

*AS: anti-sense; S: sense; pb: pares de base. 

 

5.6.8 Sequenciamento do produto de PCR  

 O sequenciamento gênico foi realizado com o intuito de identificarmos e 

compararmos a sequência do produto de PCR encontrado no tecido mamário de ratas 

lactantes (com e sem pele) com a sequência do produto de PCR expresso e classicamente 

conhecido de amostra de hipocampo (controle do SNC). Assim, após a realização da técnica 

de RT-PCR, os seguintes produtos de PCR de rata lactante LE 730 (19º dia) foram 

selecionados e preparados para sequenciamento gênico pelo método Sanger: amostra P22 

(mama com pele abdominal - MCPA), amostra P24 (mama sem pele abdominal - MSPA) e 

amostra P26 (hipocampo). As etapas de preparo para sequenciamento consistiram nos 

seguintes passos: 1) eletroforese em gel de agarose, os produtos de PCR foram analisados 

após corrida por eletroforese em gel de agarose a 1,5% marcado com 0,5 µg/ml de brometo de 
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etídio para se determinar e confirmar se ocorreu a amplificação das amostras pelo RT-PCR na 

altura dos pares de base do produto de PCR de interesse (Mchr1 - 639 pares de base), tanto 

para as amostras de mama quanto para a de hipocampo. Em seguida, as bandas encontradas 

foram cortadas, individualmente acondicionadas em tubos eppendorf livres de RNAses de 1,5 

ml e submetidas ao passo seguinte de purificação; 2) purificação dos produtos de PCR, os 

cortes dos géis de agarose, relativos às bandas das amostras do experimento, foram pesados 

para o cálculo das soluções do kit de purificação por colunas - “illustra GFX PCR DNA and 

Gel Band Purification Kit” (GE Healthcare) - de acordo com o protocolo do fabricante. A 

pureza das amostras submetidas a esse kit, de acordo com o fabricante, é de 99,5%; 3) envio 

para o sequenciamento, as amostras purificadas obtidas após uso do kit acima descrito foram 

então mantidas em gelo e corretamente preparadas para envio ao centro responsável pelo 

sequenciamento gênico (Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco - 

CEGH-CEL, Instituto de Biociências – Universidade de São Paulo). Cada amostra de 

interesse consistiu de 5µl do produto de PCR purificado na concentração ideal de 20 ng/µl, 

acrescidos de 2,5 µl de primer a 5 µM (total: 7,5 µl de solução) em tubos individualmente 

identificados e livres de RNAses de 0,2 ml; 4) sequenciamento, as amostras foram 

sequenciadas por sequenciamento automático de DNA a partir de produtos de PCR utilizando 

o ABI 3730 DNA Analyser (sistema de análise de DNA de 48 capilares - Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) em 6 reações, sendo 3 reações para primer anti-sense 

(MCPA, MSPA e hipocampo) e 3 reações para primer sense (MCPA, MSPA e hipocampo). 

As reações de sequenciamento foram feitas utilizando o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As corridas foram feitas em 

capilares de 36 cm utilizando o polímero POP7. O controle de qualidade das reações foi feito 

utilizando o pGEM 3Zf (+) e o primer M13 (-21) provenientes do próprio Kit de 

sequenciamento. As sequências foram analisadas pelo software Sequencing Analysis 5.3.1 
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utilizando o Base Caller KB (dados fornecidos pelo site do CEGH-CEL). Os resultados do 

sequenciamento foram enviados em arquivos com extensão “.ab1” contendo o 

eletroferograma, sendo que cada arquivo correspondeu a uma reação feita. Os mesmos foram 

abertos utilizando o software “Chromas 2.4.4” (Technelysium, South Brisbane, QLD, 

Austrália) para realização da análise das sequências obtidas e alinhamento pelo uso do 

programa MultiAlin ("Multiple sequence alignment with hierarchical clustering"). 

 

5.6.9 Forma de análise e estatística 

 Os dados obtidos através do método de hibridização in situ, ou seja, a localização das 

células que expressam o RNAm do receptor Mchr1 no tecido mamário, foram analisados em 

campo claro e campo escuro pelo uso do microscópio óptico Leica DMR (Leica, Wetzlar, 

Alemanha). Para a análise após a técnica da imunoperoxidase para MCH, as lâminas foram 

analisadas em campo claro em microscópio Leica DMR (Leica, Wetzlar, Alemanha). As 

lâminas submetidas à técnica de imunofluorescência para MCHR1 em tecido mamário foram 

analisadas em microscópio Leica equipado com epifluorescência Leica EL6000 (Leica, 

Wetzlar, Alemanha)  

 As imagens foram adquiridas em câmera digital acoplada ao microscópio Leica, da 

marca Nikon – digital sight DS-Ri1 (Nikon Corporation, Japão), utilizando-se o software de 

captura de imagens NIS – Elements BR 3.0 (Nikon Corporation, Japão) e, em microscópio 

Nikon ECLIPSE 80i ligado a computador Dell equipado com o programa “Stereo Investigator 

11.01.2 - Módulo "Virtual Slice" e o programa “MicroLucida” (MicroBrightField, Inc - MBF, 

VT, EUA). 

 Como referência histológica, nos cortes de tecido mamário, foi realizada a técnica de 

coloração de H&E e, comparação com os locais onde foram obtidas marcações de 

hibridização in situ, para posterior reconhecimento da região de interesse. Foi utilizado o 
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programa Adobe Photoshop CS, versão 8.0.1 de 2003 apenas para ajustes de brilho e 

contraste das imagens capturadas. 

As imagens das bandas de cada gel obtidas para a técnica de Western blot foram 

escaneadas e submetidas à análise por quantificação densitométrica relativa pelo uso do 

programa ImageJ 1.49v (Rasband, 1997) e comparados em relação aos valores obtidos da ß-

actina (controle). 

Os dados obtidos após o sequenciamento gênico foram analisados utilizando os 

programas “Chromas 2.4.4” (Technelysium, South Brisbane, QLD, Austrália) para análise das 

sequências obtidas (arquivos com extensão “.ab1”) e o programa “MultiAlin” (Multiple 

sequence alignment with hierarchical clustering) para o alinhamento e análise das sequências. 

 Todos os dados estatísticos foram expressos em valores de média ± erro padrão, após 

a realização de teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-Wallis com pós-teste de múltiplas 

comparações de Dunn, pelo uso do programa GraphPad Prism (GraphPad Software, San 

Diego, CA, EUA). Vale ressaltar a realização de teste de Grubbs para a identificação de 

possíveis outliers e, do teste de normalidade para a determinação do adequado teste estatístico 

a ser aplicado. Foram utilizados como normalizadores o Gapdh para reações de RT-qPCR e, a 

b-actina para reações de Western-blot. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes quando os valores encontrados foram *p< 0,05. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Técnica de Hibridização in situ com 35S  

6.1.1 Localização das células que expressam o RNAm do Mchr1 no tecido 

mamárioMCHR1 na mam 

 Após a realização da técnica de hibridização in situ, com posterior constatação de sinal 

de hibridização no filme autorradiográfico e tempo adequado em emulsão radiográfica, foi 
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possível a visualização de sinal de hibridização do RNAm do Mchr1 em regiões restritas do 

tecido mamário de ratas lactantes e virgens. 

 Pela análise das lâminas após o método de hibridização in situ, com uso de sonda de 

RNAc do Mchr1 de rato, houve a confirmação da presença de células que expressam o 

RNAm do Mchr1 em mama de ratas virgens (Figura 6), ausência de expressão do RNAm do 

Mchr1 quando utilizada sonda controle sense (Figura 7) e, expressão do RNAm do Mchr1 em 

ratas no período de lactação, especificamente no 12º e 19º dias (Figura 8). 

 Em ratas virgens (fase de diestro) a expressão do RNAm do Mchr1 se localizou 

principalmente na região de pele (epiderme) e na derme. Na epiderme, os grânulos de prata 

localizam-se na camada basal, e em algumas estruturas da epiderme que invaginam na derme 

(anexos da pele) como em folículos pilosos (Figura 6). Para a região de derme identificam-se 

sinais de hibridização para Mchr1 sobre células estromais logo abaixo da camada basal da 

epiderme, próximos aos anexos de pele e em região de tecido conjuntivo e muscular. Tais 

células apresentam aspecto celular semelhantes a fibroblastos e outros tipos de célula estromal 

ainda não identificados (Figura 6). Como não há tecido glandular desenvolvido nesse animal, 

não há evidência do RNAm do Mchr1 neste tecido.  

Para a epiderme, este resultado é sugestivo de que essas células possam ser 

melanócitos, queratinócitos, células de Langerhans ou células de Merckel, dependendo da 

localização na epiderme. Este padrão de sinal de hibridização na epiderme e derme está 

presente tanto em rata virgem na fase de diestro do ciclo estral (controle do experimento) 

quanto nas ratas lactantes no 12º e 19º dias de lactação, como será detalhado em seguida. 

 Ratas lactantes no 12º e 19º dias de lactação apresentaram similar distribuição dos 

grânulos de prata que indicam a presença do RNAm do Mchr1 na epiderme e derme (estroma 

mamário) quando comparadas às ratas virgens (Figura 8).  Verificamos a presença de 

discrepância entre o sinal de hibridização para as ratas lactantes e ratas virgens quando 
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avaliamos o padrão de presença do RNAm do Mchr1 na região de parênquima mamário das 

lactantes, uma vez que este tecido encontra-se em plena função causada pelo seu 

desenvolvimento durante a gestação e atuação na lactação. No parênquima é possível 

identificarmos células com RNAm do Mchr1 margeando ductos galactíferos e ácinos 

presentes nos alvéolos mamários (Figura 8). Interessante notar a presença de sinal de 

hibridização do Mchr1 em tecido conjuntivo que margeia os alvéolos mamários, como 

também no tecido conjuntivo próximo aos anexos de pele e tecido muscular que envolve a 

parte glandular, diferentemente do que ocorre com a rata virgem (Figura 6). Esse padrão de 

expressão do Mchr1 foi mais evidente nas ratas de 19º dia de lactação do que nas ratas no 12º 

e em ratas virgens. 

 Foi realizado controle da técnica de hibridização in situ em séries de cortes adjacentes 

através do uso de sonda sense para Mchr1, obtida pelo uso da enzima de transcrição T7. 

Assim, pudemos verificar a ausência de sinal de hibridização para Mchr1, tanto no grupo de 

ratas virgens (diestro) quanto nas ratas lactantes (12º e 19º dias de lactação), na epiderme, 

derme, estroma mamário e parênquima mamário (estes últimos quando analisados os grupos 

de ratas lactantes) denotando a especificidade da sonda e da técnica realizada (Figura 7). 
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6.1.2 Localização das células que expressam o RNAm do Mchr1 no SNC 

 

 Após a realização da técnica de hibridização in situ, utilizando-se sonda de RNAc do 

Mchr1 marcada radioativamente com 35S em cortes do sistema nervoso central de ratas 

virgens (fase de diestro do ciclo estral) e de ratas no 12º dia de lactação, pudemos verificar 

sinal de hibridização após 6 dias de exposição no filme autorradiográfico. Decorrido o tempo 

adequado em emulsão radiográfica (30 dias), dependente do sinal de hibridização do filme, 

identificamos e confirmamos grânulos de prata sobre células, confirmando a presença de 

células que expressam o RNAm do Mchr1 em rata virgem (diestro) e no 12º dia de lactação 

para os locais classicamente já descritos na literatura, como controle central.  

Assim como para os tecidos mamários, os tecidos do SNC também foram submetidos 

a reação controle para a técnica de hibridização in situ pelo uso de sonda sense para Mchr1, 

obtida pelo uso da enzima de transcrição T7. Pudemos verificar a ausência de sinal de 

hibridização para Mchr1, tanto no grupo de ratas virgens (diestro) quanto nas ratas lactantes 

(12º de lactação) denotando a especificidade da sonda e da técnica realizada também para 

tecidos do SNC (Figura 9 e 10). Dentre os locais do SNC que apresentaram expressão do 

RNAm do Mchr1, podemos destacar os seguintes: 

Região olfatória: nas ratas na fase de diestro do ciclo estral houve a presença evidente 

de RNAm do Mchr1 em células no núcleo olfatório anterior (Hillis et al.) e córtex piriforme 

(Pir). Não houve sinal de hibridização quando da utilização de sonda sense. Em rata no 12º 

dia de lactação, a distribuição de células Mchr1 se assemelha à rata na fase de diestro para os 

referidos núcleos citados. Não houve sinal de hibridização quando da utilização de sonda 

sense. 

