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RESUMO 

 A ocitocina é um hormônio produzido principalmente por núcleos 

hipotalâmicos e liberado na porção posterior da glândula hipófise cujos efeitos já 

descritos na literatura são versáteis. A sinalização ocitocinérgica ocorre via receptor de 

ocitocina (OTR) nos tecidos alvos como útero e lobo anterior da glândula hipófise. A 

modulação da ação ocitocinérgica ocorre principalmente por estrogênios a fim de 

aumentar a eficiência da resposta do tecido alvo. A atuação estrogênica ocorre via 

seus receptores clássicos ER e ERβ, bem como por ação rápida via receptores 

recentemente descritos, dentre eles o receptor de estradiol acoplado à proteína G 

denominado GPER1. O presente trabalho teve como objetivo identificar o perfil de 

expressão de GPER1, por PCR de tempo real e imunohistoquímica, nos núcleos 

produtores e também em tecidos alvos de ocitocina ao longo do ciclo estral de ratas, 

além de determinar o efeito do tratamento com estradiol e progesterona sobre esta 

expressão. Ratas de três meses de idade tiveram o ciclo estral acompanhado por, no 

mínimo quinze dias, e a eutanásia foi realizada nas diferentes fases do ciclo estral 

(diestro, manhã e tarde de proestro, , estro e metaestro). Fêmeas na fase da tarde de 

proestro apresentaram maiores níveis de RNAm e proteína para GPER1 no PVN em 

relação às outras fases, A expressão gênica para o receptor de estradiol no SON não 

variou ao longo do ciclo. A adeno-hipófise apresentou maior expressão de GPER1, 

RNAm e de proteína, na tarde de proestro. Em adição, os resultados mostraram que a 

expressão de OTR também foi maior na tarde de proestro. Fêmeas ovariectomizadas 

foram injetadas por quatro dias com: óleo de milho (veículo), estradiol (E2), ou com 

estradiol por quatro dias e progesterona no quarto dia (E2+P4) ou com óleo de milho 

por quatro dias e uma injeção de progesterona no quarto dia (P4). Fêmeas 

ovariectomizadas tratadas com veículo mostraram um aumento na expressão do gene 

gper1, enquanto que administração de E2 ou E2+P4 diminuiu significativamente a 

expressão do receptor na hipófise e no útero. Em contrapartida, administração dos 

esteroides ovarianos aumentou expressão de OTR. Nossos resultados mostram que a 

expressão de GPER1 é maior durante a tarde de proestro, período que coincide com 

maior secreção de ocitocina e gonadotrofinas em fêmeas. A expressão de GPER1 é 

dependente da variação de estradiol presente no ciclo estral em tecidos secretores e 

alvos para ocitocina e administração de estradiol reduz sua expressão nos tecidos 

alvos. A presença de maior ativação de GPER1 durante o proestro pode estar ligado a 
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maior secreção ocitocinérgica, em fêmea, em seu período fértil. O presente estudo 

conclui que a expressão de GPER1 apresenta variações nos núcleos produtores de 

ocitocina, bem como em tecidos alvos para este peptídeo de acordo com as diferentes 

fases do ciclo estral. Estas variações de expressão de GPER1 acompanham alterações 

de expressão de ocitocina e seu receptor nos tecidos alvos para este hormônio. Além 

disso, na hipófise a expressão desse receptor de estradiol é modulada pelos esteroides 

ovarianos.  
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ABSTRACT 

The oxytocin is a hormone produced mainly in hypothalamic nuclei and released 

in the posterior pituitary gland lobe; its effects described in the literature are versatile. 

The oxytocinergic signaling occurs via the oxytocin receptor (OTR) in target tissues 

such as the uterus and anterior pituitary gland. The modulation of oxytocinergic action 

occurs mainly by estrogens in order to increase the efficiency of target tissue response. 

The estrogenic activity operates through classical receptors ER and ERβ, as well as 

rapid responses using recently described receptors. Those include the G protein-

coupled estrogen receptor named GPER1. This study aimed to identify the expression 

profile of GPER1, by real-time PCR and immunohistochemistry, in both oxytocin 

secreting and target tissues during the female estrous cycle in rats, as well as the 

effects of estradiol and progesterone on this expression. Three-month old female rats 

had the estrous cycle followed during at least fifteen days and euthanasia was 

performed in each phase of the cycle: diestrus, proestrus morning (9:00h), proestrus 

afternoon (17:00h), estrus and metaestrus. During the proestrus afternoon, we found 

higher levels of GPER1 mRNA and protein in the PVN compared with the other phases. 

Gene or protein expression for the estradiol receptor in the SON did not vary over the 

cycle. The anterior pituitary showed higher expression of GPER1 mRNA or protein on 

the afternoon period of proestrus. In addition, the results showed that OTR expression 

was higher on the proestrus afternoon. Ovariectomized animals were treated for four 

days as follow: corn oil (vehicle); estradiol (E2); estradiol for four days and progesterone 

on forth day (E2+P4); or corn oil for four days and on forth day with an injection of 

progesterone (P4). Ovariectomized treated with vehicle had an increase in the 

expression of the gene gper1 while administration of E2 or E2+P4 significantly 

decreased the expression of the receptor in the pituitary and uterus. On the other hand, 

administration of ovarian steroids increased expression of OTR. Our results show that 

the expression of GPER1 is higher during the proestrus afternoon, which coincided with 

a previously described increase of oxytocin and gonadotropin secretion in females. The 

expression of GPER1 depends of the estradiol variation of estrous cycle in secretory 

and targets tissues for oxytocin, and estradiol administration reduces its expression in 

target tissues. The greater activation of GPER1 during proestrus afternoon might be 

linked to higher oxytocin secretion in females during their fertile period. The present 

study concludes that GPER1 expression shows variations in producing oxytocin nuclei 
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as well as target tissues for the peptide according to the different stages of the estrous 

cycle. Those changes in expression of GPER1 following changes of expression of 

oxytocin and its receptor on target tissues to this hormone. In addition, ovarian steroids 

modulate the pituitary expression of the estradiol receptor.  
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1. Introdução 

 

 

1.1. Sistema Ocitocinérgico 

1.1.1 A Ocitocina 

 A ocitocina é um hormônio peptídico de nove aminoácidos (Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-

Cys-Pro-Leu-Gly), produzido principalmente por núcleos hipotalâmicos e liberado na 

porção posterior da glândula hipófise, cujos efeitos já descritos na literatura são 

versáteis. A ocitocina foi o primeiro hormônio peptídico a ter sua estrutura elucidada e 

recebeu este nome que significa “nascimento rápido” devido a conhecida atividade 

uterogênica do peptídeo (Du Vigneaud et al., 1953). Inicialmente, foi descrita sua ação 

como importante ativador da ejeção de leite dos ductos mamários e participação das 

contrações uterina necessárias para o parto (Hawker & Robertson, 1957). Após melhor 

caracterização do sistema ocitocinérgico, sabe-se que este hormônio tem um maior 

espectro de atuação no organismo.  

A ocitocina é produzida inicialmente como o pró-hormônio denominado 

ocitocina-neurofisina. Durante o transporte axonal, a proteína é clivada de seu 

carreador neurofisina por peptidases dentro de vesículas que posteriormente serão 

secretadas segundo estímulos captados pelos neurônios ocitocinérgicos; como por 

exemplo, sinalização mediada por estradiol (Perlow et al., 1982). A ocitocina é 

secretada em resposta a diferentes estímulos: durante o trabalho de parto; em resposta 

à sucção do mamilo promovendo a ejeção do leite durante o período da lactação; 

mudanças na osmolaridade e ingestão de alimentos (Lucio-Oliveira & Franci, 2012; 

Mecawi et al., 2011); durante o orgasmo e ereção peniana (Caldwell 1992; Argiolas 

1992).  

Grande atenção tem sido direcionada aos aspectos neuroendócrinos da 

secreção de ocitocina uma vez que neurônios ocitocinérgicos são ativados por 

estímulos estressores, ingestão alimentar e afetos sociais entre parceiros e entre mãe 

e prole (Onaka et al., 2012). Em humanos, estímulos estressores psicológicos agudos 

levam a aumento da secreção de ocitocina (Pierrehumbert et al., 2010; Sanders et al., 

1990). Em roedores, ocitocina possui efeitos ansiolíticos por diminuir a ativação do eixo 

do estresse hipotálamo-hipófise-Adrenal (Windle et al., 2004). A ativação de neurônios 

ocitocinérgicos é correlacionada a comportamentos sociais, como por exemplo, a uma 
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maior interação intraespecífica tais como comportamento sexual, ligação entre 

progenitores e prole, interações sociais em humanos, dentre outros (McCall & Singer, 

2012).  

Evolutivamente, o sistema ocitocinérgico é relativamente antigo dentro do grupo 

Vertebrata. Possivelmente o surgimento dos genes codificadores da ocitocina e 

vasopressina aconteceu após a radiação do grupo Cyclostomata por duplicação 

gênica. Sendo assim, a importância da ocitocina e vasopressina, sobre a regulação da 

reprodução e osmoregulação, por exemplo, vai além do grupo de mamíferos 

placentários como havia sido proposta inicialmente. Peptídeos relacionados à ocitocina 

como mesotocina (amplamente presente em Tetrapoda) e isotocina (peixes 

Osteichthyes) são exemplos da importância da conservação da ação desses hormônios 

ao longo do processo evolutivo (Gimpl & Fahrenholz, 2001).   

Sabe-se também que a ocitocina não somente é secretada na terminação 

axonal, mas também pelo corpo celular e dendritos agindo como um fator 

autócrino/parácrino que aumenta o contato célula-célula, o que leva à maior secreção 

do próprio hormônio por mecanismo de retroalimentação positiva neural (Theodosis et 

al., 1986; Moos et al., 1984). A secreção de ocitocina na circulação sistêmica depende 

da atividade elétrica dos neurônios magnocelulares localizados nos núcleos 

paraventricular (PVN) e supraóptico (SON) do hipotálamo que possuem sua terminação 

axonal na hipófise posterior. Em roedores, tais neurônios mostram mudanças na taxa 

de disparo que são correlacionadas com a intensidade e relevância dos estímulos 

fisiológicos. A excitabilidade dos neurônios ocitocinérgicos é controlada por fatores 

centrais e periféricos (Oliet & Bourque, 1992).  

Em adição, a secreção de ocitocina pode ser induzida por estimulação elétrica 

ou mecânica do cérvix uterino, que mimetizam a intromissão peniana no canal vaginal 

durante a cópula. A estimulação leva à secreção hormonal pelo mecanismo do reflexo 

de Ferguson e induz pseudogravidez por até 10 ou 12 dias, similarmente ao que ocorre 

após a cópula de fêmeas com machos vasectomizados (Komisaruk & Sansone, 2003; 

Moos & Richard, 1975; Everett, 1964).   

1.1.2 O Receptor de Ocitocina 

O receptor de ocitocina (OTR) pertence à família de receptores acoplados a 

proteína G (GPCR). A proteína G envolvida na interação com o receptor é do tipo 
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Gq/11. A ativação das subunidades β/γ é responsável pela atividade de fosfolipases C-

β e consequente geração de inositol trifosfato e 1,2-diacilglicerol. A ação da ocitocina 

sobre seus tecidos alvos depende da geração de transientes de cálcio intracelular e 

fosforilação de enzimas como as quinases MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases). 

A resposta mediada por OTR dependerá da natureza tecidual e o momento no qual o 

receptor está expresso. (Gimpl & Fahrenholz, 2001).  

OTR apresenta alta homologia com os receptores de vasopressina (V1a, V1b e 

V2). Novamente isso evidencia a origem comum dos sistemas ocitocinérgico e 

vasopressinérgico ao longo do processo evolutivo. Estudos demonstram que a ativação 

de OTR está relacionada a uma maior interação social e, a mutação ou ausência de tal 

receptor possui complicações como sintomas presentes de autismo (Damiano et al., 

2014; Pobbe et al., 2012). De fato, a administração de ocitocina ou terapias que 

envolvem o aumento da secreção de ocitocina são grandes prospecções clínicas para 

o tratamento de diferentes transtornos mentais como esquizofrenia, transtornos de 

ansiedade e depressão (Matsuzaki et al., 2012; de Wied et al., 1993). 