Núcleo accumbens: em rata na fase de diestro do ciclo estral, houve presença de 

RNAm do Mchr1 sobre células localizadas no shell do núcleo accumbens (AcbSh). Não 
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houve sinal de hibridização quando da utilização de sonda sense. Em ratas no 12º dia de 

lactação, a distribuição de células Mchr1 se assemelha à rata na fase de diestro para o referido 

núcleo citado.  

Hipotálamo: níveis moderados de expressão do RNAm do Mchr1 foram visualizadas 

em células hipotalâmicas. Em rata na fase de diestro do ciclo estral, houve presença de células 

que expressam Mchr1 no núcleo paraventricular do hipotálamo (PVH), núcleo ventromedial 

do hipotálamo (VMH) e núcleo arqueado (Arc). Não houve sinal de hibridização quando da 

utilização de sonda sense. Em ratas no 12º dia de lactação a distribuição de células Mchr1 se 

assemelha à rata no diestro para PVH, VMH e Arc.  

Formação hipocampal: em rata na fase de diestro do ciclo estral, moderados níveis de 

RNAm do Mchr1 foram evidentes no córtex entorrinal (ENT), nas camadas II, III, V e VI do 

córtex cerebral (Figura 9), camada CA3 da formação hipocampal (Figura 9) e níveis baixos de 

expressão do Mchr1 foram encontrados no giro denteado da formação hipocampal (DG). Não 

houve sinal de hibridização quando da utilização de sonda sense (Figura 9). Em ratas no 12º 

dia de lactação a distribuição de células Mchr1 se assemelha à rata na fase de diestro para os 

referidos núcleos citados, porém menos intensa quando comparado com rata no diestro para 

ENT (Figura 10), camadas II, III, V e VI do córtex cerebral, camada CA3 da formação 

hipocampal e níveis baixos de expressão do Mchr1 foram encontrados no giro denteado da 

formação hipocampal (DG). Não houve sinal de hibridização quando da utilização de sonda 

sense (Figura 10). 
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6.2 Técnica de Hibridização in situ pelo método RNAscope® 
 
 A técnica de hibridização não-radioativa RNAscope® (com kit de detecção HD 2.0 

Brown) é um método de hibridização in situ moderno que possibilitou a padronização e 

confirmação da presença do RNAm do Mchr1 em cortes do SNC de ratas no 19º dia de 

lactação. Células que expressam o RNAm do Mchr1 localizam-se nos mesmos locais que são 

descritos na literatura para a técnica convencional de hibridização in situ que utiliza sonda de 

RNAc marcada radioativamente com 35S (neste trabalho também descrevemos a padronização 

e presença de células que expressam o RNAm do Mchr1 por essa técnica convencional).  

 Assim como é descrito pela técnica convencional, a técnica do RNAscope permitiu a 

identificação de células que expressam o RNAm do Mchr1 com altos níveis de expressão na 

área olfativa, destacadas pelo núcleo olfatório anterior (Hillis et al.), tubérculo olfatório (Tu), 

córtex piriforme (Pir) e córtex entorrinal (ENT) (Figura 11). 

 Níveis moderados de expressão do RNAm do Mchr1 foram encontrados em células no 

shell do núcleo accumbens (AcbSh), assim como localizados em núcleos hipotalâmicos, como 

núcleo paraventricular do hipotálamo (PVH), núcleo ventromedial do hipotálamo (VMH) e 

núcleo arqueado (Arc). Notou-se a presença de níves moderados de expressão em núcleos 

talâmicos, como os núcleos intralaminares do tálamo (iTH), substância negra (SN), e no locus 

ceruleus (LC) presente no tronco encefálico. Na formação hipocampal pudemos confirmar a 

presença de moderados níveis de RNAm do Mchr1 nas células piramidais e poucos nas 

células granulares das camadas CA1, CA3 e região do hilo hipocampal (Figura 11), com 

poucos níveis de expressão no giro denteado da formação hipocampal (DG). No córtex 

cerebral foi possível confirmar a presença de células que expressam Mchr1 nas camadas II, 

III, V e VI do córtex (Figura 11). 
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6.3 Técnica da RT-PCR  

 O método da RT-PCR foi realizado em amostras de tecidos frescos encefálicos e em 

amostras de órgãos periféricos de ratas LE, provenientes dos grupos experimentais: ratas 

virgens - controle (fase de diestro do ciclo estral) e ratas lactantes (5º, 12º e 19º dias). Para 

todos os animais utilizados foram coletados tecidos encefálicos (hipocampo e cerebelo), 

órgãos periféricos (esôfago e intestino delgado) e tecido mamário com pele (MCP) e sem pele 

(MSP). 

Os primers utilizados (anti-sense e sense) nas reações de RT-PCR e RT-qPCR para o 

Mchr1 foram construídos com base na sequência gênica do Mchr1 de rato encontrada no 

NCBI (GenBank) na referência NM_031758 (anexos C e D). O Gapdh de rato foi utilizado 

como gene controle endógeno para todas as amostras utilizadas, e os primers foram 

construídos de acordo com a sequência gênica do Gapdh de rato encontrada no NCBI 

(GenBank) na referência NM_017008.4 (anexo E). 

 Os resultados do RT-PCR (PCR convencional) estão demonstrados através das figuras 

dos géis de eletroforese adicionados às figuras dos resultados do RT-qPCR (PCR em tempo 

real) para cada grupo experimental (Figuras 12 e 13). É possível verificarmos pelas imagens 

que a banda do produto de PCR encontrado está na altura do tamanho dos pares de base 

relativa ao produto de PCR do Mchr1 (639 pares de base), evidente nas amostras dos tecidos 

encefálicos e, tecidos mamários com pele (MCP) e sem pele (MSP). Portanto, esses dados 

indicam e confirmam a presença do RNAm do Mchr1 nos tecidos analisados de ratas lactantes 

e não-lactantes. Como é mostrado adiante, os dados do RT-PCR propiciaram a realização do 

experimento de sequenciamento do produto de PCR para podermos confirmar e demonstrar 

que as bandas encontradas nos géis após PCR convencional continham a sequência de 

nucleotídeos do Mchr1 (100% de identidade das sequências encontradas nas referidas 

amostras com a sequência de referência do Mchr1 encontrada no GenBank). 
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6.4 Técnica de RT-qPCR (PCR em tempo real) 

O método de RT-qPCR foi realizado em amostras de tecidos frescos encefálicos e 

órgãos periféricos de ratas LE provenientes dos seguintes grupos experimentais: ratas virgens 

- controle (fase de diestro do ciclo estral) e ratas lactantes (5º, 12º e 19º dias). Para todos os 

animais utilizados foram coletados tecido encefálico (hipocampo e cerebelo) e órgão 

periférico (esôfago e intestino delgado) e tecido mamário com pele (MCP) e sem pele (MSP). 

Abaixo é possível verificarmos os valores de média ± desvio padrão da quantificação 

relativa do RNAm do Mchr1 para tecido mamário com pele (MCP) na fase de diestro e na 

lactação, divididos por setor mamário (Tabela 4); tecido mamário sem pele (MSP) na fase de 

diestro e na lactação (Tabela 5) divididos por setor mamário e, para tecido controle central e 

órgãos periféricos na lactação (Tabela 6). 

 

Tabela 4 - Variação da expressão do RNAm do Mchr1 em tecido mamário com pele de ratas 

lactantes e de ratas não-lactantes  

 

Mchr1 MAMA COM PELE 

Setor Diestro 5º Dia        12º Dia 19º Dia 

Cervical 

 

0.550 ± 0.0 

 

0.327 ± 0.163 

 

0.188 ± 0.078 

 

0.139 ± 0.070 

Torácica 1.436 ± 0.533 0.476 ± 0.161 0.156 ± 0.047 3.074 ± 5.151 

Abdominal 0.417 ± 0.033 0.999 ± 0.939 0.118 ± 0.015 3.534 ± 3.106 

Inguinal* 21.261 ± 24.063 0.517 ± 0.595 0.028 ± 0.027 1.319 ± 0.823 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão após realização de teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn, tendo Gapdh como normalizador. *O asterisco indica p<0.05 como estatisticamente 
significante somente para o setor mamário inguinal, independente do período de lactação. 
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Tabela 5 – Variação da expressão do RNAm do Mchr1 em tecido mamário sem pele de ratas 

lactantes e de ratas não-lactantes  

 

Mchr1 MAMA SEM PELE 

SETOR Diestro 5º Dia 12º Dia 19º Dia 

Cervical 0.149 ± 0.077 0.401 ± 0.338 0.325 ± 0.114 0.836 ± 0.948 

Torácica 0.027 ± 0.003 0.402 ± 0.184 0.261 ± 0.137 0.257 ± 0.202 

Abdominal 0.196 ± 0.120 1.360 ± 0.727 0.352 ± 0.079 3.302 ± 3.645 

Inguinal*** 0.092 ± 0.049   0.0003 ± 0.0003* 0.018 ± 0.025 0.233 ± 0.096* 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão após realização de teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn, tendo Gapdh como normalizador. Os asteriscos indicam * p<0.05 como estatisticamente 
significante quando comparado o setor mamário inguinal no 5º e 19º dias de lactação e, *** p<0.001 como 
estatisticamente significante apenas para o setor inguinal independente do período de lactação. 

 

 

Tabela 6 – Variação da expressão do RNAm do Mchr1 em tecido controle e órgãos 

periféricos 

 

Mchr1 CONTROLES 

Tecidos Diestro 5º Dia 12º Dia 19º Dia 

Hipocampo* 1.677 ± 0.093 1.272 ± 0.398 1.033 ± 0.050 1.979 ± 0.175 

Cerebelo 0.015 ± 0.0004 0.030 ± 0.019 0.071 ± 0.067 0.028 ± 0.003 

Esôfago* 0.006 ± 0.003 0.023 ± 0.007 0.022 ± 0.012 0.007 ± 0.004 

Intestino delgado 0.007 ± 0.001 0.068 ± 0.055 0.764 ± 1.077 0.502 ± 0.6286 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão após realização de teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn, tendo Gapdh como normalizador. Os asteriscos indicam * p<0.05 como estatisticamente 
significante para hipocampo e esôfago, independentemente do estado fisiológico analisado. 
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É possível verificar pelas imagens dos géis de eletroforese que as bandas dos produtos 

de PCR, representativas dos grupos experimentais analisados, estão na altura do tamanho dos 

pares de base relativa ao produto de PCR do Mchr1 (639 pares de base), já mencionada 

anteriormente no PCR convencional. Após a análise por quantificação relativa das amostras 

submetidas à técnica de RT-qPCR pudemos verificar que há um efeito da lactação sobre a 

expressão do RNAm do Mchr1 no hipocampo indepentente do tempo de lactação analisado 

com *p<0.05 (Figura 12). Este mesmo padrão de efeito também foi encontrado para o 

esôfago, com *p<0.05 (Tabela 6). Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes quando analisados amostras de cerebelo e intestino delgado (Tabela 6).  

Para amostras de tecido mamário de ratas lactantes e ratas na fase de diestro do ciclo 

estral foi verificado efeito da lactação sobre a expressão do RNAm do Mchr1 quando 

analisado o setor mamário inguinal com pele, independente do tempo de lactação, com 

p<0.05 (Figura 13). Este mesmo padrão de efeito da lactação foi verificado em amostras de 

tecido mamário inguinal sem pele, independente do tempo de lactação analisado, com 

***p<0.001 e, *p<0.05 como estatisticamente significante quando comparado o setor inguinal 

sem pele no 5º e 19º dias de lactação (Figura 13).  
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6.5 Sequenciamento do Produto de PCR   

O sequenciamento gênico foi realizado em amostras de tecido mamário de ratas 

lactantes (com e sem pele) e hipocampo, para comparação com a sequência do Mchr1 descrito 

na NCBI (GenBank). Após a realização da técnica de RT-PCR, os produtos de PCR de rata 

lactante no 19º dia foram selecionados e preparados para sequenciamento gênico pelo método 

Sanger: amostra P22 (mama com pele abdominal), amostra P24 (mama sem pele abdominal) e 

amostra P26 (hipocampo), como anteriormente descrito. 

Os resultados foram abertos utilizando o software “Chromas 2.4.4” (Technelysium) 

para realizarmos a análise das sequências obtidas para cada amostra, tanto as que foram 

submetidas ao primer sense como para o primer anti-sense do Mchr1. As sequências das 

amostras foram analisadas por alinhamento múltiplo pelo uso do programa MultiAlin 

("Multiple sequence alignment with hierarchical clustering"): a) sequência do Mchr1 

encontrada no GenBank (Referência: NM_031758.1); b) sequência da amostra de hipocampo 

de rata lactante (19º dia); c) sequência da amostra de MCP de rata lactante (19º dia) e, d) 

sequência da amostra de MSP de rata lactante (19º dia). Em seguida, os resultados foram 

ilustrados em duas figuras contendo o alinhamento e comparação das sequências de 

nucleotídeos identificadas pelo sequenciamento com a sequência do Mchr1 previamente 

conhecida. 

 Para o entendimento do alinhamento é importante ressaltar como são apresentadas as 

figuras. Para cada figura, o programa “MultAlin” alinha as sequências e, de acordo com o 

consenso entre as mesmas, é apresentado em 3 diferentes cores e em letras maiúsculas e/ou 

minúsculas. Os nucleotídeos que são idênticos nas sequências analisadas encontram-se 

identificados pela cor vermelha em letra maiúscula, com alto consenso encontrado no 

alinhamento; os nucleotídeos descritos em letra minúscula, em preto ou azul, apresentaram 
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baixo consenso e, se aparecerem pontos pretos, é indicativo de que não houve conservação 

entre os nucleotídeos alinhados.  

As figuras geradas após o alinhamento apresentam: 1) sequência do Mchr1 encontrada 

no GenBank (Referência: NM_031758.1), sequências de MCP, MSP e hipocampo após uso 

de primer anti-sense (Figura 14) e, 2) sequência do Mchr1 encontrada no GenBank 

(Referência: NM_031758.1), sequências de MCP, MSP e hipocampo após uso de primer 

sense (Figura 15). 

Assim, pela análise das figuras a seguir, divididas em anti-sense e sense, é possível 

verificarmos que houve 100% de identidade entre as sequências analisadas, com o consenso 

ilustrado na cor vermelha e em letra maiúscula. Isso significa que as sequências gênicas do 

Mchr1 encontradas nos tecidos de rata lactante no 19º dia lactação analisadas, tanto tecido 

mamário (MCP e MSP) quanto em hipocampo, são idênticas à sequência encontrada para o 

Mchr1 expresso classicamente no SNC de rato e já descrita na literatura. 
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Figura 14 – Sequenciamento de nucleotídeos do Mchr1 em hipocampo, mama com pele e mama sem 
pele de rata no 19º dia de lactação, primer anti-sense. As sequências foram submetidas ao alinhamento 
(MultAlin), e mostraram 100% de identidade para MCP, MSP e hipocampo quando comparadas à 
sequência do Mchr1 presente no GenBank NM_031758.1 - Rattus norvegicus receptor 1 do hormônio 
concentrador de melanina - Mchr1, RNAm). Abreviaturas: MCP, mama com pele; MSP, mama sem 
pele. 
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Figura 15 – Sequenciamento de nucleotídeos do Mchr1 em hipocampo, mama com pele e mama sem 
pele de rata no 19º dia de lactação, primer sense. As sequências foram submetidas ao alinhamento 
(MultAlin), e mostraram 100% de identidade para MCP, MSP e hipocampo quando comparadas à 
sequência do Mchr1 presente no GenBank (NM_031758.1 - Rattus norvegicus receptor 1 do hormônio 
concentrador de melanina - Mchr1, RNAm). Abreviaturas: MCP, mama com pele; MSP, mama sem 
pele. 
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6.6 Técnica de Imuno-histoquímica 
 
6.6.1 Imunoperoxidase para MCH no SNC 
 

A técnica de imunoperoxidase indireta foi realizada para fins de identificação das 

células MCH-ir em cortes do SNC de ratas virgens (fase de diestro) e de ratas lactantes (12º e 

19ª dias de lactação). Essa abordagem foi feita para podermos compatibilizar os dados 

descritos na literatura sobre a presença de células MCH-ir nos diferentes estados fisiológicos 

das ratas dos grupos experimentais e controle. A seguir, destacamos as principais áreas e 

regiões nas quais encontramos células MCH-ir. Foram identificadas células MCH-ir 

predominantemente no hipotálamo, como na área pré-óptica medial (MPOA) em ratas nos 12º 

e 19º dias de lactação. Esta imunomarcação não foi evidente em tecidos provenientes de ratas 

na fase de diestro (Figura 16). É importante salientar a maior quantidade de células MCH-ir 

na MPOA de ratas no 19º dia de lactação quando comparadas às do 12º dia de lactação.  

 Verificamos a presença de células MCH-ir na área hipotalâmica lateral (LHA), área 

incerto hipotalâmica (IHy) e zona incerta (ZI) de ratas virgens (fase de diestro) e de ratas 

lactantes (12º e 19º dias de lactação), com padrão de imunomarcação semelhante quando 

comparados aos grupos experimentais acima citados (Figura 17). As células MCH-ir estão 

localizadas em toda extensão rostro-caudal da LHA, sendo também presente na área 

perifornicial (Pef).   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

104 

6.6.2 Fosfatase alcalina para MCHR1 em tecido mamário  

 Esta técnica foi realizada com o intuito de identificarmos e descrevermos os locais que 

apresentaram células MCHR1-ir no tecido mamário de ratas Long-Evans lactantes. Foi 

realizada, previamente, a titulação do anticorpo anti-MCHR1 (sc-5534, Santa Cruz, item  – o 

método é o mesmo descrito anteriormente item “5.6.2.2””), e a melhor concentração para esta 

técnica foi 1:100.  

Séries de cortes foram submetidas à técnica de fosfatase alcalina, e os principais locais 

de imunorreatividade para o MCHR1 em tecido mamário são apresentados a seguir, 

didaticamente divididos por dia de lactação e por localização no tecido mamário (pele e 

glândula): 

 TECIDO MAMÁRIO (5º DIA DE LACTAÇÃO) 

Para a região de pele do tecido mamário, é possível identificarmos a presença de 

células MCHR1-ir localizadas nas camadas da epiderme, que é caracterizada 

histologicamente por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Células MCHR1-ir 

estão presentes na camada espinhosa (imediatamente acima da basal), na camada granulosa 

(imediadamente acima da camada espinhosa, com células achatadas e núcleo central) na 

camada lúcida (imediatamente acima da espinhosa com células achatadas e citoplasma 

translúcido) e próximas a camada córnea da epiderme (Figura 18). Em anexos da pele (partes 

da epiderme que se invaginam para a derme) também identificamos células MCHR1-ir, 

principalmente em glândulas sebáceas (células com citoplasma claro porque apresentam-se 

preenchidas por lipídios) e folículos pilosos. De modo geral, a unidade pilosebácea (folículo 

piloso, pelo e glândula sebácea) apresentou células MCHR1-ir. O músculo eretor do pelo, 

geralmente localizado adjacente ao folículo piloso, também apresentou imunorreatividade ao 

MCHR1. A reação de controle negativo (sem a utilização do anticorpo primário anti-

MCHR1) foi realizada para fins de confirmação da especificidade do anticorpo primário 
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utilizado. Importante salientar a ausência do padrão de imunomarcação para o MCHR1 

quando analisados os cortes da reação do controle negativo, confirmando a especificidade do 

anticorpo primário utilizado.  

Para a região imediatamente subjacente à epiderme foram encontradas poucas células 

MCHR1-ir distribuídas no estroma mamário, geralmente localizadas em proximidade ou nos 

tecidos propriamente ditos, como no tecido muscular, tecido adiposo e no tecido glandular. O 

tecido muscular apresentou imunorreatividade ao MCHR1 de forma constante, tanto em fibras 

visualizadas em cortes longitudinais, quando em cortes transversais. O tecido adiposo também 

apresentou células MCHR1-ir. No tecido glandular foi possível identificarmos células 

MCHR1-ir margeando ácinos e ductos nos alvéolos mamários. Interessante notar que o 

cordão de tecido conjuntivo, localizado entre os alvéolos mamários formando os lobos 

mamários, apresentaram células MCHR1-ir (Figura 19). 

 

TECIDO MAMÁRIO (12º DIA DE LACTAÇÃO) 

As reações de fosfatase alcalina em tecido mamário no 12º dia de lactação 

evidenciaram o mesmo padrão de imunomarcação encontrado para o 5º dia de lactação, 

porém com intensidade de marcação mais evidente. Na epiderme localizamos algumas células 

MCHR1-ir na camada basal do epitélio mamário, imediatamente próximas ao tecido 

conjuntivo frouxo da derme subjacente. Poucas células MCHR1-ir estiveram presentes na 

camada espinhosa, na camada granulosa e na camada lúcida próximas a camada córnea da 

epiderme. Este padrão de imunomarcação não é encontrado quando realizada a reação de 

controle negativo, evidenciando a especificidade da reação (Figura 20).  

Na derme encontramos imunomarcação para MCHR1 em anexos da epiderme, como 

em glândulas sebáceas, músculo eretor do pelo e nos folículos pilosos, assim como foi 

descrito para 5º dia de lactação (Figura 20). Foram encontradas células MCHR1-ir no estroma 
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mamário próximas ao tecido muscular, tecido adiposo e tecido glandular. O tecido muscular e 

o adiposo apresentaram imunomarcação para MCHR1, principalmente quando localizados 

próximos a parte glandular. Foram identificadas células MCHR1-ir no tecido glandular, 

margeando ácinos e ductos nos alvéolos mamários. Os cordões de tecido conjuntivo que 

envolvem os alvéolos mamários apresentaram-se imunomarcados (Figura 21). Na reação do 

controle negativo não encontramos células MCHR1-ir, o que denota especificidade da reação.  

 

TECIDO MAMÁRIO (19º DIA DE LACTAÇÃO) 

 O padrão de imunomarcação para o MCHR1 encontrado no tecido mamário de ratas 

no 19º dia é semelhante ao descrito para 5º e 12º dias de lactação. Na epiderme localizamos 

células MCHR1-ir na camada basal do epitélio mamário, imediatamente próximas ao tecido 

conjuntivo frouxo da derme subjacente, em maior quantidade quando comparadas ao 5º e 12º 

dias de lactação. Algumas células MCHR1-ir também foram verificadas na camada 

espinhosa, poucas células na camada granulosa e na camada lúcida próximas a camada córnea 

da epiderme mamária. Este padrão de imunomarcação está ausente quando realizada a reação 

de controle negativo, denotando a especificidade da reação (Figura 22).  

Na derme, imediatamente subjacente a camada basal, identificamos células MCHR1-

ir, no tecido conjuntivo frouxo, caminhando em direção ao estroma mamário perto dos anexos 

da epiderme, que também apresentam células MCHR-ir localizadas em glândulas sebáceas, 

músculo eretor do pelo e nos folículos pilosos, assim como foi descrito para 5º e 12º dias de 

lactação (Figura 22). Foram encontradas células MCHR1-ir no estroma mamário, em tecido 

conjuntivo frouxo e conjuntivo denso não-modelado. O tecido muscular e o adiposo 

apresentaram imunomarcação, localizada principalmente, próximos a parte glandular, assim 

como ocorreu para os outros tempos de lactação analisados (Figura 23). As células MCHR1-ir 

estão presentes no tecido glandular, margeando ácinos e ductos nos alvéolos mamários e, os 
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cordões de tecido conjuntivo que dividem os lobos mamários também apresentaram-se 

imunomarcados (Figura 23). Importante salientar que nos tecidos submetidos à reação de 

controle negativo não há células MCHR1-ir, o que denota a especificidade da reação. 

A seguir são apresentadas fotomicrografias de cortes de tecido mamário de ratas nos 

diferentes dias de lactação (5º, 12º e 19º) submetidos à técnica de fosfatase alcalina para o 

anticorpo anti-MCHR. 
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6.6.3 Imunofluorescência para MCHR1 em tecido mamário  

 A técnica de imunofluorescência para tecido mamário foi realizada com o intuito de 

identificarmos e descrevermos as células MCHR1-ir no tecido mamário de ratas lactantes. 

Para essas reações foi utilizado o anticorpo primário policlonal anti-MCHR1 (sc-5534, Santa 

Cruz) na concentração de 1:250, o anticorpo secundário conjugado ao fluoróforo Alexa Fluor 

594® (1:500), sendo os tecidos contracorados com corante nuclear DAPI. 