A ação do OTR é altamente dependente da quantidade de colesterol presente 

na membrana plasmática. A interação do colesterol com OTR é de elevada 

especificidade e não é devido a meras alterações de fluidez da membrana. 

Experimentos realizados onde o receptor OTR é expresso na membrana de células de 

insetos, que possui baixo teor de colesterol, o receptor apresenta baixa afinidade de 

ligação pela ocitocina com Kd> 100nM e, mais além, quando colesterol é adicionado à 

cultura celular, a afinidade de interação entre receptor e peptídeo aumenta 

consideravelmente. O colesterol é considerado um importante regulador alostérico do 

OTR sendo fundamental para a sinalização de ocitocina (Gimpl et al., 1995).  

Quanto a modulação do receptor por esteroides sabe-se que a progesterona é 

capaz de se ligar ao OTR com relativa afinidade (Kd~20nM) inibindo a ativação do 

receptor. A progesterona assim, atuando como um modulador negativo do OTR, 

dificulta sua ação dela em tecidos alvos, como acontece durante a quiescência uterina 

induzida pela progesterona (Grazzini et al., 1998). Por outro lado, o aumento da 

secreção local de ocitocina ovariana e ativação de OTR leva a um aumento da 

produção de progesterona na fase luteínica (KhanDawood et al., 1998).  
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É de longa data o conhecimento sobre efeitos dos estrogênios sobre a regulação 

da ocitocina e seu receptor. Administração de estradiol aumenta a expressão do 

receptor de ocitocina em diferentes tecidos,  bem como atua sobre a secreção de 

ocitocina (Richard & Zingg, 1990; Nissenson et al., 1978). Maior abordagem será 

discutida no seguinte tópico desta dissertação. 

 

1.1.3 A ação estrogênica sobre o sistema ocitocinérgico 

Os hormônios esteroides ovarianos estão diretamente relacionados à secreção 

de ocitocina ao longo do ciclo reprodutivo de fêmeas. A liberação cíclica de estradiol e 

progesterona desempenha um papel crucial para comportamento de acasalamento 

(Griffin & Flanagan-Cato, 2011; Soma et al., 2005). O estradiol está relacionado ao 

aumento dos níveis circulantes de ocitocina em mulheres, principalmente durante a 

fase folicular e nos estágios finais do período de gravidez (Kumaresan et al., 1974), Em 

ratas, o conteúdo de ocitocina hipofisário decai consideravelmente durante as fases de 

proestro e estro, demonstrando que a concentração aumentada de estradiol observada 

nesse período é capaz de estimular a liberação de ocitocina a nível hipofisário 

(Yamaguchi et al., 1979; Crowley et al., 1978). Estudos mais antigos demonstraram 

que estradiol é capaz de excitar neurônios ocitocinérgicos, mas não vasopressinérgicos 

do núcleo paraventricular de ratas ovariectomizadas. Os efeitos observados foram 

correlacionados com a administração prévia de estradiol por dois dias anteriores ao 

procedimento de estereotaxia e registro dos potenciais de ação antidrômicos por 

estimulação elétrica na hipófise posterior (Akaishi & Sakuma, 1985).  

 Outros trabalhos buscaram correlacionar a secreção de ocitocina à ativação dos 

receptores clássicos de estrogênios, ERα e ERβ. Entretanto, a existência de ERα nos 

neurônios ocitocinérgicos é controversa e a ativação de ERβ ainda permanece em 

estudo com possibilidade da expressão do gene da ocitocina ser mediada via esse 

último receptor (Sharma et al., 2012; Shughrue et al., 2002). De maneira interessante, 

Wang e colaboradores, em 1995, demonstraram que estradiol induz a secreção de 

ocitocina e AVP dos dendritos e corpo celular em neurônios magnocelulares. O estudo 

foi feito com neurônios do núcleo supraóptico e foi analisada a exocitose dos grânulos 

secretores de ocitocina por eletromicroscopia. Um aspecto importante a ser destacado 

desse estudo é o papel do estradiol na secreção de ocitocina por mecanismos rápidos 
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e provavelmente não-genômicos, sob concentrações fisiológicas que ocorreu após 20 

minutos da exposição ao esteroide (Wang et al., 1995). Naquela época observou-se 

uma lacuna para a explicação do efeito observado, uma vez que efeitos mediados por 

estradiol eram tidos como genômicos, ou seja, respostas mais demoradas por meio de 

ativação de receptores ER e ER. Sendo assim, maiores investigações sobre tal 

mecanismo serão foco do presente estudo, tendo por base a hoje conhecida presença 

de um receptor de membrana, o GPER 1 (GPR30).  

 

 

1.2. Estrogênios e seus receptores 

 

 

Os estrogênios são hormônios esteroides produzidos em grandes quantidades 

pelos ovários e outros tecidos, tais como o encéfalo, tecido adiposo, glândulas 

adrenais, entre outros. Devido a seu amplo espectro de ação e tecidos alvos, é de 

grande interesse o entendimento dos mecanismos de ação dos estrogênios e a 

modulação destes hormônios em outros sistemas. 

Estrogênios participam de diferentes eventos fisiológicos, tais como a fertilidade, 

a secreção dos hormônios hipofisários (Somponpun & Sladek, 2002; Wang et al., 

1995), da função imune (Watson & Gametchu, 2001), da homeostase cardiovascular 

(Murphy & Steenbergen, 2007), da neuroproteção (Baudry et al., 2012; Al-Sweidi et al., 

2012), da manutenção da matriz óssea (Hadji, 2012) e do metabolismo energético 

(Faulds et al., 2012), dentre outros. 

A secreção de estradiol ocorre de maneira cíclica no organismo feminino a partir 

da aromatização de androgênios em estrogênios nas células da granulosa dos ovários. 

A variação da concentração plasmática de estradiol influencia a resposta de diferentes 

tecidos em todo o organismo, sendo assim, faz o reconhecimento de diferentes fases 

durante os ciclos hormonais feminos. Em ratas, o ciclo reprodutivo é constituído 

basicamente de quatro fases definidas a partir da morfologia do esfregaço vaginal 

(Long & Evans, 1922). As concentrações plasmáticas de estradiol aumentam 

consideravelmente na fase do proestro em decorrência da sinalização hipofisária de 

hormônio folículo estimulante (FSH). Apesar da caracterização de quatro fases bem 
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definidas, durante a própria fase de proestro, há um aumento considerável de estradiol 

e progesterona durante o período da tarde para desencadeamento do pico pré-

ovulatório de hormônio luteinizante (LH). Após o pico de LH, ocorre o evento da 

ovulação e posteriormente a formação de um corpo lúteo ovariano capaz de secretar 

progesterona em grande quantidade. (Smith et al, 1975). Sabe-se que a 

retroalimentação positiva do estradiol sobre o pico de gonadotrofinas é essencial, 

entretanto a presença da progesterona local é facilitatória para secreção de LH 

hipofisário em quantidades fisiológicas (Mennin & Gorski, 1975; Kuo & Micevych, 

2012). 

Classicamente, a ação dos estrogênios nas células alvo acontece através de 

seus receptores nucleares, ERα e ERβ, que modulam a transcrição de vários genes. 

Os receptores nucleares estão presentes principalmente no citosol e quando ligados à 

molécula dos estrogênios se dimerizam e translocam-se para o núcleo. A resposta 

transcricional desta sinalização ocorre devido a ligação desse dímero em sequências 

específicas do genoma denominadas Elementos Responsivos a Estrogênio (EREs). 

Todavia, sabe-se que os estrogênios são capazes de efetuar efeitos genômicos via 

outros elementos responsivos como AP-1 (Activator Protein-1) e CREB (cAMP 

response element-binding protein), ente outros fatores de transcrição (Edward, 2005).  

Em adição às alterações na maquinaria de transcrição nuclear mediada pelos 

estrogênios, tais moléculas possuem efeitos fisiológicos rápidos e não-genômicos 

(Boonyaratanakornkit & Edwards, 2007; Fu & Simoncini, 2007). Os efeitos não-

genômicos mediados pelos estrogênios possuem diferentes candidatos como 

receptores. Entre eles se destacam os receptores ERα e ERβ, porém ancorados 

juntamente com complexos proteicos à membrana plasmática, e receptores 

recentemente descritos como ER-X, Gq-mER e GPR30 capazes de ativar vias 

intracelulares independentes de transcrição nuclear (Micevych & Kelly, 2012). A 

consequência da sinalização de estrogênios via respostas não-genômicas tem sido 

bastante discutida em estudos com células excitáveis. O estradiol é capaz de modular 

a resposta de receptor ionotrópico de glutamato por ação primária em outras proteínas, 

como por exemplo, canais de potássio retificadores de influxo (GIRK). A ativação 

desses canais levam a uma robusta hiperpolarização neuronal e o estradiol é capaz de 

modular negativamente essa resposta. Outras vias de ativação da resposta não-

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_adenosine_monophosphate
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genômica por estrogênios ocorre, por meio da geração de segundos mensageiros e 

ativação de receptor acoplado à proteína G.  

O receptor aqui citado, GPR30, foi caracterizado ainda nos anos 1990 por 

diferentes grupos (O’Dowd et al., 1998; Camerci et al., 1997; Owman et al., 1996). O 

receptor GPR30 foi recentemente renomeado pela IUPHAR (International Union of 

Basic and Clinical Pharmacology) como GPER 1 (Filardo et al., 2009) 

 

1.3  GPER 1_ Receptor de Estrogênio acoplado à Proteína G  

 

1.3.1 Caracterização inicial do GPER 1 

 

O GPER 1 é da categoria de receptores de membrana com sete domínios 

transmembranicos acoplado à proteína G (GPCRs_G-protein coupled receptors). Tais 

receptores são ligados ao complexo heteromérico da proteína G composto pelas 

subunidades α, β e γ. A partir da ligação do hormônio, ocorre uma mudança 

conformacional no receptor, o que possibilita o desacoplamento da subunidade Gα do 

complexo Gβγ. Os GPCRs são divididos em quatro famílias baseadas no subtipo de 

Gα presente: Gαs, Gαi, Gαq/11, Gα12/13. Gαs ativa adenilil ciclase, aumentando os níveis 

intracelulares de AMP cíclico (AMPc), um importante segundo mensageiro celular, que 

por sua vez ativa a proteína cinase A (PKA). Gαi, por outro lado, diminui os níveis de 

AMPc por inibir a atividade da adenilil ciclase. Gαq/11 estimula fosfolipase Cβ (PLCβ), 

promevendo a a produção de outros importantes segundos mensageiros tais como o 

diacilglicerol (DAG) e o inositol trifosfato (IP3). Gα12/13 é responsável por controlar a 

atividade de proteínas Rho. (Sladek & Song, 2012).  

O grupo de Filardo e colaboradores demonstrou que a ativação de ERK 

(Extracellular-signal Regulated Kinase) mediada por estradiol em células de câncer de 

mama é dependente da presença de GPER 1. A partir da expressão induzida de GPER 

1 em células de câncer de mama do tipo MDA-MB-231, que expressam pouco ou 

nenhum ERα e GPER 1, ocorreu a fosforilação ERK1/2 dependente de estradiol, 

semelhante à resposta obtida em células MCF-7 que expressam tanto o ERα e GPER 

1. A fosforilação de ERK1/2 dependente de estradiol foi também observada em células 
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cancerosas da mama SkBr3, que expressam GPER 1, mas não possuem ERα. Em 

conjunto, estes resultados indicaram que a expressão GPER 1 é essencial para a 

ativação rápida de ERK (Filardo et al., 2000). 

A ativação de ERK via GPER 1 ocorre inicialmente através da ativação do 

receptor tirosina cinase, EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). O processo 

envolve a proteína Gαs e consequente aumento da produção de AMPc. Via Gβγ- ocorre 

a ativação de Src e fosforilação de Shc, resultando na liberação de HB-EGF (Heparan 

Bound-Epidermal Growth Factor) e produção subsequente de EGF, que por sua vez, se 

liga ao receptor EGFR por sinalização parácrina ou autócrina (Quinn et al., 2009). A 

sinalização iniciada por EGFR desencadeia principalmente duas cascatas bioquímicas: 

ativação de PI3K (Phosphatidylinositide 3-kinase) e ERK (Filardo & Thomas, 2005).  

Estudos de outros grupos têm mostrado que a transcrição do gene c-fos em células de 

câncer da mama após administração de estradiol ocorre de maneira dependente da 

expressão de GPER 1, uma vez que o nocaute de Gper1 em células deixam de 

apresentar essa resposta (Maggiolini et al., 2004).  

O aumento da produção de AMPc após a administração de estradiol já era 

conhecido desde a década de 1960 em útero de ratas (Szego & Davis, 1967) e 

posteriormente em artérias coronárias (Mugge et al., 1993). Mais recentemente, foi 

demonstrado que, em preparações de membrana de células SkBr3, que expressam 

apenas GPER 1, ocorre produção de AMPc mediada após administração de estradiol. 

Em adição, ativação de GPER 1 mediada por estradiol ou seu agonista, G-1, leva a 

maior mobilização de cálcio intracelular em diferentes tipos celulares. Primeiramente foi 

demonstrada mobilização de cálcio estimulada por estradiol em células COS7 

transfectadas com GPER 1 (Revankar et al., 2005), bem como em células SkBr3 

(Dennis et al., 2009) e células HEK293 que expressam GPER 1 (Filardo et al., 2007). 

Em adição, estradiol e agonista de GPER 1, G-1, são capazes de iniciar sinalização de 

cálcio intracelular em neurônios hipotalâmicos (Brailoiu et al., 2007). Entretanto, a 

administração de G-1 não foi capaz de ter os mesmos efeitos em neurônios GnRH 

(Romano et al., 2008). 
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1.3.2 GPER 1 e seus ligantes 

 

Receptores de estrogênios clássicos apresentam uma forte preferência para a 

molécula 17-β estradiol, encontrado no organismo, em comparação com seu isômero 

17 α-estradiol. Testes de ligação competitiva demonstraram que similarmente, o 17α-

estradiol não liga-se ao receptor GPER 1. Outras formas fisiológicas de estrogênios, 

estrona e estriol, assim como outros esteroides, incluindo cortisol, progesterona e 

testosterona, não se ligam ao GPER 1 (Thomas et al., 2005). 

Os estudos mostraram que o tamoxifeno, bem conhecido como um modulador 

seletivo de receptor de estrógeno (SERM), e ICI182,780 ligam-se de maneira 

significativa ao GPER 1, todavia, ao contrário das propriedades antagonistas que esses 

compostos exibem com respeito aos receptores de estrogênios clássicos, ambos os 

compostos servem como agonistas de GPER 1 (Revankar et al, 2005; Filardo et al, 

2000). Como um dos efeitos mediados pela ligação tamoxifeno-GPER 1, ocorre um 

aumento da incidência de hiperplasia do endométrio em pacientes com câncer de 

mama tratadas com esse medicamento, o qual é usualmente administrado na prática 

clínica (Smith et al, 2007; Senkus-Konefka et al, 2004). 

Em 2006, Bologa e colaboradores identificaram um composto não esteroide, 

denominado G-1, através de uma combinação de triagem virtual e biomolecular para 

um ligante específico de GPER 1 (Bologa et al., 2006). Os estudos mostraram uma 

afinidade de ligação de G-1 para GPER de cerca de 11 nM, em comparação com 6 nM 

para estradiol. Nenhuma ligação significativa de G-1 em concentrações de até 1 uM 

pôde ser demonstrada para ERα ou ERβ. A caracterização funcional de G-1 

demonstrou uma ativação GPER 1 seguida da mobilização de cálcio intracelular e 

ativação de PI3K. Desde a sua descoberta, G-1 tem sido utilizado em um grande 

número de estudos para investigar o papel de GPER 1 em numerosos sistemas e em 

estudos com células cancerosas. Mais recentemente, foi identificado o antagonista 

para o receptor GPER 1, G15, o que permitiu ampliar o conhecimento dos papéis do 

GPER 1 nos sistemas reprodutivo e nervoso (Dennis et al., 2009). Após tal descoberta, 

outro antagonista que possui menor atividade com o receptor ERα e efeitos similares 

ao G-15 para GPER 1 foi também identificado e nomeado G-36 (Dennis et al., 2011). 
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1.3.3 GPER 1:  Localização, Distribuição e Efeitos Fisiológicos  

 

 

 Muitos dos estudos, já aqui citados, buscaram a caracterização da sinalização 

mediada por GPER 1 em culturas celulares. O GPER 1 tem sido considerado um 

receptor de membrana por muitos estudos, embora sua localização na célula ainda 

seja discutida (Funakoshi et al., 2006). Trabalhos iniciais demonstraram a presença do 

receptor na membrana plasmática em preparações in vitro de membrana. Todavia 

sabe-se hoje que a localização celular de GPER 1 é predominantemente intracelular, 

no retículo endoplasmático e no aparelho de Golgi (Matsuda et al., 2008; Otto et al., 

2008; Hirotaka et al., 2007; Revankar et al., 2005). 

 Em um estudo de expressão do receptor GPER 1, foi utilizada a estratégia de 

co-expressão do gene para o receptor juntamente com o gene repórter lacZ em 

camundongo. A expressão foi identificada em diferentes tipos celulares como endotélio 

de pequenas artérias, em múltiplos tecidos como coração, rins, peritônio e trato genital; 

células de músculo liso e pericitos no cérebro; células principais gástricas no estômago; 

subpopulações neuronais na camada II do córtex bem como no giro denteado; em 

populações de células do lobo intermediário e lobo anterior da hipófise e em células 

cromafins da medula das glândulas adrenais (Isensee et al., 2009). 

 Outro estudo buscou, por meio da técnica de imunohistoquímica, a localização 

de GPER 1 em cérebro e alguns tecidos periféricos. Os resultados indicaram 

expressão do receptor em diferentes áreas do prosencéfalo como na formação 

hipocampal (CA1-CA3), diferentes áreas do córtex, expressão pronunciada no 

hipotálamo (área preóptica, núcleos supraquiasmático, PVN, SON, núcleo arqueado e 

ventromedial), no mesencéfalo (substância nigra), núcleos pontinos e locus coeruleus, 

e algumas regiões da medula espinhal. Em adição a estes resultados, o estudo 

também demonstrou a presença de GPER 1 na hipófise (lóbulos anterior, intermediário 

e neural), células cromafins da glândula adrenal, células musculares lisas da pelve 

renal e densa marcação na células da granulosa dos ovários em detecção no corpo 

lúteo (Hazell et al., 2009). Brailoiu e colaboradores, por outro lado, já haviam 

demonstrado a presença de GPER 1, por meio de imunohistoquímica em cérebro de 

ratos, no hipotálamo, principalmente no PVN e SON; estriado e Ilhas de Calleja, além 

de regiões do tronco encefálico como área postrema, núcleo do trato solitário e núcleo 

motor dorsal do vago (Brailoiu et al., 2007). 



21 
 

 O estradiol possui diversos efeitos já descritos na literatura sobre o sistema 

nervoso desde modulação da plasticidade neural até sob sua influência sobre 

processamento sensorial e cognição. Foi demonstrado que ativação do receptor GPER 

1 diminui a sinalização do receptor de serotonina 5-HT(1A) no PVN, demonstrada por 

uma redução dos níveis de ocitocina e ACTH. Desses resultados concluí-se que o 

receptor GPER 1 pode ser responsável pelos efeitos, já descritos anteriormente, nos 

quais o estradiol é responsável por aumentar o efeito de drogas ansiolíticas (Xu et al., 

2009). 

 Ações rápidas do estradiol sobre neurônios hipotalâmicos têm sido descritas em 

muitos trabalhos (Kelly & Rønnekleiv, 2012; Dominguez & Micevych, 2010; Malyala et 

al., 2005). Sabe-se que o estradiol é responsável por realizar o mecanismo de 

“feedback” positivo sobre o pico pré-ovulatório de hormônio luteinizante (LH). Após tal 

evento ocorre a inibição da secreção das gonadotrofinas, LH e hormônio folículo 

estimulante (FSH) (hormônio folículo-estimulante). O estradiol também age como 

principal estimulador da síntese e secreção de prolactina, que ocorre em um período de 

tempo relativamente curto, através da retirada da inibição de neurônios dopaminérgicos 

sobre os lactotrófos hipofisários (Grattan & Kokay, 2008; Freeman et al., 2000). A 

participação de receptores de membrana sobre a secreção de prolactina ainda 

permanece em estudo, mas sabe-se que infusão intracerebroventricular (icv) de G-1 é 

capaz de mimetizar os efeitos do estradiol sobre a secreção de prolactina. No entanto, 

no mesmo estudo referenciado, G-1 não foi capaz de inibir o “feedback” negativo sobre 

a secreção de LH (Lebesgue et al., 2009).  

 Estradiol também é responsável por proteger o encéfalo de danos patológicos e 

déficit de memória. G-1, atuando no receptor GPER 1, foi capaz de proteger células 

hipocampais de neurotoxicidade induzida por glutamato (Gingerich et al., 2010). Além 

disso, ativação do receptor GPER 1 por G1 e administração de estradiol proporcionam 

níveis semelhantes de neuroproteção em modelo de isquemia em ratas jovens 

ovariectomizadas (Lebesgue et al., 2010).   

 Grande atenção tem sido direciona a identificação de GPER 1 no hipotálamo, 

principalmente nos núcleos PVN e SON. Nesses núcleos, a marcação para o receptor 

é localizada principalmente em neurônios ocitocinérgicos e vasopressinérgicos. Já era 

conhecido que nessas regiões hipotalâmicas há predomínio de receptor clássico para 

estrógenos, ERβ. No entanto, sua expressão é maior em células do PVN produtoras do 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e a presença de GPER 1 nessa região 
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poderia ser um indício de uma via de sinalização mediada por estradiol,  não-genômica, 

em neurônios produtores de ocitocina e AVP (Brailoiu et al., 2007). A colocalização de 

ocitocina e GPER 1 foi demonstrada por meio de imunofluorescência e hibridização in 

situ no PVN e SON com identificação intracelular do receptor no aparelho de Golgi. 

(Sakamoto et al., 2007). A função do GPER 1 nessas regiões ainda não está clara na 

literatura e será um dos focos deste presente estudo.             
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2. Justificativa 

 

Os esteroides ovarianos, especialmente o estradiol, estão diretamente 

relacionados à secreção de ocitocina ao longo do ciclo reprodutivo de fêmeas. A 

participação do estradiol na secreção de ocitocina pode ocorrer rapidamente, o que 

indica o envolvimento de mecanismos não-genômicos. Estradiol é capaz de modificar a 

resposta de órgãos alvos para ocitocina como a glândula hipófise e o útero. Assim, o 

estudo do perfil de variação do receptor GPER 1 ao longo do ciclo reprodutivo e o 

efeito da administração de estradiol sobre a expressão de seu próprio receptor se faz 

necessária.  
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3. Objetivo 

 

Investigar o papel do estradiol na expressão do receptor GPER1 em tecidos alvos para 

ocitocina. 

 

3.1. Objetivos Específicos 

 Estudar o perfil de variação dos níveis de RNA mensageiro (RNAm) e 

proteico para GPER 1 nas diferentes fases do ciclo estral de ratas Wistar 

no PVN e SON, núcleos secretores de ocitocina. 