 Pelas fotomicrografias de epifluorescência pudemos verificar a presença de células 

MCHR1-ir nas camadas da epiderme e derme do tecido mamário. Na epiderme (epitélio 

estratificado pavimentoso queratinizado), foi possível identificarmos algumas células 

MCHR1-ir na camada basal, espinhosa, granulosa e lúcida, além da camada córnea se 

apresentar imunorreativa ao MCHR1 (Figura 24). As células MCHR1-ir foram localizadas em 

anexos da pele, como nas células de glândula sebácea e folículo piloso. Na derme foram 

identificadas células MCHR1-ir no tecido conjuntivo frouxo próximo aos anexos de pele. Na 

parte glandular do tecido mamário foi possível identificarmos células MCHR1-ir margeando 

ácinos e ductos, sendo essa imunomarcação sugestiva da presença do MCHR1 em células 

mioepiteliais (Figura 24). Na reação de controle negativo não encontramos esse padrão de 

imunomarcação. Esses resultados estão de acordo com os dados que foram encontrados pela 

técnica de fosfatase alcalina para MCHR1 em tecido mamário anteriormente citados. 
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6.6.4 Dupla imunofluorescência para MCHR1 e a-SMA em tecido mamário  

A técnica de dupla imunofluorescência foi realizada com o intuito de identificarmos e 

descrevermos as células do tecido mamário imunorreativas ao MCHR1 e à a-actina de 

músculo liso (SMA) clone 1A4 (marcador de célula mioepitelial), uma vez que nossos 

resultados de imunofluorescência acerca da localização das células MCHR1-ir são 

compatíveis com essa colocalização. Para essas reações foi utilizado o anticorpo primário 

policlonal anti-MCHR1 (sc-5534, Santa Cruz), o anticorpo monoclonal anti-a-SMA (Sigma), 

ambos na concentração de 1:100, os anticorpos secundários conjugados aos fluoróforos Alexa 

Fluor  488® para revelação do MCHR1 e, Alexa fluor 594® para revelação da a-SMA, 

ambos na concentração de 1:500,  e contracoloração com corante nuclear DAPI. 

 Pela imunofluorescência indireta foram identificadas, novamente, células MCHR1-ir 

na região de epiderme e derme, como descrito anteriormente (Figura 25). Na parte glandular, 

região que apresenta ácinos e ductos nos quais se encontram células mioepiteliais, pudemos 

identificar algumas células a-SMA-ir. Pela análise dessas células foi possível visualizarmos 

algumas duplamente marcadas (MCHR1 e a-SMA), indicando colocalização (Figura 25). A 

reação de controle negativo foi realizada para os dois anticorpos primários, e revelaram 

ausência de imunomarcação, o que denotou a especificidade da reação (Figura 25). 
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6.7 Técnica de Western blot  

 

A técnica de Western blot foi realizada para identificarmos a proteína MCHR1 em 

amostras de hipocampo (SNC) e mama sem pele abdominal (MSPA) de ratas lactantes. Além 

disso, foi possível proceder à quantificação proteica e posterior comparação do MCHR1 

encontrado com o padrão gênico do Mchr1 identificado com a técnica de RT-qPCR e ainda, 

com o padrão proteico do MCHR1 após a realização da técnica de imuno-histoquímica. Neste 

experimento foi utilizado o anticorpo primário policlonal anti-MCHR1 gerado em coelho 

contra o peptídeo localizado entre os aminoácidos 358-422 do MCHR1 humano (ab97509, 

Abcam), na concentração de 1:500. O anticorpo primário policlonal anti-b-actina (1:10.000) 

foi utilizado como controle de todas as reações, e seus valores foram necessários para a 

quantificação densitométrica relativa como normalizador. 

Pudemos verificar, após a submissão ao teste estatístico não-paramétrico de Kruskal-

Wallis e pós-teste de Dunn, que a média dos valores encontrados para hipocampo e MSPA 

dos diferentes grupos experimentais não foi estatisticamente significante, quando considerado 

p<0.05 (Tabela 7).   

 

Tabela 7 - Variação proteica do MCHR1 em hipocampo e mama de ratas lactantes por 

Western blot 

MCHR1 (Western blot) 
Grupos Hipocampo (n=5) MSPA (n=3) 

5º dia lactação 1.272 ± 0.3574 0.903 ± 0.3136 
12º dia lactação 1.327 ± 0.4143 1.016 ± 0.0543 
19º dia lactação 1.056 ± 0.2018 1.079 ± 0.2222 

Os valores são expressos em média ± desvio padrão após realização de teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn, tendo a ß-actina como normalizador.  Não foi encontrada diferença significante para 
nenhum dos grupos analisados, quando considerado p < 0.05.  
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A revelação por quimioluminescência das membranas de hipocampo e tecido mamário 

abdominal dos diferentes grupos experimentais permitiu a identificação de que todas as 

bandas foram localizadas na altura de 56 kDa, peso molecular do MCHR1, tanto para 

amostras de hipocampo (Figura 26) quanto para MSPA (Figura 27). Pelos dados do controle 

endógeno b-actina (42 kDa), utilizado como normalizador, demonstramos a qualidade de 

todas as amostras analisadas. 
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7. DISCUSSÃO  

7.1. Considerações metodológicas  

7.1.1 Técnicas padronizadas 

 Vale ser ressaltado que o nosso estudo é o primeiro a identificar, caracterizar e 

descrever a presença, a expressão e a imunorreatividade do MCHR1 em tecido mamário de 

ratas lactantes e não lactantes. Haja vista a utilização de tecido mamário bem como as poucas 

referências na literatura acerca das técnicas para a determinação da expressão e 

imunorreatividade neste tecido específico, diferentes protocolos utilizando soluções, 

anticorpos e sondas de hibridização foram testados para a padronização das diversas técnicas 

mencionadas anteriormente. 

 A padronização da técnica de hibridização in situ com 35S foi realizada durante estágio 

no exterior (“The Salk Institute for Biological Studies”), e permitiu a confirmação dos locais 

no SNC que expressam o Mchr1, de acordo com dados descritos na literatura (Saito et al., 

2001) e, os novos locais presentes no tecido mamário. Durante esse mesmo estágio, e em seu 

final, o método RNAscope foi iniciado com financiamento da referida Instituição e sob a 

coordenação do supervisor de estágio Prof. Dr. Paul E. Sawchenko; em virtude de ser uma 

técnica muito recente e específica de biologia molecular, ela passou por um período de 

implantação em um laboratório que não a usava anteriormente, e ainda teve que ser adaptada 

para a identificação de um receptor em anexo da pele e não em SNC. Sua padronização 

permitiu a localização das células que expressam o RNAm do Mchr1 no SNC com as 

vantagens de: alta especificidade, não radioativo, marcação inespecífica praticamente 

inexistente e rápida execução. Como consequência do tempo exíguo do estágio não logramos 

a padronização da expressão do RNAm do Mchr1 pelo método RNAscope em mama, 

entretanto, convém salientar a possibilidade de sua realização no Brasil. 
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 As técnicas de RT-PCR e RT-qPCR foram realizadas em tecidos mamários, no SNC e 

órgãos periféricos de ratas lactantes e não-lactantes para identificarmos e quantificarmos, pela 

primeira vez, o Mchr1 e estabelecer uma possível relação entre o MCH e a lactação. Os 

protocolos de processamento das amostras foram padronizados de acordo com a caraterística 

de cada amostra. Todos os tecidos foram homogeinizados pelo sistema Precellys, os RNAs 

totais extraídos e purificados pelo kit de colunas Direct-zol™ RNA MiniPrep, e a geração de 

DNAc pelo kit High Capacity, que em conjunto proporcionaram a obtenção de amostras com 

rapidez, mínima degradação de RNA, qualidade e pureza. Para as reações de RT-qPCR 

utilizamos o SYBR® Green PCR Master Mix e o Gapdh como controle endógeno. Os 

produtos de PCR de tecido mamário e hipocampo foram preparados de acordo com protocolo 

recomendado pelo centro responsável para serem submetidos ao sequenciamento gênico. As 

sequências obtidas foram comparadas com a sequência do Mchr1 descrita na literatura (Saito 

et al., 2001).  

Para as reações de imuno-histoquímica, no que se refere ao anticorpo policlonal anti-

rMCH (PBL#234), utilizamos a concentração de 1:70.000, de especificidade e concentração 

ideal já estabelecidas (Bittencourt et al., 1992). Para o anticorpo policlonal anti-MCHR1 (sc-

5534), padronizamos a concentração de 1:100. A técnica de dupla imunofluorescência 

indireta foi padronizada para identificarmos e descrevermos se as células mioepiteliais no 

tecido mamário SMA-ir são também MCHR1-ir.  

A técnica de western blot foi padronizada em amostras de tecidos mamários e 

hipocampos de ratas lactantes e a ß-actina foi utilizada como controle endógeno 

(normalizador). Importante salientar a obtenção de resultados com especificidade e qualidade 

comprovadas. 
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7.1.2 Método de preparo e fixação do tecido mamário (methacarn)  

 Visando alcançarmos uma melhor qualidade na preservação histológica do tecido 

mamário com a manutenção da antigenicidade, realizamos a padronização das etapas de 

obtenção e do preparo do tecido mamário seguindo protocolo específico de fixação. Após 

isso, os tecidos foram submetidos à técnica de imuno-histoquímica pelo método da fosfatase 

alcalina para a identificação das células MCHR1-ir.  

 Esse protocolo utiliza o fixador methacarn, uma solução fixadora de base alcoólica, 

também denominada de Methanol-Carnoy porque é uma variação do fixador de Carnoy. 

Neste protocolo as proteínas são melhor preservadas, principalmente as miofibrilas em células 

endoteliais e epiteliais (Puchtler et al., 1970). A fixação do tecido mamário em methacarn 

proporcionou a combinação ideal de imunomarcação e preservação morfológica para os 

antígenos estudados, bem como menor gasto de anticorpos nas reações.  

 

7.1.3 Método de recuperação antigênica 

 Este método foi realizado em tecido mamário de ratas lactantes fixados em methacarn, 

visto que essa solução fixadora causa modificações na estrutura terciária das proteínas e 

prejudica a qualidade das reações imuno-histoquímicas por mascarar os epítopos 

reconhecidos pelos anticorpos. A reversão desse processo é realizada pelo método de 

recuperação antigênica, que alia dois fatores principais: o uso de alta temperatura controlada e 

soluções alcalinas (Shi et al., 2001). Assim, utilizamos protocolo específico no qual os tecidos 

que sofreram mudanças conformacionais, causada pelo fixador, pudessem ser revertidas e 

obtivéssemos resultados favoráveis nas reações para o MCHR1. 
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7.2 Considerações sobre embriologia, desenvolvimento, crescimento e a importância da 

glândula mamária para os mamíferos 

 

 A glândula mamária é exclusiva para a classe dos mamíferos, e o órgão desenvolvido 

para proporcionar nutrientes essenciais para a prole recém-nascida. Estes nutrientes são 

montados num fluido proteico e lipídico denominado leite, suficiente para promover o 

desenvolvimento do recém-nascido ao longo das fases iniciais críticas de desenvolvimento 

pós-natal e crescimento. A função fisiológica da glândula mamária é sintetizar, armazenar e 

liberar grandes quantidades de leite sob demanda (Medina, 1996). Convém salientar a 

importância desse órgão para a sobrevivência da prole, intimamente relacionada à preservação 

da espécie. 

De acordo com (Medina, 1996) a glândula mamária é constituída por dois 

componentes principais: o parênquima, que constitui um sistema de ductos ramificados a 

partir do qual se desenvolvem ácinos secretores; e o estroma adiposo, que proporciona um 

substrato dentro do qual o parênquima se desenvolve. Lucas et al. (2007) descrevem que ratos 

tem 6 pares de glândulas mamárias com ducto lactífero central, várias ramificações 

secundárias e numerosos ductos terciários. São distribuídas em pares ao longo da “linha do 

leite”, com 1 par de cervicais, 2 pares de torácicas, 1 par de abdominais e 2 pares de inguinais. 

Esses setores mamários variam em grau de desenvolvimento, sendo o inguinal o mais 

diferenciado e o cervical o menos diferenciado (Masso-Welch et al., 2000). Importante 

salientar que essa setorização mamária foi seguida quando da realização das coletas dos 

tecidos. 