 

 Estudar o perfil de variação dos níveis de RNA mensageiro (RNAm) do 

receptor de ocitocina, OTR, na hipófise ao longo do ciclo estral. 

 

 Estudar o perfil de variação dos níveis de RNA mensageiro (RNAm) e 

proteico para GPER 1 nas diferentes fases do ciclo estral de ratas Wistar 

em tecidos alvos para ocitocina: a glândula hipófise e a o útero. 

 

 Investigar o papel da administração de estradiol sobre a expressão gênica 

(RNAm) de GPER 1 e OTR na glândula hipófise e útero.  
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4. Materiais e Métodos. 

 

4.1. Ciclo estral  

Ratas Wistar de aproximadamente 250g com regime de água e ração ad libitum 

e controle de temperatura e iluminação (12:12h), tiveram o ciclo estral acompanhado 

durante, pelo menos 15 dias (3 ciclos completos), por meio da coleta e visualização do 

esfregaço vaginal. Para realização do esfregaço vaginal, é feita a contenção do animal 

e inserção de uma pipeta contendo aproximadamente 0.5mL de solução salina 

(0,9%NaCl) no canal vaginal. A gota coletada é então colocada em uma lâmina de 

vidro e visualizada no microscópio (em aumento de 20x na objetiva). 

A visualização do esfregaço segue parâmetros previamente estabelecidos 

quanto à morfologia das células coletadas do canal vaginal (Becker et al., 2005). 

Com o objetivo de obter uma fase do ciclo com maior concentração de estradiol 

circulante para comparação com as demais fases, foi necessária a identificação e 

sacrifício de ratas na fase de proestro no período da tarde e as demais fases no 

período da manhã, como já indicado em trabalhos clássicos da área da endocrinologia 

(Smith et al., 1975). Esfregaços provenientes da fase de proestro apresentam grupos 

celulares bem aderidos uns aos outros (clusters) de células epiteliais nucleadas e 

arredondadas. Na fase de diestro, o esfregaço vaginal apresenta grande quantidade de 

células leucocitárias, no estro é caracterizado por uma grande quantidade de células 

epiteliais cornificadas de forma escamosa, e na fase de mestaestro apresenta grande 

quantidade de leucócitos, bem como de diferentes células amorfas e poucas células 

nucleadas e cornificadas.  As ratas foram dividas nos seguintes grupos segundo a fase 

do ciclo identificada: Proestro, Estro, Metaestro e Diestro para todos os grupos. 

Todos os procedimentos estavam de acordo com os princípios éticos da 

experimentação animal adotados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CEUA/UFMG) no protocolo nº. 120 / 2014. 

 

 

 

4.2 Coleta de tecidos 

Em um primeiro grupo de animais, após a identificação da fase do ciclo, foi 

realizada a perfusão do cérebro. As ratas foram anestesiadas com Cetamina (100 

mg/mL) e Xilazina (20 mg/mL), com administração de 0,1mL/100g de peso corporal. 
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Após anestesia, as ratas foram perfundidas intracardialmente com 100 mL de solução 

heparinizada de PBS 0,1M (Tampão Fosfato Salino) seguida de 400 mL de solução de 

paraformoldeído 4%. Durante a perfusão a artéria aorta é ocluída com pinça 

hemostática e o útero foi retirado e pesado para confirmação da fase do ciclo estral. 

Após a perfusão, cérebro e hipófise foram coletados. Cérebros foram pós-fixados em 

paraformoldeído 4% durante 2h, preservados em solução de sacarose 30g/L, 

congelados rapidamente, em isopentano a - 80e posteriormente mantidos em freezer -

80⁰ C, aguardando o processamento para imunohistoquímica As hipófises foram 

retiradas e pós-fixadas em paraformoldeído 4% durante 24h e preservadas em álcool 

etílico 70º. 

Em um segundo desenho experimental os animais também tiveram o 

acompanhamento do ciclo estral e sacrifício por decapitação para coleta do sangue e 

órgãos: cérebro, hipófise e útero. O plasma foi obtido após centrifugação a -4⁰ C 

durante 20 minutos em rotação de 3.000 rpm. Após a coleta, o plasma foi colocado em 

alíquotas em tubos de 0.5 mL e mantidos à -80⁰ C. A hipófise foi dividida em 

adenohipófise e neurohipófise com auxílio de pinças. O cérebro foi imediatamente 

congelado em gelo seco para posterior obtenção do SON e PVN utilizando-se de 

agulhas de microdissecção.  

 

 

 

4.3 Efeito da administração de estradiol por reposição hormonal  

Ratas Wistar de aproximadamente 250g com regime de água e ração ad libitum 

e controle de temperatura e iluminação (12:12h)foram anestesiadas 0,1mL/100g de 

peso corporal de uma solução de Cetamina (100 mg/mL) e Xilazina (20 mg/mL), . Após 

anestesia, as ratas foram ovariectomizadas bilateralmente. 

A recuperação cirúrgica ocorreu por uma semana. As ratas foram divididas em 

quatro grupos de tratamento para avaliação do efeito dos principais esteroides 

ovarianos sobre a expressão de GPER1 e OTR. 
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Os seguintes tratamentos por injeção subcutânea foram utilizados: 

 

 Grupo 1: OVX – animais tratados com óleo de milho durante 4 dias 

 Grupo 2: E2 – animais tratados com *Cipionato de Estradiol 

(10µg/0,2mL/rata) por 4 dias  

 Grupo 3: E2 + P4 – animais tratados com *Cipionato de Estradiol 

(10µg/0,2mL/rata) por 4 dias mais injeção de **Progesterona (2,5mg/0,2mL/rata) 

no quarto dia. 

 Grupo 4: P4 – animais tratados com óleo de milho por 4 dias mais injeção de 

**Progesterona (2,5mg/0,2mL/rata) no quarto dia. 

 

*Cipionato de Estradiol. Pfizer. Guarulhos, SP, Brasil. 

** Progesterona (4-Pregnene-3,20-diona). Sigma-Aldrich. St Louis, MO, EUA. 

 

Seguido o sacrifício, sangue e tecidos (hipófise e útero) foram coletados. O peso 

uterino foi medido para verificação do efeito da terapia de reposição hormonal segundo 

cada tratamento. 

 

 

4.4 Extração de RNA e Real-Time PCR 

 Os tecidos foram processados em tubos eppendorf previamente autoclavados. 

Foram adicionados 1 mL de TRIzol® em cada tubo, seguidos de homogeneização dos 

tecidos, por meio de protocolo já estabelecido em nosso laboratório.  

Ao homogenato, adicionou-se clorofórmio e realizou-se centrifugação por 15 

minutos a 12.000 rpm à 4C. O sobrenadante translúcido foi transferido 

cuidadosamente para tubos plásticos (eppendorf) de 1,5 mL autoclavados, e adicionou-

se 650 L de isopropanol. Seguiu-se, uma centrifugação de 35 minutos a 12.000 rpm 

`a 4C.   O sobrenadante foi descartado e foram adicionados 1 mL de etanol a 75% ao 

precipitado, seguindo-se de uma centrifugação por 15 minutos de 12.000 rpm à 4C. 

Novamente o sobrenadante foi descartado e o RNA extraído foi diluído em água estéril 

livre de DNAse e RNAse sendo mantido à -80⁰ C. O RNA será ressuspendido em 10-

50l de água tratada com dietil-pirocarbonato (H2O DEPC, Ambion Inc.), e tratado com 

DNase conforme instruções do fabricante (turbo-DNA-freeTM, Ambion Inc.). 
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Resumidamente, a cada amostra foi adicionado 10% de volume do tampão para DNase 

I e 1 l de DNase I. A seguir, as amostras foram incubadas por 30 min à 37C. Foram 

acrescentados 10% do volume de reagente de inativação, seguido por incubação por 2 

min a temperatura ambiente. As amostras foram então centrifugadas a 10.000 g por 2 

min para precipitar o reagente de inativação com a DNase.  

 Os primers para GPER 1e OTR foram previamente diluídos em água estéril livre 

de DNAse e RNAse. Os primers utilizados para análise de GPER 1 foram: 

18S 

Forward:         5’CGGCTACCACATCCAAGGAA 3’        

Reverse:         5’GCTGGAATTACCGCGGCT 3’    

GPER1 

Forward:         5’TCCTGCCTCTACACCATCTT 3’             

Reverse:         5’ACAGGTCTGGGATAGTCATCTT 3’     

OTR              

Forward:         5’GGGTCAGTAGTGTCAAGCTTAT 3’         

Reverse:         5’CACATCTGCACGAAGAAGAAAG 3’    

 

 

 A transcrição reversa foi realizada em tubos previamente autoclavados a partir 

de 1 µg de RNA, adicionando-se uma solução contendo 1 L de random primers (100 

ηg/µL), 1 L de dNTP (10 mM) e água livre de RNases e DNases para um volume final 

de 13 µL. A incubação ocorreu à 65⁰ C por 5 minutos e à -4⁰ C por 1 minuto. Após 

incubação foi adicionada, à solução anterior, 4 µL de tampão para PCR, DTT (0,1M), 

inibidor de ribonuclease (40 U/µL) e 1 µL da enzima Superscript III RT. A seguinte 

incubação ocorre à 25⁰ C por 5 minutos; 50⁰ C por 50 minutos e 70⁰ C por 15 minutos. 

O cDNA resultante do processo foi armazenado à -20⁰ C. 

 Para o PCR quantitativo foi necessário o preparo das soluções separadamente 

para amplificação para o gene de interesse gper 1 ou otr e para o gene normalizador 

18s Tais soluções possuem os primers forward e reverse dos genes citados em água 

livre de RNAse e DNAse. As amostras, seguidas das suas respectivas soluções, foram 

pipetadas na placa de 96 poços juntamente com mix universal SYBRgreen 

(LifeTechnologiesTM). A análise dos dados será feita pela comparação entre número de 

cópias dos poços controle e experimentais, obtida entre as porções de crescimento 



29 
 

geométrico das curvas, passando-se uma reta denominada limiar que cruza essas 

porções. Sabendo-se o número de ciclos por onde passa a reta limiar (CT), foi 

encontrado o CT que é a diferença do valor médio para o gene de interesse e para o 

RNA 18S. A seguir, foram subtraídos os valores médios encontrados para os poços 

tratados da média dos poços de menor expressão, obtendo-se o CT. Esse valor foi 

colocado como exponencial negativo na base 2 (2-CT), obtendo-se assim o número 

de vezes que o gene foi expresso em relação a este grupo de menor expressão (Livak 

& Schmittgen, 2001). A análise da expressão gênica segundo o método citado parte da 

comparação entre diferentes tratamentos ou estados fisiológicos capazes de mudar o 

perfil de expressão de RNA do tecido alvo 

 

4.5 Imunohistoquímica e imunofluorescência 

As hipófises (n=4), previamente coletadas da perfusão, foram processadas para 

imunohistoquímica para GPER1 (irGPR30) utilizando-se o complexo avidina-biotina já 

previamente padronizado (Brailoiu et al. 2005). Cortes de 5µm, em micrótomo, foram 

primeiramente tratados com H2O2 a 3% para extinguir  as peroxidases endógenas, 

bloqueados com soro de cabra normal a 10%, e incubadas com GPER1 anti-soro 

(diluição 1:10.000). GPER1 anti-soro é um anticorpo policlonal de coelho (Abcam, 

Eugene, EUA) dirigido contra o terminal-C humano GPER1 

(CAVIPDSTEQSDVRFSSAV; Revankar et al 2005). Após lavagem cuidadosa, os 

cortes foram incubados com anticorpo biotinilado anti-IgG de coelho (diluição 1:150, 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) durante 2h e lavagem com PBS. A 

incubação em solução de complexo avidina-biotina foi feita por 1 h (diluição 1:100, 