O desenvolvimento embriológico da glândula mamária de ratos inicia-se a partir de 

uma única camada de epitélio cuboide progredindo numa sequência cefalo-caudal. Ilhas de 

epitélio se espessam em brotos de células cuboides que repousam numa membrana basal 



 
 

 

126 

indistinta; simultaneamente há atrofia de células epiteliais entre os brotos. Em fetos de ratos, 

as glândulas mamárias permanecem como brotos rudimentares de epitélio sem 

desenvolvimento em alvéolos ou lóbulos distintos, até que na puberdade ocorra uma rápida 

expansão por alongamento e ramificação dos ductos, com hipertrofia do estroma adiposo 

(Myers, 1917, Knight and Peaker, 1982, Russo et al., 1989, Lucas et al., 2007). 

O desenvolvimento da glândula mamária é dividido em quatro fases: fetal, pós-natal, 

pós-púbere, e adulta, sendo similar na maioria das espécies de mamíferos. No entanto, o 

crescimento do parênquima mamário do nascimento à puberdade é variável e espécie-

dependente, mas tanto em roedores como em humanos envolve alongamento ductal e 

ramificação em um ritmo lento. O desenvolvimento dos alvéolos mamários é lento e 

cumulativo tanto em roedores quanto em humanos, sendo menor em ratas nulíparas ou em 

humanos quando comparamos durante a gestação. Na gestação o crescimento da glândula 

mamária é iniciado pelos hormônios da gravidez e envolve atividade proliferativa rápida e 

intensa seguida de diferenciação alveolar, com aumento de 8-12 vezes na quantidade de 

células epiteliais, dependendo da espécie. Após o fim do período gestacional e/ou de lactação, 

a glândula sofre rápida involução na qual as células epitelias aumentadas durante a gestação 

são perdidas por apoptose (Medina, 1996). 

Assim, uma vez que a espécie Rattus norvegicus pertence à classe dos mamíferos, e 

por isso apresenta características semelhantes às da espécie Homo sapiens, e ser amplamente 

utilizada como modelo experimental em vários estudos fisiológicos e comportamentais 

descritos na literatura, tornou-se válida a utilização desse modelo experimental para o estudo 

de um possível envolvimento do MCH no controle da lactação em mamíferos. 
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7.3 Expressão do RNAm do Mchr1 e síntese do MCHR1  

 Este trabalho teve como objetivo investigar a presença do MCHR1 (um receptor 

pertencente a superfamília de receptores acoplados à proteína G – GPCR -predominantemente 

encontrado no SNC de roedores) (An et al., 2001) em tecido mamário de ratas lactantes e não 

lactantes. Uma vez que o sistema peptidérgico do MCH é altamente conservado ao longo da 

evolução (Nahon, 1994, Bittencourt, 2011), torna-se interessante investigar uma possível 

relação entre a expressão central do MCH e a periférica do Mchr1, dependentes do estado 

fisiológico da lactação.  

 O MCH é sintetizado predominantemente no SNC em neurônios do hipotálamo 

lateral, área incerto-hipotalâmica e zona incerta e suas projeções são amplamente distribuídas 

por todo o SNC (Bittencourt, 2011, Presse et al., 2014). Devido a um extenso território de 

inervação, atribui-se ao MCH a participação em diversas funções, como: controle do 

comportamento alimentar e do balanço energético, regulação do sono, reprodução, modulação 

do sistema imune, locomoção, aprendizado e memória espacial (Bittencourt et al., 1992, Qu et 

al., 1996, Griffond and Baker, 2002, Adamantidis and de Lecea, 2009, Lakaye et al., 2009, 

Bittencourt, 2011, Presse et al., 2014, Sita et al., 2016). Embora os estudos sobre o sistema 

MCH-MCHR1 sejam mais realizados no âmbito das ações centrais do MCH, há evidências de 

que esse peptídeo possa exercer funções em órgãos periféricos, uma vez que o receptor Mchr1 

é expresso no intestino delgado, tecido adiposo, músculo esquelético, pulmão, língua, 

testículo e placenta (Saito et al., 1999, Bradley et al., 2000, Hill et al., 2001, Saito et al., 2001, 

Kemp and Weetman, 2009). Visto que a expressão do RNAm do ppMCH em ratas lactantes 

ocorre em áreas diferentes daquelas encontradas em machos e fêmeas em qualquer fase do 

ciclo estral, como na MPOA - importante para a fase inicial e de manutenção do 

comportamento maternal - com maior expressão no 19º dia de lactação (Knollema et al., 

1992, Numan and Stolzenberg, 2009, Rondini et al., 2010) o MCH circulante poderia atingir o 
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tecido periférico alvo da lactação (tecido mamário) e modular esse comportamento através de 

sua ligação ao receptor Mchr1, possivelmente expresso neste órgão. No entanto, não há dados 

na literatura sobre a expressão do Mchr1 em tecido mamário e sua possível relação com esse 

estado fisiológico. 

Por sua vez, a lactação é um estado fisiológico natural seguido do parto caracterizada 

por várias alterações na mãe, que permitem a ela se adaptar às condições de demanda, sendo 

que o hipotálamo integra sinais periféricos, sinais sensoriais (estímulo de sucção) e balanço 

energético, para alterar a função neuronal hipotalâmica, e assim regular a ingestão 

alimentar/balanço energético e a reprodução (Smith and Grove, 2002). Uma das 

características da lactante é a hiperfagia associada a um estado de balanço energético negativo 

(Smith and Grove, 2002). Tanto o aumento do consumo de alimentos como o aumento do 

gasto energético é uma adaptação da exigência de energia para síntese e ejeção do leite (Wade 

et al., 1996).  O mecanismo pelo qual a lactação se inicia e como ocorre a sua manutenção é 

bem descrito na literatura, mas o processo de como e quais são os possíveis responsáveis pelo 

processo final da lactação ainda não estão bem elucidados. 

 Frente aos objetivos propostos, utilizamos ratas lactantes e não-lactantes para 

investigarmos a expressão e imunorreatividade do Mchr1. As ratas virgens na fase de diestro 

do ciclo estral foram utilizadas como grupo controle porque apresentam repouso do epitélio, 

na qual não há a interferência hormonal característica, fase esta correspondente a fase 

menstrual na mulher (Marcondes et al., 2002). As ratas lactantes formaram o nosso grupo 

experimental para investigar a presença do MCHR1 durante o início (5º dia), o meio (12º dia) 

e fim (19º dia) da lactação. A técnica de hibridização in situ com 35S permitiu a identificação 

dos principais locais que expressam o Mchr1 no tecido mamário; as ratas em diestro e ratas 

lactantes apresentaram expressão do Mchr1 semelhante na epiderme do tecido mamário e no 

tecido conjuntivo frouxo subjacente (derme), com expressão diferenciada em células do 
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parênquima glandular (origem epitelial) desenvolvido pela lactação. Esses resultados são 

inéditos e de importância fisiológica, uma vez que a expressão do MCHR1 não era conhecida 

em tecido mamário. 

 No presente estudo demonstramos que o Mchr1 é expresso em células indiferenciadas 

da camada basal da epiderme do tecido mamário de ratas lactantes e não-lactantes, 

possivelmente melanócitos e, em outras células ainda não identificadas como mastócitos, 

macrófagos e células de Langerhans. Estes resultados estão de acordo com estudos reportados 

na literatura acerca da presença do Mchr1 em células da epiderme humana (Hoogduijn et al., 

2002, Kemp and Weetman, 2009). Interessante notar que a presença do Mchr1 na pele pode 

indicar uma via local para a atuação do próprio MCH e, sua ação moduladora em outros 

sistemas peptidérgicos, como o sistema das melanocortinas. O papel do sistema MCH-

MCHR1 na regulação da alteração de pigmentação da pele em mamíferos ainda não foi 

elucidado totalmente, sendo necessários mais estudos relacionados ao entendimento de 

doenças autoimunes. Recentemente, o MCHR1 foi identificado como um autoantígeno de 

células B em pacientes com vitiligo (desordem na qual ocorre despigmentação resultante da 

perda de melanócitos na epiderme), e estes apresentam aumento significativo de 

autoanticorpos que reconhecem e/ou bloqueiam a função do MCHR1 (Gottumukkala et al., 

2003, Gottumukkala et al., 2006, Kemp and Weetman, 2009). 

  Nossos resultados corroboram dados na literatura acerca da possível correlação entre 

a distribuição do RNAm do Mchr1 com a imunorreatividade das fibras MCH, de maneira que 

o MCH poderia estar envolvido e integrar vários aspectos de comportamentos (Saito et al., 

1999, Saito et al., 2001, Chung et al., 2011). Verificamos a presença do Mchr1 na região 

olfatória, que compreende, por exemplo, núcleo olfatório anterior e tubérculo olfatório, 

envolvidos no controle da olfação. Interferências na função do bulbo olfatório, causadas por 

lesões químicas ou bulbectomia, mostraram afetar de maneira crítica o comportamento 
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maternal em camundongos, levando a altos níveis de canibalismo (Gandelman et al., 1971) 

(Vandenbergh, 1973). Mais recentemente, Adams et al. (2011) demonstraram que 

camundongos knockout para MCH apresentaram aumento de canibalismo nos 3 primeiros 

dias pós-parto, sendo esse aumento de mortalidade de filhotes secundário aos defeitos 

olfatórios causados pela falta de MCH (Adams et al., 2011). Assim, a olfação é essencial para 

o comportamento maternal em roedores (Gandelman et al., 1971, Vandenbergh, 1973). 

Verificamos um aumento de expressão do RNAm do Mchr1 nas camadas CA1 e CA3 da 

formação hipocampal (estrutura crítica para os processos de aprendizado e memória) 

conforme descrito na literatura (Hervieu et al., 2000, Saito et al., 2001, Adamantidis and de 

Lecea, 2009). Identificamos considerável expressão do Mchr1 no shell do núcleo accumbens 

(AcbSh), estrutura envolvida na motivação e na recompensa (Chung et al., 2009, Chung et al., 

2011) bem como no comportamento alimentar, uma vez que injeção de MCH no AcbSh 

provoca aumento do consumo alimentar (Qu et al., 1996, Georgescu et al., 2005). Todos esses 

dados resultam da comparação entre a distribuição do Mchr1 obtida entre ratas na fase de 

diestro e ratas no 12º dia de lactação por hibridização in situ.  

Interessante notar que, por RT-qPCR, verificamos a presença de um efeito da lactação 

sobre a expressão do RNAm do Mchr1 no hipocampo de ratas lactantes e não-lactantes com 

p<0.05, indicando que o sistema MCH poderia participar na manutenção e no início da 

retomada dos níveis basais encontrados após o período de desmame da rata mãe. 

Considerando que há um significativo aumento do ppMCH na MPOA (Knollema et al., 1992, 

Rondini et al., 2010) ao redor do 19º dia de lactação, aliado à expressão do seu receptor no 

hipocampo e na mama nesse mesmo período, poderíamos inferir que esses eventos indicam 

ações diversas do MCH, tanto periférica quanto centralmente, no sentido de reorganizar a 

passagem da vida da “mãe” para a vida da “fêmea” (Wiesner and Sheard, 1933, Rosenblatt et 

al., 1988). (Benedetto et al., 2014) relataram déficits significativos em alguns componentes do 
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comportamento maternal (dependentes de ações da mãe com os filhotes) em ratas no início da 

lactação após injeções de MCH na MPOA, como a construção do ninho e o agrupamento de 

filhotes, comportamentos característicos em roedores (Bridges, 2015). Entretanto, outros 

comportamentos como atividade locomotora, ansiedade, exploração e a postura de lordose 

(favorável à amamentação) não foram afetados. Estes dados, em conjunto, sugerem uma 

possível modulação do MCH na MPOA que contribuiria para respostas maternais 

características do período pós-parto mais tardio (Terkel et al., 1979, Numan and Insel, 2003, 

Numan and Stolzenberg, 2009, Benedetto et al., 2014). 