Laboratórios Vector). Seguindo várias lavagens em tampão salino Tris 0,05M, os cortes 

foram incubados em solução de 0,05% diaminobenzidine (DAB) / 0.001% H2O2 e 

lavados durante pelo menos 2h, no mesmo tampão. As secções foram montadas em 

lâminas com álcool gel a 0,25%, seco ao ar, desidratadas com álcool absoluto seguido 

de xileno e cobertas por lamínulas. Para cada secção analisada, 8 campos de área 

0,15mm2 (objetiva de 20x), capazes de cobrir maior parte do corte de adenohipófise, 

foram analisados.  Como controle, algumas secções foram processadas com soro pré-

imune em lugar de anti-soro GPER1. As imagens foram analisadas em Microscópio 

Axio Vert. A1 com câmera de aquisição em cores AxioCam MR3 e software AxioVision 

LE64. 
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Imunofluorescência: Cérebros coletados (n=4-5), após perfusão intracardíaca, 

foram utilizados para estudos de colocalização neuronal do receptor GPER 1 e 

ocitocina. Secções de 30 µm foram obtidas em criostato da região correspondente aos 

PVN e SON, segundo as coordenadas do atlas de Paxinos & Watson (The Rat Brain in 

Stereotaxic Coordinates, Academic Press, San Diego, 2007). Todos os cortes coronais 

obtidos da porção medial do PVN (Bregma: -1,80mm a -2,12mm) e da porção anterior 

do SON (Bregma: -0,92mm a -1,40mm) foram analisados bilateralmente. O valor da 

contagem do número total de secções obtidas foi normalizado para quatro secções 

(menor número de secções obtidas). Os cortes foram previamente lavados com PBS 

0,01M, tratados com glicina 0,1M e posteriormente incubação com uma solução de 

0,04% Triton TX-100 em PBS e, posteriormente, com uma solução de 2%BSA em PBS  

por 1 hora à temperatura ambiente. Seguiu-se uma incubação com anticorpo para 

GPER 1 feito em coelho (Abcam ab39742, Cambridge, EUA), na concentração 1:5.000 

e ocitocina feito em camundongo (Abcam  ab78364, Cambridge, EUA) também na 

concentração 1:5.000. Ambos anticorpos primários foram diluídos em solução de 

PBS0,01M adicionado de 0,3% Triton TX-100 e 1%BSA. A incubação ocorreu por 

durante 40 h à -4 C Após o período descrito, o processo foi seguido por lavagens em 

PBS e incubação com os anticorpos secundários: Alexa Fluor® 488 (ab150073) anti-

coelho feito em burro e Alexa Fluor® 647 (ab150115) anti-camundongo feito em cabra, 

ambos diluídos 1:500 em solução de PBS0,01M adicionado de 0,3% Triton TX-100 e 

1%BSA. Para aquisição das imagens utilizou-se Microscópio Axio Vert. A1 com câmera 

de captação em preto e branco AxionCam M2 Zeiss e software AxionVision 4.8. Foi 

utilizado o filtro FITC de excitação a 495nm e emissão a 517nm para detecção de sinal 

para GPER1 e filtro 647 de excitação a 653nm e emissão a 669nm para detecção de 

sinal correspondente a imunomarcação de ocitocina. Em software ImageJ (NIH) as 

imagens foram processadas em Série Z, para melhor visualização, e coloridas 

artificialmente em verde para imunodetecção de GPER1 e vermelho para 

imunodetecção de ocitocina. Sobreposição das imagens e geração de coloração em 

ameralo indicam colocalização protéica. 

 

4.6 Dosagem de estradiol e progesterona por ELISA 

 As amostras de plasma coletadas sem a presença de inibidores foram utilizadas 

para dosagem de estradiol e progesterona por método de ELISA. A dosagem segue as 
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especificações do kit para Estradiol do fabricante (DRG Instruments GmbH, 

Frauenbergstr, Alemanha).  

 

 

 

 

 

 

5. Análise Estatística 

Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov & Smirnov 

seguida da análise de variância (ANOVA) one-way e complementados por pós-teste de 

Newman-Keuls. O nível de significância adotado em todos os testes foram P < 0,05, 

sendo utilizado para as análises o programa GraphPad Prism versão 5.0 (GraphPad 

Software, San Diego, CA, EUA). 
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6. Resultados 

6.1. Expressão de GPER1 e OTR ao longo do ciclo estral 

 Dados do primeiro desenho experimental demonstram que ratas na tarde de 

proestro apresentam maiores níveis de estradiol e progesterona plasmáticos, como já 

conhecido pela literatura (Smith et al, 1975). Ratas na manhã de proestro não 

apresentaram diferenças quanto aos valores de estradiol plasmático em comparação à 

tarde, entretanto o pico de progesterona foi apenas encontrado nesse período como 

demonstra na figura 1.  
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Figura 1: Concentração plasmática de estradiol (A) e progesterona (B) ao longo do ciclo estral de 

ratas. A concentração plasmática dos esteroides ovarianos foi determinada por método ELISA. 

As fases analisadas são indicadas como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), 

estro (E) e metaestro (M). Valores são reportados como média±erro padrão.  Letras diferentes e (*) 

indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

Seguindo para a análise da expressão gênica nos principais núcleos 

hipotalâmicos produtores de ocitocina, os resultados mostraram que a expressão de 

gper1 possui variação durante o ciclo estral no PVN com maior valor de expressão na 

tarde de proestro e menores valores de expressão para a fase de metaestro. A 

expressão do receptor de estradiol no SON não variou durante as fases do ciclo (figura 

2). O pico da expressão de GPER1 no PVN seguiu o mesmo perfil de variação 

observada nos níveis de estradiol e progesterona durante o ciclo estral, com altas 

concentrações presentes na tarde do proestro (figura 1). 
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Figura 2: Expressão de GPER1RNAm durante o ciclo estral de ratas nos principais núcleos 

hipotalâmicos secretores de ocitocina. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real 

na região do PVN (A) e do SON (B). A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  

As fases analisadas são indicadas como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), 

estro (E) e metaestro (M). Valores são reportados como média±erro padrão.  Letras diferentes 

indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

 

 

 Em seguida à análise de expressão gênica para gper1, fez-se sua 

imunocolocalização proteica de GPER1 e ocitocina nas diferentes fases do ciclo estral: 

diestro, tarde de proestro, estro e metaestro. Na fotomicrografia da figura 3, observa-se 

que o GPER1 e ocitocina colocalizam-se nas regiões neurais estudadas. Após a 

análise do número de células, apresentada graficamente na figura 4, os dados mostram 

maior detecção de ocitocina durante a tarde do proestro (figura 4A), bem como do 

número de células que expressam GPER1 (figura 4B). A expressão do receptor de 

estradiol já mostrou-se aumentada durante o diestro, comparado com o estro e 

metaestro. Após a contagem dos neurônios que expressam  GPER1 e ocitocina, pôde-

se observar um pico de maior colocalização na fase de proestro com declínio durante o 

estro e retomada de aumento para fase de metaestro (figura 4C). 
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Figura 3: Fotomicrografias da imunolocalização para GPER1 e ocitocina no PVN. As figuras 

representam células de ratas nas fases de: A) diestro; B) proestro; C) estro; D) metaestro; E) 

ausência de anticorpo primário, controle e F) proestro (objetiva de 40x). A área analisada nas 

quatro fases corresponde a 0,38 mm2. Em verde são representadas células irGPER1 e em 

vermelho irOcitocina. Colocalização entre as duas proteínas pode ser identificada em células 

amarelas. (3V), terceiro ventrículo. 

A) Diestro B) Proestro 

C) Estro D) Metaestro 

D) Controle E) 40x 
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 Figura 4: Análise da expressão proteica de ocitocina e GPER1 no PVN ao longo do ciclo estral de 

ratas. Valores são reportados como média±erro padrão do número de células imunoreativas (ir). 

A) irOcitocina; B) irGPER1; C) irOcitocina+GPER1; D) irOcitocina que expressam GPER1; E) 

irGPER1 que expressam ocitocina; F) tabela com valores referentes às análises apresentadas 

graficamente. Letras diferentes e (*) indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

Diestro Proestro Estro Metaestro

irOT 233,8 ± 39,2 394,2± 34,8(*) 230,7± 13,1 286,9± 39,4

irGPER1 778,1 ± 13,0(a) 885,6± 82,8(a) 528,9± 34,2(b) 577,6± 44,8(b)

irGPER1+OT 149,6± 20,1(a) 236,6± 25,6(b) 124,0± 13,8(a) 188,0± 26,9(b)

 irGPER1+OT/irOT(%) 67,42± 8,4 59,66± 2,2 53,47± 4,1 65,49± 3,7

 irGPER1+OT/irGERP1(%) 24,95± 4,1 27,97± 4,7 23,87± 3,4 32,13± 2,7

Fase do Ciclo Estral
PVN

F 
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Figura 5: Fotomicrografias da imunolocalização para GPER1 e ocitocina no SON. As figuras 

representam células de ratas nas fases de: A) diestro; B) proestro; C) estro; D) metaestro; E) 

ausência de anticorpo primário, controle e F) proestro (objetiva de 40x). A área analisada nas 

quatro fases corresponde a 0,38 mm2. Em verde são representadas células irGPER1 e em 

vermelho irOcitocina. Colocalização entre as duas proteínas pode ser identificada em células 

amarelas. (oc), quiasma óptico. 

A) Diestro B) Proestro 

C) Estro D) Metaestro 

D) Controle E) 40x 
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Figura 6: Análise da expressão proteica de ocitocina e GPER1 no SON ao longo do ciclo estral de 

ratas. Valores são reportados como média±erro padrão do número de células imunoreativas (ir). 

A) irOcitocina; B) irGPER1; C) irOcitocina+GPER1; D) irOcitocina que expressam GPER1; E) 

irGPER1 que expressam ocitocina; F) tabela com valores referentes às análises apresentadas 

graficamente. Letras diferentes e (*) indicam diferenças estatísticas, P<0,05. Estatística utilizada: 

One-way ANOVA. 

 

  

DIESTRO PROESTRO ESTRO METAESTRO

irOT 150,7± 16,0 415,6± 21,4(*) 214,8± 19,4 197,0± 7,9

irGPER1 524,9± 69,1 648,7± 36,5 564,3± 27,9 679,4± 28,6

irGPER1+OT 148,0± 14,7 412,7± 22,8(*) 195,3± 18,4 195,3± 6,6

 irGPER1+OT/irOT(%) 98,41± 1,6 99,25± 0,45 91,59± 7,5 99,19± 0,8

 irGPER1+OT/irGERP1(%) 28,49± 1,1 61,97± 4,5(*) 34,46± 1,5 28,94± 1,9

Fase do Ciclo Estral
SON

F 
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A fim de expressar a quantidade de neurônios ocitocinérgicos que possuem o 

receptor GPER1 fez –se a análise apresentada na figura 4D. Observou-se que não há 

variação na porcentagem de células irOcitocina que expressam GPER1 e os valores 

foram em torno de 60%. Dentro da população de todas as células que expressam 

GPER1 e podem responder a estradiol via tal receptor de membrana, cerca de 25% 

são produtoras de ocitocina (figura 4D). 

Realizamos a imunocolocalização de ocitocina e GPER1 também para o SON ao 

longo do ciclo estral como mostra a figura 5. A partir da contagem de células positivas 

para ocitocina (irOcitocina), observou-se uma maior quantidade de células que 

expressam este peptídeo durante a tarde de proestro (figura 6A).  

A expressão proteica de GPER1 (figura 6B) não variou durante o ciclo estral de 

ratas, similar à expressão gênica (figura 2). Por outro lado, a expressão conjunta de 

ocitocina e receptor de estradiol apresentou maior contagem de células positivas 

durante a fase de proestro (figura 6C). 

A quantidade de células produtoras de ocitocina que expressam GPER1 foi de 

aproximadamente 100% na região do SON (figura 6D), independente da fase do ciclo 

estral analisada, padrão similar ao observado na expressão gênica (figura 2). Dentro da 

população de células do SON que expressam o receptor GPER1, há um aumento de 

aproximadamente 2x na tarde de proestro quando comparado às demais do ciclo estral 

(figura 6E). 