 Alvisi et al. (2016) avaliaram a influência diária do estímulo sensorial de sucção dos 

filhotes através da imunorreatividade do MCH e Fos na LHA, MPOA e IHy durante a fase 

final de lactação (15º - 21º dia), na qual o comportamento maternal encontra-se em declínio e 

a mãe gasta menos tempo com os filhotes. Entretanto, verificaram que todas as áreas Fos-ir 

analisadas estão fortemente relacionadas ao estímulo de sucção, mesmo a LHA e IHy que são 

regiões que classicamente não são relacionadas ao comportamento maternal. Ainda 

constataram a diminuição da síntese de MCH na MPOA do 15º ao 21º dia de lactação, ou 

seja, se o número de neurônios MCH-ir na MPOA é maior no 15º dia do que no 19º dia, logo 

no 12º dia será maior do que no 15º dia, indicando um maior aumento entre o 12º e 15º dia de 

lactação. Portanto, o aumento da síntese de MCH na MPOA entre o 12º e 15º dia de lactação 

pode ser um mecanismo que atue para diminuir o comportamento maternal e preparar os 

filhotes para o desmame. Entretanto, não foi possível aos autores encontrar células 

duplamente marcadas (MCH- + Fos-ir) em qualquer uma das áreas pesquisadas (Alvisi et al., 

2016). 

Nossos dados sugerem que a lactação é caracterizada por uma fase inicial de menor 

expressão do Mchr1 no hipocampo, compreendida pelo início (5º dia) e meio (12º dia) da 

lactação, e uma fase final caracterizada por um ligeiro aumento da expressão do receptor 
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Mchr1, em níveis semelhantes ao estado de repouso (diestro), coincidente com o período final 

do processo fisiológico. Sabendo-se que a neurogênese hipocampal adulta é um processo 

dinâmico modulado por fatores intrínsecos e extrínsecos, é possível que as adaptações 

fisiológicas inerentes à gestação e à lactação possam influenciar esse processo (Pawluski et 

al., 2009); ainda mais, há relatos de modificações neurogênicas induzidas no início da 

lactação no hipocampo e em outras áreas do SNC relacionadas à circuitaria maternal (Fowler 

et al., 2002, Shingo et al., 2003, Akbari et al., 2007). É possível que a ligeiro aumento da 

expressão de receptores Mchr1 no período final da lactação seja reflexo de um aumento do 

número de novas células hipocampais, indicando uma possível plasticidade no SNC 

relacionada com o término da lactação.  

A diminuída expressão do Mchr1 no hipocampo de ratas no início da lactação, que 

compreende o início do período pós-parto, pode corroborar dados descritos anteriormente de 

que ratas gestantes tem volume hipocampal diminuído quando comparado ao de ratas não-

gestantes (Galea et al., 2000); em humanos, gestantes apresentaram volume cerebral 

diminuído e o retorno aos valores normais foi observado durante o período pós-parto 

(Oatridge et al., 2002). Esses dados, em conjunto, sugerem que a gestação e o período pós-

parto são um período de aumento da neuroplasticidade na fêmea devido à indução do 

comportamento maternal e da lactação (Pawluski et al., 2009). Assim, há o restabelecimento 

dos níveis gênicos do Mchr1 aos valores anteriores à gestação e lactação, sinalizando para a 

fêmea o retorno ao estado basal, que permitiria a cessação dos comportamentos maternais 

dependentes dos hormônios da gravidez e dos eventos pós-parto (Numan and Insel, 2003). 

Pela análise dos tecidos mamários submetidos a PCR em tempo real, verificamos que 

há um efeito da lactação sobre a expressão do RNAm do Mchr1 para o setor mamário 

inguinal com pele, independentemente do estado fisiológico analisado, e um aumento 

significativo da expressão, com p<0.001 quando comparados 5º e 19º dias de lactação para o 
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setor mamário inguinal sem pele. Este padrão é correspondente ao período no qual o 

comportamento maternal é característico na rata e, o Pmch encontra-se em aumento gradativo 

de sua expressão na MPOA ao longo da lactação (Knollema et al., 1992, Numan and Insel, 

2003, Numan and Stolzenberg, 2009, Rondini et al., 2010). Portanto, sugerimos que a 

expressão do Mchr1 no hipocampo e no tecido mamário são dependentes da lactação, e pode 

estar relacionada aos mecanismos que controlam a síntese, o armazenamento e a ejeção do 

leite pela glândula mamária, essenciais para que o comportamento maternal de amamentação 

seja intenso no período pós-parto e decrescente no período próximo ao desmame dos filhotes.  

Vários hormônios são determinantes na diferenciação mamária (lactogênese) por 

agirem diretamente no tecido mamário. A lactogênese ocorre em duas fases distintas: a 

lactogênese 1, que se inicia na metade da gestação com o aumento progressivo da expressão 

de vários genes envolvidos na produção do leite, como a progesterona (P), hormônio do 

crescimento (GH) e prolactina (PRL), esta fase caracterizada em roedores pelo 

desenvolvimento do estroma mamário rico em tecido adiposo, sendo que a progesterona 

suprime a secreção de leite nesta fase; a lactogênese 2 inicia-se após o parto, sendo que a 

liberação de progesterona, na presença dos altos níveis de prolactina, é fundamental para essa 

fase. Assim que o filhote inicia o estímulo de sucção, há um aumento da expressão de vários 

genes envolvidos na secreção do leite conjuntamente com a expansão do tecido alveolar 

(Traurig, 1967, Hartmann, 1973, Neville et al., 2002). A lactação é mantida pela sucção do 

leite pela prole, e dois hormônios são fundamentais para esse processo: a PRL, que atua no 

lúmen das células epiteliais mantendo a secreção do leite, e a ocitocina (OT), que atua nas 

células mioepiteliais para promover a ejeção do leite. Não havendo mais o estímulo de sucção 

ao término da lactação, o tecido mamário sofre involução até um estado próximo ao pré-

gestacional. Uma vez que é evidente na literatura o papel de vários hormônios na regulação 

do desenvolvimento e da diferenciação do tecido mamário, não sabemos, entretanto, no 
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presente momento sobre a ação do MCH sobre a regulação desse processo. Certamente, 

podemos inferir que deve ocorrer uma interação entre esses hormônios e seus respectivos 

receptores para que o processo de morfogênese e lactogênese, iniciem e finalizem a fisiologia 

desse período. 

Não há na literatura um consenso a respeito/sobre os níveis séricos de MCH (Pissios et 

al., 2006). Takahashi et al. (1995) sugeriram que o MCH não é detectável no sangue e em 

tecidos periféricos, seja em humanos ou em ratos. Sun et al. (2004) relatam que, em ratas 

lactantes ao redor do 12º dia pós-parto, a expressão de MCH na LHA e ZI foi 

significantemente aumentada quando comparada com ratas não-lactantes, mas não houve 

alteração na concentração circulante de MCH. Além disso, (Waters and Krause, 2005) 

consideram questionável a dosagem sérica/plasmática do MCH com o uso de kits comerciais 

de radioimunoensaio (RIA) devido a possíveis reações cruzadas entre as moléculas 

imunorreativas contidas nos mesmos. Em contrapartida, outros estudos comprovam através de 

RIA a presença do MCH na circulação sanguínea em humanos (Gavrila et al., 2005, Carnier 

et al., 2010) e em ratos (Bradley et al., 2000). Portanto, são necessários mais estudos para a 

validação de um método de dosagem mais preciso para o MCH. 

Na tentativa de correlacionar os dados obtidos sobre a expressão do RNAm do Mchr1 

com os dados obtidos para a síntese do MCHR1 no tecido mamário, verificamos que algumas 

células mioepiteliais presentes nos ductos lactíferos apresentam imunorreatividade ao 

MCHR1, através da colocalização entre células MCHR1-ir e a-SMA-ir. A alfa-actina de 

músculo liso (SMA) é uma proteína do citoesqueleto localizada em células tronco e 

precursoras (imaturas) e em células maduras como em células mioepiteliais de glândula 

mamária e salivar, necessárias para geração de capacidade de força, portanto, é utilizada como 

marcador de célula mioepitelial (Mukai et al., 1981, Skalli et al., 1986, Hosoya et al., 2006). 

A mesma região que apresenta o RNAm do Mchr1 também apresenta a proteína do receptor 
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na mama, indicando um possível compartimento celular para um papel modulatório do 

sistema peptidérgico do MCH no controle de ejeção do leite mantida pela OT nesse nível 

celular mamário. Esses dados são reforçados pela avaliação da síntese do MCHR1 por 

western blot, no qual verificamos a presença do MCHR1 no hipocampo de ratas em todos os 

tempos de lactação analisados, compatível com o período no qual a lactação está sendo 

requisitada pela prole e o comportamento maternal estar ativo, apesar de não ter sido 

encontrada diferença significativa entre os grupos. Vale ser ressaltado que não houve 

diferença significativa na síntese de MCHR1 para o tecido mamário quando avaliados os 

tempos de lactação, indicando uma possível ação de manutenção do sistema MCH/MCHR1 

sobre a modulação da OT para os dois compartimentos celulares analisados. 

Considerando que as células mioepiteliais que margeiam os ductos mamários 

apresentam receptor para OT (Neville et al., 2002), e que este hormônio tem seus níveis 

aumentados durante o parto e participa do processo de ejeção pulsátil do leite, é possível que 

suas ações sejam moduladas pelo sistema peptidérgico do MCH. Tendo em vista que a ejeção 

do leite é dependente do estímulo tátil provido pelos filhotes que são altriciais e necessitam 

dos cuidados maternos para sua sobrevivência (Numan and Insel, 2003), e que a injeção de 

antagonista de OT na MPOA causa inibição do comportamento maternal (Numan and 

Stolzenberg, 2009), é possível uma relação direta entre a ação da OT nos ductos mamários e 

sua modulação pelo sistema MCH/MCHR1 para o controle do processo fisiológico da 

lactação inerente ao comportamento maternal. 

No presente trabalho demonstramos a expressão do RNAm do Mchr1 e sua síntese em 

células do epitélio glandular secretor de ratas lactantes, e também próximas ao lúmen alveolar 

(local de presença de receptores de PRL). Visto que as células mioepiteliais sintetizam o 

MCHR1 na lactação, sugerimos que o sistema MCH/MCHR1 atue de forma inibitória nos 

processos de lactogênese (cessação da lactação) e, na retomada do estado de repouso do 
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epitélio glandular (involução do tecido epitelial secretor) ao modular os receptores PRLR 

presentes nos alvéolos mamários. A prolactina (PRL), hormônio polipeptídico crítico para o 

comportamento reprodutivo, liberada de forma pulsátil e estimulada pela sucção da prole, age 

por meio de várias isoformas de receptores de prolactina (PRLR) pertencentes à superfamília 

de receptores de citocina (Andrews et al., 2001, Neville et al., 2002, Devi and Halperin, 

2014). A ligação da PRL ao seu receptor resulta na dimerização deste e à ativação da via 

JAK/STAT (Janus quinase/transdutor de sinal e ativador da transcrição), levando à transcrição 

de proteínas específicas do leite e à inibição da involução mamária (Bole-Feysot et al., 1998, 

Schwertfeger et al., 2001, Neville et al., 2002). A PRL é responsável pela manutenção da 

secreção de progesterona e estrógeno nos ovários e a alveologênese da mama durante a 

gestação (Freeman et al., 2000, Brisken, 2002, Neville et al., 2002) entretanto, após o parto a 

PRL age mais como um fator de sobrevivência do que um fator regulador de secreção de leite 

(Nagasawa and Yanai, 1978). De maneira geral, a isoforma longa do receptor está mais 

relacionada com as ações de diferenciação da PRL em roedores, e a forma curta com inibição 

da diferenciação em humanos (Mizoguchi et al., 1996, Hu et al., 2001, Neville et al., 2002)  

entretanto, outros receptores podem estar envolvidos no controle desse processo. A forma 

longa do PRLR aumenta de 4-10 vezes entre o fim da gestação e o parto, e a forma curta do 

PRLR se mantém constante (Mizoguchi et al., 1996, Neville et al., 2002).  