 A hipófise anterior é considerada um sítio de ação da ocitocina assim como 

possui modulação estrogênica ao longo do ciclo reprodutivo de fêmeas. Sendo assim, 

seguimos para a análise da variação da expressão do RNAm para o receptor de 

ocitocina, OTR, e GPER1 ao longo do ciclo estral de ratas neste tecido alvo. 

Resultados demonstraram que OTR variou de forma cíclica na hipófise anterior com 

maior expressão de RNAm durante a tarde de proestro e grande declínio na transição 

para a fase de estro (figura 7). A expressão do RNAm para o receptor de estrogênio 

também foi maior durante a tarde de proestro e mostrou menores níveis de expressão 

nas fases seguintes, estro e metaestro. (figura 8) 
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Figura 7: Expressão de OTR RNAm durante o ciclo estral de ratas na hipófise anterior. A expressão 

gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  As fases analisadas são indicadas como: diestro 

(D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), estro (E) e metaestro (M). Valores são reportados 

como média±erro padrão dos níveis de RNAm.  Letras diferentes indicam diferenças estatísticas, 

P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

Hipófise Anterior - GPER1 RNAm

D Pm Pt E M

0

1

2

3

4

a

a,b

aa

b

R
N

A
m

 r
e

la
ti

v
o

(m
e

n
o

re
s 

v
a

lo
re

s

p
a

ra
 M

e
ta

e
st

ro
)

 

Figura 8: Expressão de GPER1 RNAm durante o ciclo estral de ratas na hipófise anterior. A 

expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  As fases analisadas são indicadas 

como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), estro (E) e metaestro (M). Valores são 

reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm.  Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 
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As ratas na tarde de proestro demonstraram maior sensibilidade à sinalização 

ocitocinérgica e estrogênica segundo as análises realizadas. A fim de estabelecer qual 

seria o sítio de maior expressão do receptor GPER1, fez-se a normalização dos valores 

de RNAm em relação aos menores valores encontrados no SON durante a tarde de 

proestro. Os resultados indicam que o tecido encefálico, entre secretores e alvos para 

ocitocina analisados com maior expressão de RNAm para GPER1, é a hipófise anterior 

(figura 9). Em relação ao SON (1,07±0,22), o PVN possui uma expressão de GPER1 

cerca de 6 vezes maior (6,47±1,11) e a adenohipófise com uma expressão de 

proximamente 17 vezes maior em relação ao SON (18,55±4,84).   
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Figura 9: Expressão de GPER1 RNAm no SON, PVN e na hipófise anterior. O perfil de variação 

gênica foi feito por PCR de tempo real e normalizada com gene 18S.  Menores valores de 

expressão encontrados no SON durante a fase da tarde de proestro. Valores são reportados 

como média±erro padrão dos níveis de RNAm.  (*) indica diferença estatística, P<0,05, One-way 

ANOVA. 

 

 

O passo seguinte foi a realização de imunohistoquímica para GPER1 no tecido 

alvo em questão, a hipófise anterior nas quatro fases do ciclo estral. As análises de 

intensidade de imunomarcação por densidade óptica e fotomicrografias para contagem 

de células irGPER1 são apresentadas nas figuras 10 e 11, respectivamente. 
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Figura 10: Fotomicrografias de imunohistoquímica para GPER1 na hipófise anterior. As figuras 

representam células de ratas nas fases de: A) diestro; B) proestro; C) estro; D) metaestro e E) 

ausência de anticorpo primário, controle. A área analisada das quatro fases corresponde a 

0,15mm2 em objetiva 20x. A imunohistoquímica foi feita sem presença de contracoloração para 

análise de expressão proteica por densidade óptica em software ImageJ..   

A) Diestro B) Proestro 

C) Estro D) Metaestro 

E) Controle 
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Figura 11: Fotomicrografias de imunohistoquímica para GPER1 na hipófise anterior. As figuras 

representam células de ratas nas fases de: A) diestro; B) proestro; C) estro; D) metaestro e E) 

ausência de anticorpo primário, controle. A área analisada das quatro fases corresponde a 

0,15mm2 em objetiva de aumento de 20x. Foi utilizada contracoloração com hematoxilina de 

Gômory para identificação da morfologia hipofisária. 

 

  

A) Diestro B) Proestro 

C) Estro D) Metaestro 

E) Controle 
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A densidade óptica foi calculada com o programa ImageJ software (National 

Institute of Health_ NIH USA) a partir da conversão as imagens em preto e branco de 

8-bit e detecção do limiar óptico (threshold). Os resultados mostraram que na hipófise 

anterior, tecido alvo para ocitocina, há maior expressão de GPER1 na tarde de proestro 

(figura 12). 
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Figura 12: Análise da expressão proteica de GPER1 na hipófise anterior por densidade óptica ao 

longo do ciclo estral de ratas. Valores são reportados como média±erro padrão da densidade 

óptica. (*) indica diferença estatística,  P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

 Com o propósito de avaliar a quantidade de células positivamente marcadas 

para GPER1, foi necessária a execução de imunohistoquímica e contra coloração com 

hematoxilina de Gômori que possui bom contraste para tecidos glandulares em 

organização de ácinos como exemplo da glândula hipófise e pâncreas (de Groot & 

Hartfield, 1960). 

 Os resultados demonstraram as células positivas para GPER1 possuíram uma 

tendência de aumento durante a fase de proestro, mas não estatisticamente 

significante. Na fase de estro, no entanto, observou-se um declínio considerável de 

células que expressam o receptor de estradiol na hipófise anterior como mostra a figura 

13.  
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Figura 13: Análise da quantidade de células hipofisárias que expressam o receptor GPER1 

durante o ciclo estral de ratas. Valores são reportados como média±erro padrão do número de 

células. (*) indica diferença estatística,  P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

 

Os resultados apresentados até o momento indicam variação da expressão do 

receptor estrogênico durante a ciclo hormonal feminino em um tecido alvo para 

ocitocina, a hipófise anterior. Sabe-se também que o útero é um órgão classicamente 

caracterizado como alvo do hormônio ocitocina. Realizamos, assim, a análise de 

expressão gênica em tecido uterino de ratas ao longo do ciclo estral. No presente 

estudo mostramos que, similar ao perfil de variação hipofisário, ocorreu um aumento 

significativo da transcrição de RNAm para GPER1 durante a tarde de proestro (figura 

14). 
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Figura 14: Expressão de GPER1 RNAm durante o ciclo estral de ratas no útero. O perfil de variação 

gênica foi feito por PCR de tempo real. A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  

As fases analisadas são indicadas como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), 

estro (E) e metaestro (M). Valores são reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm. 

(*) indica diferença estatística, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

6.2. Efeito da administração de esteroides ovarianos na expressão de GPER1 e 

OTR. 

 

 No segundo desenho experimental fez-se a ovariectomia das ratas e tratamento 

hormonal por 4 dias. Ratas receberam apenas óleo de milho no grupo OVX; cipionato 

de estradiol (10µg/0,2mL/rata) no grupo E2; cipionato de estradiol na mesma 

concentração já citada e progesterona (2,5mg/0,2mL/rata) apenas no quarto dia sendo 

o grupo E2+P4; e no quarto grupo receberam óleo por 4 dias e progesterona 

(2,5mg/0,2mL/rata) na manhã do quarto dia, sendo o grupo P4.   

 De maneira oposta ao encontrado durante o ciclo, a administração de estradiol 

diminuiu significativamente a expressão de RNAm para gper1.  A administração 

concomitante de estradiol e progesterona ou de somente progesterona não alterou a 

expressão de gper1 em relação aos grupos E2 e OVX, respectivamente (figura 15).  
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Figura 15: Expressão de GPER1 RNAm na hipófise anterior após tratamento hormonal com 

esteroides ovarianos em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de 

tempo real. A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  Os tratamentos são 

indicados como: óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); E2+P4 (cipionato 

de estradiol 10 µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no 

quarto dia) e P4 (tratamento com óleo durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 

mg/rata no quarto dia). Valores são reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm. 

Letras diferentes indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

A comparação entre a expressão de GPER 1 durante o ciclo estral e do segundo 

grupo experimental mostrou que nos animais do grupo OVX há uma maior expressão 

de GPER1 em valores similares aos observados na tarde de proestro. Além disso, 

estes animais apresentaram maior expressão de GPER1 em relação ao grupo E2 

(figura 16). 

 

 



47 
 

 

Hipófise
Ciclo estral e tratamento hormonal - GPER1 RNAm

D Pm Pt E M Óleo E2 E2 + P4 P4

0

1

2

3

4

5
*

*

R
N

A
m

 r
e

la
ti

v
o

(m
e

n
o

re
s
 v

a
lo

re
s

p
a

ra
 E

2
)

 

Figura 16: Expressão de GPER1 RNAm na hipófise anterior após tratamento hormonal com 

esteroides ovarianos em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de 

tempo real. A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  As fases analisadas são 

indicadas como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), estro (E) e metaestro (M). 

Os tratamentos são indicados como: óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro 

dias); E2+P4 (cipionato de estradiol 10 µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de 

progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 (tratamento com óleo durante quatro dias e injeção 

única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia). Valores são reportados como média±erro 

padrão dos níveis de RNAm. (*) indica diferença estatística, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

 

A fim de responder a questão sobre a susceptibilidade do OTRRNAm em resposta 

à terapia hormonal, esta expressão foi analisada nos grupos de animais OVX, E2 e 

E2+P4 e P4. Como indicado na figura 16, a expressão de OTR aumentou após 

administração de estradiol e é potenciada, significativamente, após a administração de 

progesterona no quarto dia de injeção. No entanto, a administração unicamente de 

progesterona não aumentou os níveis de OTR em comparação aos animais OVX 

(Figura 17).  
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Figura 17: Expressão de OTR RNAm na hipófise anterior após tratamento hormonal com esteroides 

ovarianos em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real. 

A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S. Os tratamentos são indicados como: 

óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); E2+P4 (cipionato de estradiol 10 

µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 

(tratamento com óleo durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto 

dia). Valores são reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm. Letras diferentes 

indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

 

Foi feita a análise conjunta dos dados de expressão de RNAm para OTR do ciclo 

estral e tratamento com esteroides ovarianos. Observou-se que sua expressão é maior 

na tarde de proestro comparado com os grupos E2 e E2+P4. Não há diferença 

estatística entre os valores encontrados durante o período da manhã de proestro e 

após reposição unicamente de estradiol (figura 18). Ratas na fase de estro e do grupo 

P4 apresentaram níveis de expressão gênicos similares (figura 18). Os resultados 

demonstraram um perfil similar aos encontrados para a glândula hipófise.  
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Figura 18: Expressão de OTR RNAm na hipófise anterior após tratamento hormonal com esteroides 

ovarianos em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real. 

A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  As fases analisadas são indicadas 

como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), estro (E) e metaestro (M). Os 

tratamentos são indicados como: óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); 

E2+P4 (cipionato de estradiol 10 µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de 

progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 (tratamento com óleo durante quatro dias e injeção 

única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia). Valores são reportados como média±erro 

padrão dos níveis de RNAm. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way 

ANOVA. 

 

A expressão de RNAm para o receptor de estradiol diminui significativamente 

nos grupos E2 e E2+P4 (figura 19).  

A análise comparativa dos valores de RNAm encontrados no tecido uterino 

durante o ciclo estral e no tratamento com esteroides ovarianos também foi realizada 

(figura 20).  
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Figura 19: Expressão de GPER1 RNAm no útero após tratamento hormonal com esteroides 

ovarianos em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real. 

A expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S. Os tratamentos são indicados como: 

óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); E2+P4 (cipionato de estradiol 10 

µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 

(tratamento com óleo durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto 

dia). Valores são reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm. Letras diferentes 

indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 

 

Os dados mostraram que os maiores valores foram encontrados na fase de 

proestro (tarde) e similares àqueles encontrados após tratamento apenas com 

progesterona. Animais ovariectomizados que receberam óleo apresentaram valores de 

expressão gênica para gper1 menores em comparação com a tarde de proestro, 

todavia não apresentaram diferenças significativas com as demais fases do ciclo. De 

maneira interessante, ratas tratadas com estradiol por 4 dias apresentaram os menores 

valores de expressão quando comparados a todos os demais grupos analisados (figura 

20). 

E em contrapartida, a administração E2 ou de E2+P4 aumentou 

significativamente a expressão de RNAm para OTR no tecido uterino (figura 21). 
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Figura 20: Expressão de OTR RNAm no útero após tratamento hormonal com esteroides ovarianos 

em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real. A 

expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S.  As fases analisadas são indicadas 

como: diestro (D), proestro manhã (Pm), proestro tarde (Pt), estro (E) e metaestro (M). Os 

tratamentos são indicados como: óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); 

E2+P4 (cipionato de estradiol 10 µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de 

progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 (tratamento com óleo durante quatro dias e injeção 

única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia). Valores são reportados como média±erro 

padrão dos níveis de RNAm. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way 

ANOVA. 
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Figura 21: Expressão de OTR RNAm no útero após tratamento hormonal com esteroides ovarianos 

em ratas ovariectomizadas. O perfil de variação gênica foi feito por PCR de tempo real. A 

expressão gênica relativa foi normalizada com gene 18S. Os tratamentos são indicados como: 

óleo; E2 (cipionato de estradiol 10 µg/rata durante quatro dias); E2+P4 (cipionato de estradiol 10 

µg/0,2mL/rata durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto dia) e P4 

(tratamento com óleo durante quatro dias e injeção única de progesterona 2,5 mg/rata no quarto 

dia). Valores são reportados como média±erro padrão dos níveis de RNAm. Letras diferentes 

indicam diferenças estatísticas, P<0,05, One-way ANOVA. 
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7. Discussão 

 A versatilidade dos estrogênios por diferentes mecanismos de ação depende da 

distribuição dos seus receptores e da natureza tecidual em questão. É de longa data, a 

conhecida ação genômica estrogênica através dos receptores ER e ERβ via 

mecanismos clássicos que levam a alteração da maquinaria transcricional celular. De 

maneira mais recente o receptor GPER1 (anteriormente denominado GPR30) tem 

demonstrado novos mecanismos de ação do estradiol seja por vias metabólicas de 

resposta rápida (↑AMPc, mobilização de cálcio, fosforilação de MAPK, etc) ou 

mediando efeitos genômicos indiretos. Dentro desse cenário foi possível a realização 

do presente estudo no qual objetivou a análise da expressão do receptor GPER1 em 

tecidos secretores e alvos para ocitocina.  

 Nossos resultados demonstraram que, durante o ciclo estral, as ratas 

apresentaram um perfil de variação nas concentrações de estradiol e progesterona 

plasmáticas como descrito pela literatura endocrinológica (Smith et al 1975).  

 O ciclo estral dos roedores é divido em quatro fases bem definidas segundo a 

morfologia das células coletadas durante a prática do esfregaço vaginal. A variação 

hormonal de cada fase foi descrita no trabalho clássico de Smith e colaborados, em 

1975, no qual foi detectado que durante a fase do proestro ocorre elevada 

concentração de estrogênios culminando em seu ápice durante o período da tarde. 

Elevadas concentrações de estrogênios no plasma são responsáveis por ativar o eixo 

hipotálamo-hipófise a fim de elucidar o pico pré-ovulatório de LH e de prolactina. As 

concentrações de progesterona plasmática são maiores na tarde de proestro e após o 

pico de LH, uma vez que é formado o corpo lúteo ovariano. Em adição aos efeitos 

advindos da ativação e secreção de gonadotrofinas e prolactina pela glândula hipófise, 

sabe-se que maiores concentrações de estrogênios plasmáticos estão correlacionadas 

à maior secreção de ocitocina ao nível central (Kumaresan et al., 1974). De modo 

interessante, foi demonstrado que a secreção de ocitocina, atuante na parte anterior da 

hipófise, é responsável pela secreção de prolactina pelos lactotrofos (McKee et al., 

2007).  Sendo assim, optamos por analisar, não apenas a fase de proestro, mas o 

período do dia no qual  observa-se um pico de prolactina em ratas (Freeman et al, 

1972). 
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 A secreção de ocitocina é governada por vários estímulos fisiológicas, e a 

modulação dos tecidos secretores é essencial para a manutenção do sistema 

ocitocinérgico e dos efeitos mediados por esse peptídeo nos tecidos alvos.  Neurônios  

do PVN são ativados durante atividade sexual em fêmeas (Flanagan et al., 1993) e as 

concentrações plasmáticas de ocitocina aumentam consideravelmente durante 

orgasmo masculino e feminino (Carmichael et al., 1987). Como já citado no presente 

trabalho, concentrações plasmáticas de estrogênios estão correlacionadas com a 

secreção de ocitocina pelos principais núcleos produtores de ocitocina. Sendo assim, 

maior responsividade tecidual via GPER1 ao estradiol aumentado poderia atuar como 

fator sensibilizador para maior secreção de ocitocina. A resposta esperada seria de 

maior mobilização de vesículas de ocitocina e mecanismos intrínsecos para sua 

secreção de maneira rápida, uma vez que ativação de GPER1 eleva concentração de 

cálcio intracelular e fosforilação de proteínas envolvidas na extrusão de grânulos de 

secreção (Wang & Morris 1995). 

Nossos resultados mostraram que, durante a fase do proestro, onde maiores 

concentrações de estradiol e progesterona plasmáticas foram observadas, também 

detectou-se uma maior expressão de gper1 no PVN, revelada por altos níveis de 

RNAm. A contagem do número de células imunopositivas ao GPER1 no PVN também 

mostrou-se elevada nesta fase do ciclo estral. O estradiol poderia assim ser um 

possível regulador da expressão do RNAm do próprio receptor a nível hipotalâmico 

modificando seu perfil proteico para modular a resposta do tecido via GPER1. No 

entanto, este não deve ser o único regulador dessa expressão, uma vez que a 

expressão tanto gênica quanto protéica encontram-se em níveis já elevados desde a 

fase do diestro no PVN.  

Recentemente publicado, o trabalho de Spary e colaboradores demonstrou que 

a expressão de RNAm para GPER1 no PVN é significativamente maior em animais na 

fase de metaestro (menor concentrações plasmática de estrogênios) em comparação à 

animais ovariectomizados após 3 semanas. Animais com maior quantidade plasmática 

de estrogênios (manhã do proestro) possuem expressão intermediária de GPER1 em 

comparação aos dois outros grupos (Spary et al., 2013).  

Em contrapartida aos resultados apresentados por Spary e colaborados, nossos 

dados propõem que a expressão de GPER1 é maior na fase de proestro e menor 
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durante as fases da manhã de proestro, estro e metaestro. A técnica de coleta de 

tecidos no outro trabalho é similar a técnica usada por nosso grupo exceto pelo uso de 

agulhas de microdissecção utilizadas nos nossos experimentos. No presente estudo, 

nós analisamos cinco momentos distintos do ciclo estral, possibilitando uma janela 

temporal de análise da variação de expressão do RNAm de GPER1 diferente da 

trabalho de Spary (2013). Nesse trabalho, osanimais nas fases de diestro e proestro 

agrupados e considerados em conjunto como um grupo único que apresenta altas 

concentrações estrogênicas. Segundo nossos resultados (figura 3), é nítida a variação 

entre a fase de diestro e proestro, e mais ainda quando esta última é analisada nos 

períodos da manhã e tarde. O sacrifício do trabalho publicado ocorreu entre 11h e 13h, 

ao passo que, em nosso estudo, a tarde de proestro foi analisada entre 17h e 18h, 

horário mais provável para os picos de gonadotrofinas e de prolactina em resposta ao 

mecanismo de retroalimentação positiva exercida pelo estradiol sobre a hipófise e 

sistema nervoso central. Tais variações de metodologia entre os dois estudos 

poderiam, assim, justificar as diferenças encontradas quanto à expressão do receptor 

de estradiol ao longo do ciclo estral. 

O perfil de expressão proteica de GPER1 no PVN confirma o aumento durante 

as fases de diestro e proestro (tarde) da expressão gênica. Os dados de PCR em 

tempo real revelaram, entretanto, uma dimuição significativa da expressão de gper1 

durante a manhã de proestro. Tal variação poderia refletir a ação de um mecanismo 

pós-transcricional e anterior à tradução proteica capaz de regular os níveis de RNAm 

para GPER1 a fim de evitar um maior aumento dos níveis proteicos na tarde do 

proestro. Maior avaliação da regulação de GPER1 no PVN será necessária em 

trabalhos futuros.  

A contagem de células ocitocinérgicas do PVN mostrou um aumento significativo 

na fase do proestro. O número de neurônios que colocalizam GPER1 e ocitocina 

também está elevado nesta fase. No entanto, uma alta colocalização de GPER1 e 

ocitocina também foi observada na fase de mestaestro. Interessantemente, o número 

de células que expressam GPER1 já encontra-se elevado na fase de diestro, 

precedendo o aumento do numero de células que expressam ocitocina, estes 

neurônios, no entanto, são possivelmente de outro fenótipo, uma vez que o numero de 

irGPER1+ocitocina não aumenta nesta fase. Esta relação temporal de aumentos em 

diferentes fases do ciclo, indica que, uma ação estrogênica pode ser necessária tanto 
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para um aumento de ocitocina plasmático (dados da literatura) quanto central (dados 

deste estudo, Van et al, 1998) observado durante o proestro, via ativação de neurônios 

do PVN. De fato, dos neurônios produtores de ocitocina estudados, observamos esta 

relação temporal somente no PVN. Tanto os níveis de RNAm quanto o número de 

células que expressam GPER1 do SON não variam durante o ciclo estral.     

O impacto desse aumento de ocitocina pode abranger, o efeito desse peptídeo 

sobre a regulação da liberação de prolactina hipofisária. De fato, propõ-se que os 

neurônios do PVN sejam a fonte de ocitocina que estimula a adenohipófise à liberar 

prolactina (Arey et al 1992). Ou, por outro lado, abranger a participação da ocitocina na 

regulação do comportamento reprodutor. Sabe-se que neurônios ocitocinérgicos do 

PVN são a principal fonte central de ocitocina liberada, por exemplo, no hipotálamo 

ventromedial (VMH), sendo capaz de atuar como facilitador do comportamento sexual 

(Bale et al., 1995). A sensibilização por estrogênios via GPER1 no PVN poderia ser 

crucial para maior produção/liberação de ocitocina pelos terminais axonais em regiões 

que são capazes de auxiliar para manutenção do comportamento reprodutivo durante 

cópula. No entanto, é preciso que ocorra diminuição sexual após período fértil da 

fêmea o que seria explicado pela queda significativa de neurônios GPER1 que 

expressam ocitocina.  

 Para SON não foi encontrada variação da expressão gênica ou proteica para o 

receptor de estradiol em questão durante as fases do ciclo estral nos nossos 

resultados. No entanto, demostramos claramente que praticamente todos os neurônios 

ocitocinérgicos do SON expressam GPER1 e que ocorre um pico de expressão 

protéica de ocitocina neste núcleo. Assim, sugerimos que este aumento de ocitocina 

seja via estrogênica, sinalizada via GPER1. Os achados aqui apresentados mostram 

que no SON, núcleo o qual possui dois tipos neuronais bem caracterizados 

(ocitocinérgicos e vasopressinérgicos), possui maior porcentagem de células positivas 

para ocitocina que expressam GPER1 na tarde de proestro. Trabalhos mais antigos já 

haviam demonstrado que há um efeito dissociado entre a regulação da expressão de 

ocitocina e vasopressina por esteroides ovarianos no ciclo estral, no qual, a ocitocina 

parece ser mais sensível a tal variação (Van Tol et al., 1988).  