Outro hormônio importante que exerce suas ações no tecido mamário é a leptina, uma 

proteína expressa no SNC e em vários órgãos periféricos, que juntamente com a PRL e o GH, 

é sintetizada e secretada no leite, no plasma e tem efeitos metabólicos (Clevenger and Plank, 

1997, Smith-Kirwin et al., 1998, Woodside et al., 2000, Neville et al., 2002, Zieba et al., 

2005, Wang et al., 2011). Em ratos e humanos a leptina plasmática encontra-se aumentada 

durante a gestação devido ao aumento do tecido adiposo observado nessa fase (Amico et al., 

1998, Butte et al., 1999, Neville et al., 2002), e à hiperfagia característica na lactação 
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dependente da demanda energética (Woodside et al., 2000). Na glândula mamária, a leptina é 

sintetizada de forma contínua, em diferentes momentos: na gestação, localiza-se nos 

adipócitos mamários; antes do parto, encontra-se nas células epiteliais; e durante a lactação 

está presente nas células mioepiteliais mamárias (Bonnet et al., 2002). Ainda, em mulheres 

lactantes a leptina está localizada no epitélio mamário secretório (Smith-Kirwin et al., 1998, 

Bonnet et al., 2002). A expressão do RNAm da leptina é maior em ratas virgens, diminui 

gradualmente durante a gestação, e na lactação aumenta lentamente. No 18º dia de lactação a 

expressão de leptina é a mesma encontrada em ratas virgens (Wang et al., 2011). Ratas 

lactantes apresentam a substituição do tecido adiposo (característico de ratas virgens) por 

ramificações de alvéolos secretores induzida por estrógeno e progesterona (Lin and Li, 2007), 

além da prolactina (aumentada na lactação) inibir a expressão de leptina (Aoki et al., 1999). 

A leptina exerce suas funções por meio de sua ligação às várias isoformas de 

receptores de leptina (LR), pertencentes a família de receptores de citocina de classe I, sendo 

que ratos e humanos expressam mais a isoforma curta do que a isoforma longa (Tartaglia 

(Tartaglia et al., 1995, Bonnet et al., 2002). Os LR existem em diferentes isoformas (Ob-Ra, 

Ob-Rb, OB-Rc, Ob-Rd, Ob-Re e Ob-Rf) que derivam por splicing alternativo do RNAm 

(Bjorbaek et al., 1997, Zieba et al., 2005). Além disso, todas as isoformas tem domínios de 

ligação similares, mas diferem-se no domínio intracelular (C-terminal). A ligação da leptina 

aos seus LR desencadeia principalmente a ativação da via JAK/STAT, entretanto, a via da 

MAP quinase (proteíno-quinases ativadas por mitógenos) e da PI-3K (fosfatidilinositol-3-

quinase) também podem ser ativadas (Uotani et al., 1999, Niswender et al., 2001, Zieba et al., 

2005). 

Há evidências que suportam que a leptina atue como fator autócrino ou parácrino para 

influenciar o desenvolvimento da glândula mamária (Hu et al., 2002, Wang et al., 2011) a 

formação dos alvéolos mamários, a proliferação e a diferenciação das células epiteliais 
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mamárias e, o início da involução mamária (Baratta et al., 2003, Wang et al., 2011). Assim, 

uma vez que identificamos a expressão e a síntese de MCHR1 nas células mioepiteliais do 

tecido mamário, podemos sugerir que o sistema MCH module a ação da leptina localmente 

neste tecido. Entretanto, estudos funcionais são necessários para o entendimento acerca do 

papel do MCH no controle da leptina mamária. 

Para elucidar a ação do sistema MCH-MCHR1 no processo fisiológico da lactação é 

necessária a caracterização da expressão de seus receptores em células da pele e do tecido 

glandular, bem como esclarecer seus mecanismos de funcionamento. Deve-se considerar 

também que alterações na membrana das células que expressam o MCHR1 podem ser 

responsáveis por alterações determinantes de mecanismos fisiológicos. Saito et al. (1999) 

relatam que a ativação, dessensitização, internalização e reciclagem dos receptores GPCR 

estimulados por seus ligantes ocorre em processos cíclicos controlados. Uma vez que a 

magnitude e duração das respostas dos receptores GPCR induzidas pelos ligantes são restritas 

ao balanço entre a geração e o término do sinal, conclui-se que a via endocítica que se inicia 

com a internalização controla efetivamente a atividade dos GPCRs (Saito et al., 2013).  

Com relação as vias de sinalização, o receptor MCHR1 pertence à subfamília de 

GPCRs de classe I e apresenta sequências altamente conservadas em mamíferos (91% de 

identidade de sequências da proteína entre ratos e humanos). O gene Mchr1 codifica uma 

proteína de 353 aminoácidos com sete domínios transmembrana, três sítios de N-glicosilação 

na parte N-terminal que parecem ser necessários para a ligação da proteína alvo na superfície 

celular, além de múltiplos sítios de fosforilação, sendo que alguns deles localizados na parte 

C-terminal são envolvidos na internalização do MCHR1 dependente de MCH (Hervieu et al., 

2002, Presse et al., 2014). O MCHR1 se acopla a diferentes proteínas G (Gi, G0 e Gq); a 

ativação de Gi resulta em diminuição da atividade da adenilato ciclase e redução na formação 

de AMPc; a ativação de G0 ou Gq resulta em ativação de MAPK (com produção de formas 
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fosforiladas de Erk1/Erk2) via ativação de Ras/Raf e, a elevação de Ca2+ intracelular via IP3 

ou ativação de PLC/PKC. Dessa forma, a ativação dessas cascatas de sinalização pode levar a 

mudanças na transcrição gênica e na proliferação/diferenciação celulares. Interessante notar 

que em melanócitos humanos e adipócitos da linhagem 3T3-L1 de roedores que expressam 

Mchr1, o MCH afeta a expressão de leptina possivelmente pela ativação de Erk1/2 MAPK, 

sugerindo uma via de sinalização funcional do MCH nesses tecidos (Eberle et al., 2004, 

Presse et al., 2014). Por isso, um maior entendimento sobre o funcionamento do receptor 

MCHR1 no tecido mamário permitirá, futuramente, uma melhor compreensão dos 

mecanismos pelos quais o MCH age no tecido mamário para modular eventos relacionados à 

lactação e ao sistema peptidérgico do MCH. 
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8. CONCLUSÃO 
 

 Nossos resultados nos permitem concluir que: 

a)  O RNAm do Mchr1 é expresso no tecido mamário de ratas lactantes e na epiderme e 

derme de ratas não-lactantes na fase de diestro do ciclo estral; 

b) Ratas no 12º e 19º dias de lactação apresentam expressão do RNAm do Mchr1 na 

epiderme, no estroma e nos ductos lactíferos do parênquima mamário;  

c) O MCHR1 é sintetizado em células mioepiteliais presentes ao redor dos ductos lactíferos 

de ratas lactantes;  

d) Por sequenciamento gênico houve a confirmação de que o Mchr1 presente no tecido 

mamário apresenta 100% de identidade com o Mchr1 encontrado no SNC.  
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ANEXO C 
 
 
Referência NM_031758.1 - Rattus norvegicus receptor 1 do hormônio concentrador de 

melanina (Mchr1), RNAm, 1214 pares de base 

 
GCAGGCGACCTGCACCGGCTGCATGGATCTGCAAACCTCGTTGCTGTCCACTGGCCCCAATGCCAGCA
ACATCTCCGATGGCCAGGATAATCTCACATTGCCGGGGTCACCTCCTCGCACAGGGAGTGTCTCCTAC
ATCAACATCATTATGCCTTCCGTGTTTGGTACCATCTGTCTCCTGGGCATCGTGGGAAACTCCACGGT
CATCTTTGCTGTGGTGAAGAAGTCCAAGCTACACTGGTGCAGCAACGTCCCCGACATCTTCATCATCA
ACCTCTCTGTGGTGGATCTGCTCTTCCTGCTGGGCATGCCTTTCATGATCCACCAGCTCATGGGGAAC
GGCGTCTGGCACTTTGGGGAAACCATGTGCACCCTCATCACAGCCATGGACGCCAACAGTCAGTTCAC
TAGCACCTACATCCTGACTGCCATGACCATTGACCGCTACTTGGCCACCGTCCACCCCATCTCCTCCA
CCAAGTTCCGGAAGCCCTCCATGGCCACCCTGGTGATCTGCCTCCTGTGGGCGCTCTCCTTCATCAGT
ATCACCCCTGTGTGGCTCTACGCCAGGCTCATTCCCTTCCCAGGGGGTGCTGTGGGCTGTGGCATCCG
CCTGCCAAACCCGGACACTGACCTCTACTGGTTCACTCTGTACCAGTTTTTCCTGGCCTTTGCCCTTC
CGTTTGTGGTCATTACCGCCGCATACGTGAAAATACTACAGCGCATGACGTCTTCGGTGGCCCCAGCC
TCCCAACGCAGCATCCGGCTTCGGACAAAGAGGGTGACCCGCACGGCCATTGCCATCTGTCTGGTCTT
CTTTGTGTGCTGGGCACCCTACTATGTGCTGCAGCTGACCCAGCTGTCCATCAGCCGCCCGACCCTCA
CGTTTGTCTACTTGTACAACGCGGCCATCAGCTTGGGCTATGCTAACAGCTGCCTGAACCCCTTTGTG
TACATAGTGCTCTGTGAGACCTTTCGAAAACGCTTGGTGTTGTCAGTGAAGCCTGCAGCCCAGGGGCA
GCTCCGCACGGTCAGCAACGCTCAGACAGCTGATGAGGAGAGGACAGAAAGCAAAGGCACCTGACAAT
TCCCCAGTCGCCTCCAAGTCAGGCCACCCCATCAAACCGTGGGGAGAGATACTGAGATTAAACCCAAG
GCTACCCTGGGAGAATGCAGAGGCTGGAGGCTGGGGGCTTGTAGCAACCACATTCCAC 
 
 
GCGCTCTCCTTCATCAGTATC (Primer Sense) – 21 pares de base  
 
CAGGGTAGCCTTGGGTTTAAT (Primer Anti-sense) – 21 pares de base 
 
Produto de PCR do Mchr1 – 639 pares de base 

 

Características dos primers do Mchr1 de rato utilizados para RT-PCR  

Primers Mchr1 início da 
leitura 

fim da 
leitura 

pares de base GC% 

Sense 527 548 21 52.4 

Anti-sense 1145 1166 21 47.6 
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ANEXO D 
 
 
Referência NM_031758.1 - Rattus norvegicus receptor 1 do hormônio concentrador de 
melanina (Mchr1), RNAm, 1214 pares de base 
 
GCAGGCGACCTGCACCGGCTGCATGGATCTGCAAACCTCGTTGCTGTCCACTGGCCCCAATGCCAGCA
ACATCTCCGATGGCCAGGATAATCTCACATTGCCGGGGTCACCTCCTCGCACAGGGAGTGTCTCCTAC
ATCAACATCATTATGCCTTCCGTGTTTGGTACCATCTGTCTCCTGGGCATCGTGGGAAACTCCACGGT
CATCTTTGCTGTGGTGAAGAAGTCCAAGCTACACTGGTGCAGCAACGTCCCCGACATCTTCATCATCA
ACCTCTCTGTGGTGGATCTGCTCTTCCTGCTGGGCATGCCTTTCATGATCCACCAGCTCATGGGGAAC
GGCGTCTGGCACTTTGGGGAAACCATGTGCACCCTCATCACAGCCATGGACGCCAACAGTCAGTTCAC
TAGCACCTACATCCTGACTGCCATGACCATTGACCGCTACTTGGCCACCGTCCACCCCATCTCCTCCA
CCAAGTTCCGGAAGCCCTCCATGGCCACCCTGGTGATCTGCCTCCTGTGGGCGCTCTCCTTCATCAGT
ATCACCCCTGTGTGGCTCTACGCCAGGCTCATTCCCTTCCCAGGGGGTGCTGTGGGCTGTGGCATCCG
CCTGCCAAACCCGGACACTGACCTCTACTGGTTCACTCTGTACCAGTTTTTCCTGGCCTTTGCCCTTC
CGTTTGTGGTCATTACCGCCGCATACGTGAAAATACTACAGCGCATGACGTCTTCGGTGGCCCCAGCC
TCCCAACGCAGCATCCGGCTTCGGACAAAGAGGGTGACCCGCACGGCCATTGCCATCTGTCTGGTCTT
CTTTGTGTGCTGGGCACCCTACTATGTGCTGCAGCTGACCCAGCTGTCCATCAGCCGCCCGACCCTCA
CGTTTGTCTACTTGTACAACGCGGCCATCAGCTTGGGCTATGCTAACAGCTGCCTGAACCCCTTTGTG
TACATAGTGCTCTGTGAGACCTTTCGAAAACGCTTGGTGTTGTCAGTGAAGCCTGCAGCCCAGGGGCA
GCTCCGCACGGTCAGCAACGCTCAGACAGCTGATGAGGAGAGGACAGAAAGCAAAGGCACCTGACAAT
TCCCCAGTCGCCTCCAAGTCAGGCCACCCCATCAAACCGTGGGGAGAGATACTGAGATTAAACCCAAG
GCTACCCTGGGAGAATGCAGAGGCTGGAGGCTGGGGGCTTGTAGCAACCACATTCCAC 
 