A secreção de ocitocina via lobo neural da hipófise ocorre principalmente por 

neurônios magnocelulares do SON pelas terminações axonais.  Esses neurônios são 
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capazes de secretar ocitocina por meio de dendritos e assim levar à maior plasticidade 

local em reposta aos estados específicos onde a liberação de ocitocina precisa ser 

potenciada como, por exemplo, no período pré-copulatório (Theodosis et al., 1986). 

Observamos que o número de neurônios que expressam ocitocina do SON aumenta 

durante o proestro, fase precedente ao momento mais provável para cópula. Desse 

modo o que definiria o aumento da secreção de ocitocina pré-cópula não é a variação 

da quantidade de GPER1 presente no SON, mas sim da quantidade de células 

produtoras de ocitocina da fase do ciclo estral. Os resultados também mostram que 

neurônios de outra natureza neuroquímica (ex.: neurônios vasopressinérgicos e glia) 

também expressam GPER1 e este poderia modular a resposta de tais células segundo 

demanda de outros estados fisiológicos. 

 A glândula hipófise tem participação fundamental para manter os níveis de 

ocitocina periférico. Sendo assim, a regulação da expressão de um receptor de 

estradiol para respostas rápidas de secreção ocitocinérgica seria de fundamental 

importância. Nossos resultados mostraram que, de maneira sinérgica, a expressão de 

GPER1 no PVN e na hipófise apresenta seu pico durante a tarde de proestro. Tais 

observações podem estar relacionadas com a maior propensão hipofisária de resposta 

à ocitocina via mecanismos estrogênicos, ativando receptor GPER1. 

 Com o objetivo de identificar o tecido com maior expressão de GPER1 durante a 

a tarde de proestro, foi feita a análise comparativa da expressão relativa de RNAm em 

relação a todos os tecidos estudados (hipófise, PVN e SON) nesta fase. Como 

resultado, observamos que, de fato, a hipófise anterior é o tecido com maior expressão 

de GPER1. Com o objetivo de correlacionar os dados de maior expressão do receptor 

de estradiol em um tecido alvo de ocitocina, fez-se a expressão do receptor OTR nas 

mesmas amostras. Como observado, a expressão de OTR mostrou um pico durante a 

fase de proestro à tarde. Sendo assim, a glândula hipófise seria mais responsiva ao 

estrogênio, uma vez que concentração plasmática deste hormônio se encontra 

elevada, correlacionando com maior expressão de GPER1, bem como maior expressão 

de OTR, sugerindo que a sinalização à ocitocina possa estar aumentada.  

Sabe-se que as células hipofisárias que respondem de maneira robusta aos 

efeitos da administração de estrogênios são os lactotrofos. Estrogênios são capazes de 

regular a síntese, armazenamento e secreção de prolactina (Freeman et al 2001). 
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Como já citado aqui, lactotrofos são células hipofisárias que respondem a secreção 

hipotalâmica de ocitocina, a fim de coordenar a liberação de prolactina. Como prática 

dos efeitos dos hormônios ovarianos, administração de estrogênios após ovariectomia 

eleva o peso relativo da glândula e, este efeito deve-se em parte ao aumento da 

produção de prolactina pelos lactotrofos (Tsukahara et al 1994). Dados da literatura 

mostram que, este efeito pode ser mediado pelo receptor ER- (Sanchez-Criado et al 

2004). Considerando os resultados obtidos em nosso trabalho, sugerimos que, 

somados a participação deste receptor de estradiol clássico, parte dos efeitos do 

estradiol nessas células hipofisárias, poderiam ser via GPER1. De fato, reforçando 

nossa hipótese, Sosa et al (2013) mostrou que este efeito profilerativo do estradiol 

sobre os lactotrofos pode ser obtido com a administração de estradiol conjugado com 

BSA (o que impede a entrada de esteroides para a célula), via ERK1/2 (Sosa et al 

2013).  A fosforilação de ERK1/2 é também ativada via GPER1 (Filardo et al 2000).  

 A expressão de GPER1 na hipófise também foi confirmada por 

imunohistoquímica na qual a contagem de células positivas para GPER1 não difere 

durante as fases de diestro, proestro ou metaestro, porém com uma tendência a ser 

maior na fase de proestro. Apesar disso, a expressão proteica de GPER1 é 

significativamente maior na tarde de proestro segundo nossos dados a partir da 

densidade óptica analisada após tratamento com anticorpo anti-GPER1. Como 

podemos observar nas imagens obtidas (figuras 7 e 9), muitos tipos celulares 

apresentam a expressão de GPER1 e, desse modo, a ação do estradiol possui maior 

espectro do que apenas as proposições da ação sobre lactotrofos para secreção de 

prolactina. É conhecida a ação dos estrogênios sobre grande parte dos tipos celulares 

encontrados na adeno-hipófise: lactotrofos, gonadotrofos, corticotrofos, somatotrofos 

(Wolinska-Witort et al., 2012) e tireotrofos (Sosić-Jurjević et al., 2006). A expressão dos 

receptores clássicos de estradiol, ER e ERβ, parece ser ubíqua nos lobos 

intermediário e anterior da glândula hipófise. A distribuição da expressão desses 

receptores na hipófise demonstra ser diferencial com maior quantidade de ER nas 

células (Mitchner et al., 1998). O presente estudo mostra que grande parte das células 

da adeno-hipófise expressam GPER1 (mais de 95% das células de todas as lâminas 

analisadas), assim, em conjunto, propomos que os efeitos estrogênicos na hipófise 

podem ser mediados por todos os tipos de receptores identificados até o momento, 

refletindo o amplo espectro de funções que a hipófise participa.  
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 O segundo desenho experimental foi proposto com o objetivo de mimetizar as 

variações estrogênicas e de progesterona que acontecem durante o ciclo estral, Para 

tal, foi utilizado um protocolo de reposição estrogênica para indução dos picos de LH, já 

bem caracterizado em estudos de neuroendocrinologia da reprodução. Sabe-se que a 

reposição com estradiol por 3 a 4 dias é capaz de induzir picos de LH e prolactina e a 

administração de progesterona no quarto dia eleva a secreção dos mesmos hormônios. 

Após a verificação de que muitos tipos celulares expressão GPER1, provavelmente 

inclusos gonadotrofos e lactotrofos, e que durante a tarde de proestro ocorre o pico de 

LH e prolactina, este protocolo foi indicado para testar nossa hipótese (Szawka et al 

2009). Os resultados demonstraram que a administração de estradiol ou estradiol 

combinado com progesterona diminuíram consideravelmente a expressão de RNAm 

para GPER1 na adeno-hipófise. De maneira interessante, os resultados também 

mostraram que há um efeito da ovariectomia. Quando comparado com OVX+E2, 

animais OVX apresentaram valores de expressão de GPER1 similares àqueles 

encontrados para a tarde de proestro (figura 16). 

 O efeito da ovariectomia no aumento da expressão de GPER1 poderia ser 

compensatório à menor concentração plasmática de estradiol. Após ovariectomia os 

níveis estrogênicos plasmáticos caem consideravelmente, mas não desaparecem. 

Outros tecidos também são produtores de estrogênios como tecido adiposo, adrenais e 

o próprio cérebro. Com uma maior expressão de GPER1, poderia ocorrer uma maior 

probabilidade de ativação do receptor em uma situação, onde ocorre baixa 

concentração de seu principal ligante. A via pelo qual estradiol é capaz de diminuir a 

expressão de GPER1 não foi esclarecida no presente estudo. A administração de 

estradiol por 4 dias possivelmente atua sobre receptores ER e ERβ, que são 

expressos na hipófise, e são capazes de, assim, diminuir a transcrição do gene 

codificador para GPER1. Mais estudos são necessários para o entendimento deste 

efeito. Por outro lado, a expressão de OTR na hipófise diminui consideravelmente após 

ovariectomia e é restabelecida com administração de estradiol e potenciada com 

administração de progesterona no quarto dia.  

Os efeitos dos estrogênios na produção de ocitocina e aumento da expressão de 

seu receptor são conhecidos de longa data (Fuchs et al., 1983; Quiñones-Jenab et al., 

1997).   A administração de estradiol possui efeito diferencial sobre a expressão dos 

dois receptores em questão, GPER1 e OTR. Sendo assim, conclui-se que o receptor 
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de estradiol sofre down-regulation pelo seu próprio ligante, o que é uma ação 

independente da encontrada sobre o efeito de up-regulation para o receptor de 

ocitocina. Uma possibilidade seria a de que, após 7 dias da ovariectomia, os 

mecanismos de regulação da expressão de GPER1 apresentem-se diferentes daqueles 

observados durante o ciclo estral. Além disso, aventamos que a regulação de OTR 

depende apenas da presença de estradiol, em quantidades suficientes para aumentar 

sua expressão, não alterando seu mecanismo de controle na situação onde ocorre a 

diminuição de estradiol que é observada após a ovariectomia. 

Um trabalho recentemente publicado demonstrou o efeito da administração de 

estradiol e G-1 (agonista seletivo para GPER1) em hipófise de bovinos. Os resultados 

dos estudos in vitro mostram que administração de estradiol ou G-1 a 10nM induz a 

secreção de LH, em níveis comparáveis aos encontrados em cultura de células 

adenohipofisárias estimuladas por GnRH. Em adição, administração de estradiol ou G-

1 a 0,001 nM são capazes de inibir a secreção de gonadotrofinas. Baseado nestes 

resultados, propõe-se que a ativação de GPER1 parece necessária para os efeitos do 

estradiol sobre a hipófise sobre a secreção de gonadotrofinas (Rudolf FO & Kadokawa 

H, 2013). Nosso trabalho não analisou a secreção de LH, entretanto é possível 

observar que a maior expressão do receptor GPER1 ocorre na tarde de proestro, 

momento no qual, observa-se os efeitos de retroalimentação positiva do estradiol sobre 

o pico de LH, sugerindo  a participação do GPER1 sobre este efeito. 

A partir das observações dos resultados da expressão de GPER1 no útero, 

tecido alvo clássico da ocitocina, podemos observar características similares àquelas 

encontradas na hipófise anterior. A presença de GPER1, no útero, tem sido confirmada 

na endométrio e miométrio de ratas e humanos e, bem caracterizada, na endometriose 

e câncer uterino. Sabe-se que ativação de GPER1 com admistração de G-1 aumenta a 

contração do miométrio a partir do aumento da concentração intracelular de cálcio e, 

em mulheres, possui maior expressão gênica na fase proliferativa tardia e menores 

valores durante a fase secretória  do ciclo menstrual (He et al., 2009; Tica et al., 2011; 

Plante et al., 2012).  

Nosso trabalho caracterizou o perfil de expressão gênica de gper1 durante o 

ciclo estral de ratas comprovando que, similarmente a humanos, ocorre maior 

expressão do receptor no período pré-ovulatório e uma queda significativa após a 
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formação de corpo lúteo. Em adição, a ovariectomia, por si só, já é capaz de elevar a 

transcrição gênica do receptor e administração estrogênica por 4 dias reduz 

significativamente sua expressão, bem como ocorre na glândula hipófise. Não foi 

realizada análise da expressão de OTR para útero durante o ciclo estral, mas outros 

trabalhos comprovaram que, ocorre aumento do receptor de ocitocina durante proestro 

bem como após administração de estradiol (Larcher et al., 1995). 

O presente estudo conclui que a expressão de GPER1 apresenta variações nos 

núcleos produtores de ocitocina, bem como em tecidos alvos para este peptídeo de 

acordo com as diferentes fases do ciclo estral. Além disso, na hipófise a expressão 

desse receptor de estradiol é modulada pelos esteróides ovarianos. Estas variações de 

expressão de GPER1 acompanham alterações de expressão de ocitocina e seu 

receptor nos tecidos alvos para este hormônio. 
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