 
CTGACCTCTACTGGTTCACTCT (Primer Sense) –  22 pares de base  
 
ACGTCATGCGCTGTAGTATTT (Primer Anti-sense) –  21 pares de base 
 
Produto de PCR do Mchr1 – 102 pares de base 

 

Características dos primers do Mchr1 de rato utilizados para RT-qPCR  

Primers Mchr1 início da 
leitura 

fim da 
leitura 

pares de base GC% 

Sense 639 651 22 50.0 

Anti-sense 731 710 21 42.8 
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ANEXO E 
 
 
 
Referência NM_017008.4 - Rattus norvegicus gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, gene 
(Gapdh), RNAm, 1306 pares de base 
 
GGGGCTCTCTGCTCCTCCCTGTTCTAGAGACAGCCGCATCTTCTTGTGCAGTGCCAGCCTCGTCTCAT
AGACAAGATGGTGAAGGTCGGTGTGAACGGATTTGGCCGTATCGGACGCCTGGTTACCAGGGCTGCCT
TCTCTTGTGACAAAGTGGACATTGTTGCCATCAACGACCCCTTCATTGACCTCAACTACATGGTCTAC
ATGTTCCAGTATGACTCTACCCACGGCAAGTTCAACGGCACAGTCAAGGCTGAGAATGGGAAGCTGGT
CATCAACGGGAAACCCATCACCATCTTCCAGGAGCGAGATCCCGCTAACATCAAATGGGGTGATGCTG
GTGCTGAGTATGTCGTGGAGTCTACTGGCGTCTTCACCACCATGGAGAAGGCTGGGGCTCACCTGAAG
GGTGGGGCCAAAAGGGTCATCATCTCCGCCCCTTCCGCTGATGCCCCCATGTTTGTGATGGGTGTGAA
CCACGAGAAATATGACAACTCCCTCAAGATTGTCAGCAATGCATCCTGCACCACCAACTGCTTAGCCC
CCCTGGCCAAGGTCATCCATGACAACTTTGGCATCGTGGAAGGGCTCATGACCACAGTCCATGCCATC
ACTGCCACTCAGAAGACTGTGGATGGCCCCTCTGGAAAGCTGTGGCGTGATGGCCGTGGGGCAGCCCA
GAACATCATCCCTGCATCCACTGGTGCTGCCAAGGCTGTGTCCCAGAGCTGAACGGGAAGCTCACTGG
CATGGCCTTCCGTGTTCCTACCCCCAATGTATCCGTTGTGGATCTGACATGCCGCCTGGAGAAACCTG
CCAAGTATGATGACATCAAGAAGGTGGTGAAGCAGGCGGCCGAGGGCCCACTAAAGGGCATCCTGGGC
TACACTGAGGACCAGGTTGTCTCCTGTGACTTCAACAGCAACTCCCATTCTTCCACCTTTGATGCTGG
GGCTGGCATTGCTCTCAATGACAACTTTGTGAAGCTCATTTCCTGGTATGACAATGAATATGGCTACA
GCAACAGGGTGGTGGACCTCATGGCCTACATGGCCTCCAAGGAGTAAGAAACCCTGGACCACCCAGCC
CAGCAAGGATACTGAGAGCAAGAGAGAGGCCCTCAGTTGCTGAGGAGTCCCCATCCCAACTCAGCCCC
CAACACTGAGCATCTCCCTCACAATTCCATCCCAGACCCCATAACAACAGGAGGGGCCTGGGGAGCCC
TCCCTTCTCTCGAATACCATCAATAAAGTTCGCTGCACCCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA 
 
 
GGTCGGTGTGAACGGATTT (Primer Sense) – 19 pares de base  
 
TGGAAGATGGTGATGGGTTC (Primer Anti-sense) – 21 pares de base 
 
Produto de PCR do Gapdh: 219 pares de base 
 

 Características dos primers do Gapdh de rato utilizados para RT-PCR e RT-qPCR  

Primers Gapdh início da 
leitura 

fim da 
leitura 

pares de base GC% 

Sense 84 102 19 52.6 

Anti-sense 282 302 21 47.6 
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ANEXO F 
 

v   Participação na "IV Jornada de Anatomia. Estudo do Sistema Sensorial, 2012", 

Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo. Período: 09/01/2012 a 20/01/2012. 

v   Realização de disciplina “Organização Anátomo-Funcional das Funções 

Hipotalâmicas”, BMA5791-6, Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências 

Biomédicas - Universidade de São Paulo, com a obtenção de 5 créditos. Período: 01/03/2012

  a 04/04/2012. 

v   Realização da disciplina “Análise de Dados em Ciências Biomédicas”, BMB5807-2, 

Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento, Instituto de Ciências Biomédicas - 

Universidade de São Paulo, com a obtenção de 12 créditos. Período: 19/03/2012 a 

16/07/2012.  

v   Participação no "I Simpósio de Neuroendocrinologia dos Comportamentos 

reprodutivos", promovido pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Período: 

28 de março de 2012. 

v   Estágio Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) referente à 

disciplina BMA0311 - Anatomia Humana XIII, aos alunos dos Cursos de Graduação em 

Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (FoFiTo) da Universidade de São Paulo 

(USP), sob a supervisão do Prof. Dr. Jackson Cioni Bittencourt. Período: 01/07/2012 a 

30/11/2012. 

v   Realização da disciplina “Procedimentos Comportamentais em Neurociências, 

NEC5756-1, Departamento de Psicologia Experimental, Instituto de Psicologia - 

Universidade de São Paulo, com a obtenção de 8 créditos. Período: 13/08/2012 a 04/11/2012. 

v   Participação no "III Simpósio da Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais. 2012", 
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promovido pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais do Departamento 

de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Período: 25 

a 26 de setembro de 2012. 

v   Participação e apresentação de trabalho no "VI Congresso Interno da Psicologia", 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo- USP. Batagello, D.S.; COSTA, H. C.; 

DA SILVA, R.J.; SILVA, J. M.; LOTFI, C. F. P.; SITA, L. V.; BEVILACQUA, E. M. A. F.; 

BITTENCOURT, J. C. Expressão do RNAm do receptor 1 do hormônio concentrador de 

melanina em mama de ratas. Congresso Interno da Psicologia. Período: 29 a 30 de outubro de 

2012. 

v   Participação na "V Jornada de Anatomia. Estudo do Sistema Digestório, 2013", 

promovido pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Morfofuncionais e Departamento de 

Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Período: 

14/01/2013 a 24/01/2013. 

v   Estágio Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) referente à 

disciplina BMA0126 - Anatomia Humana, aos alunos do Curso de Graduação em Farmácia e 

Bioquímica Diurno da Universidade de São Paulo (USP), sob a supervisão da Profa. Dra. 

Luciane Valéria Sita. Período: 01/02/2013 a 30/06/2013. 

v   Publicação do artigo em Revista Internacional: 

DAMICO, J. P.; ERVOLINO, E.; Torres, K. R.; Sabino Batagello D; CRUZ-RIZZOLO, R.J.; 

CASATTI, C.A.; BAUER, J.A. Phenotypic alterations of neuropeptide y and calcitonin gene-

related peptide-containing neurons innervating the rat temporomandibular joint during 

carrageeanan-induced arthritis. European Journal of Histochemistry, v. 56, p. 31, 2012. 

v   Realização de disciplina "Toxicologia do Sistema Nervoso Central: Aspectos 

Bioquímicos", VPT5736-4, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade de 

São Paulo, com a obtenção de 6 créditos. Período: 12/03/2013 a 22/04/2013. 
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v   Participação e apresentação de trabalho no "5th Parental Brain Conference 2013, 

Regensburg/Alemanha". Batagello, D.S.; COSTA, H. C.; DA SILVA, R. J., SILVA, J. M.; 

LOTFI, C. F. P.; SITA, L. V.; BEVILACQUA, E. M. A. F.; BITTENCOURT, J. C. 

Expression and immunoreactivity of MCHR1 in mammary gland of the rat during lactation. 

5th Parental Brain Conference 2013, Regensburg/Alemanha. Período: 11/07/2013 a 

14/07/2013. 

v   Realização de estágio de 6 meses no exterior, com uso da Bolsa de Doutorado (DR2) 

mais parte da reserva técnica, na Instituição: "Salk Institute for Biological Studies", La Jolla, 

San Diego, Estados Unidos, sob orientação do Prof. Dr. Paul E. Sawchenko. Período: 

01/09/2013 a 28/02/2014. 

v   Realização dos cursos "Working with the IACUC",  "Introduction to Rats", e 

"Introduction to Mice", promovido pela AALAS Learning Library, Animal Care  and Use in 

Research and Education, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, San Diego, CA, 

Estados Unidos, Setembro de 2013. 

v   Participação no Fórum: "Salk Retreat- Salk Science at the Seaside", Scripps Seaside 

Forum, La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 07/10/2013. 

v   Participação no Fórum: "Jacobs Symposium: Irwin Mark Jacobs 80th Birthday", Salk 

Institute for Biological Studies, La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 14/10/2013. 

v   Participação e apresentação de trabalho no "43rd Annual Meeting of Society for 

Neuroscience (SfN) 2013". D. S. BATAGELLO, R. J. DA SILVA, H. C. DA COSTA, J. M. 

DA SILVA, C. F. P. LOTFI, L. V. SITA, E. M. A. F. BEVILACQUA, J. C. 

BITTENCOURT. Expression and immunoreactivity of MCHR1 in mammary gland of the rat 

during lactation. 43rd Annual Meeting of Society for Neuroscience (SfN), San Diego, 

Califórnia, Estados Unidos. Período: 09/11/2013 a 13/11/2013. 

v   Participação no Fórum: Glenn Center on Aging Research Symposium, “Symposium 
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on the Molecular and Social Aspects of Aging” Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, 

San Diego, CA, EUA. Período: 06/12/2013. 

v    Participação no Fórum: "HCGM Annual Retreat", Sanford Consortium for 

Regenerative Medicine (CIRM), La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 10/12/2013. 

v   Participação no Fórum: "Crick-Jacobs Symposium - Transgenic Models of the Human 

Brain", Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 

19/12/2013. 

v   Participação no Fórum: "Roger Guillemin 90th Anniversary Symposium", Salk 

Institute for Biological Studies, La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 13/01/2014. 

v   Participação no Fórum: " Eighth Annual Salk Institute, Foundation Ipsen, and Nature 

Symposium on Biological Complexity - Genes and Physiology", Salk Institute for Biological 

Studies, La Jolla, San Diego, CA, EUA. Período: 29/01/2014 a 31/01/2014. 

v   Estágio Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) referente à 

disciplina BMA0126 - Anatomia Humana, aos alunos do Curso de Graduação em Farmácia e 

Bioquímica Diurno da Universidade de São Paulo (USP), sob a supervisão da Profa. Dra. 

Luciane Valéria Sita. Período: 1º Semestre de 2014. 

v   Realização da disciplina "Seminários Avançados do Programa de Ciências 

Morfofuncionais - Tópico V", BMA5895-2, no Departamento de Anatomia do Instituto de 

Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo, com a obtenção de 1 crédito. Período: 

11/03/2014 a 23/06/2014. 

v   Realização da disciplina "Seminários Avançados do Programa de Ciências 

Morfofuncionais - Tópico VI", BMA5896-2, no Departamento de Anatomia do Instituto de 

Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo, com a obtenção de 1 crédito. Período: 

05/08/2014 a 17/11/2014. 

v   Participação no trabalho apresentado no "9th Federation of European Neuroscience 
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Societies - FENS 2014": J. BITTENCOURT, H.C. COSTA, J. MARTINS-DA-SILVA, R. 

DA-SILVA, G.B. DINIZ, D.S. BATAGELLO, M.M. FRANÇA, L.V. SITA, C. DE-

MORAES MACHADO, J.A.C. HORTA-JÚNIOR. MCH-immunoreactive fibers in the 

internal layer of the median eminence and pituitary during the lactation period in Long-evans 

rats. Milão/Itália. Período: 05/07/2013 a 09/07/2014. 

v   Estágio Docência do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) referente à 
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