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A kisspeptina é chave no controle do eixo gonadal em mulheres e
animais, sendo a placenta sua principal fonte em mulheres
gestantes. Doenças gestacionais como pré-eclâmpsia, aborto e
diabetes apresentam alterações nos níveis circulantes e
placentários de kisspeptina, além de estresse oxidativo (EO) e
reticular (ER) na interface materno-fetal. Embora o
hipotireoidismo seja também uma das principais endocrinopatias
relacionadas a disfunção placentária, ainda não há estudos sobre a
expressão placentária e decidual de Kiss1, seu receptor Kiss1R e
mediadores de EO e ER nessa doença gestacional.

INTRODUÇÃO

A disfunção feto-placentária em ratas com hipotireoidismo
materno está associada com uma supressão do sistema
kisspeptina/Kiss1R na interface materno-fetal e ativação
de estresse oxidativo e de retículo endoplasmático.

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Hipotireoidismo materno reduz a expressão proteica e 
gênica de Kisspeptina/Kiss1r na interface materno-fetal

Hipotireoidismo materno reduz a atividade enzimática de 
Catalase, Sod e Gst na placenta aos 18 DG

OBJETIVO
Avaliar o desenvolvimento feto-placentário e a expressão de
kisspeptina, Kiss1R e mediadores de EO e ER na interface materno-
fetal de ratas hipotireoideas.

Figura 1. Confirmação do hipotireoidismo e avaliação do peso fetal e placentário das ratas controles e hipotireoideas. A)
Níveis de T3 e T4 livres (ng/dL) no dia 0 DG (n = 5-6). B) Peso uteroplacentário nos dias 14 e 18 DG (n = 5-6). C) Peso fetal nos
dias 14 e 18 DG (N = 34-73). D-E) Curvas de distribuição da frequência relativa do peso fetal nos dias 14 (D) e 18 DG (E).
*p <0.0001

Apoio:

Figura 2. Expressão gênica e

proteica de kisspeptina e seu

receptor (Kiss1R) na

interface materno-fetal das

ratas controles e

hipotireoideas. A-B)

Fotomicrografias da

expressão

imunohistoquímica (A) e área

de imunomarcação em pixels

(B) de Kiss1 no triângulo

metrial, decídua basal,

camada de células gigantes e

espongiotrofoblasto aos 14

DG. C-D) Expressão gênica

relativa de Kiss1 na decídua

(C) e placenta (D) aos 14 e 18

DG. E-F) Fotomicrografias da

expressão imuno-

histoquímica (E) e área de

imunomarcação em pixels (F)

da expressão de Kiss1R no

triângulo metrial, decídua

basal, camada de células

gigantes e

espongiotrofoblasto aos 14

DG. G-H) Expressão gênica

relativa de Kiss1r na decídua

(G) e placenta (H) aos 14 e 18

DG. (N =6-7; *p < 0.05).

Figure 4. Avaliação da atividade
enzimática de catalase, Sod e
GST na placenta de ratas
controle e hipotireoideas no 18
DG. A) Catalase (U/mg/proteína);
B) SOD (U/mg/proteína); C) Gst
(nmol/min/mg proteína); (N= 6;
*p<0.05; **p<0.01;
****p<0.0001).

•Controle
•Hipotireoideo

Início da indução do 
hipotireoidismo por 
Propiltiouracil
(4 mg/Kg/dia)

5 dias

CEUA: Nº 002/17

DG 14: Eutanásia e 
coleta de material

DG 18: Eutanásia 
e coleta de 

material

DG 0: 
Espermatozoide em 

Lâmina

Eutanásia para dosagem 
hormonal de T3 e T4 livre

✓ Análise do desenvolvimento feto-placentário;

✓ RT-qPCR;

✓ Imunohistoquímica;

✓ Dosagem Enzimática;

✓ Análise estatística : teste t de Student. P <0,05

CópulaRatas Wistar adultas

Hipotireoidismo materno desregula a expressão proteica e gênica 
de marcadores de hipoxia e EO na interface materno-fetal

Figura 3. Expressão proteica e gênica de HIF1α, NRF2, SOD1, SOD2, GPx1 e catalase na decídua e placenta de ratas controles e hipotireoideas no 18 DG.
A-D) Fotomicrografias da expressão Imunohistoquimica e área de imunomarcação em pixels de HIF1α, SOD1, GPx1 e catalase na decídua, zona juncional e
labirinto placentário. E-J) Expressão gênica relativa de Hif1α (E), Nrf2 (F), Sod1(G), Sod 2 (H), Gpx1(I) e Cat (J) na placenta e decídua de ratas controle e
hipotireoideas. (N = 6; *p<0.05 e **p<0.01).
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Hipotireoidismo materno aumenta a expressão 
proteica e gênica de mediadores de ER na 

interface materno-fetal

Figure 5. Expressão proteica e gênica de ATF4, ATF6, PERK, GRP78 e CHOP na decídua e placenta de ratas
controles e hipotireoideas no 18 DG. A-C) Fotomicrografias da expressão Imunohistoquimica e área de
imunimarcação em pixels de Atf4 (A1-A7), Grp78 (B1-B7) E Chop (C1-C7) na decídua, zona juncional e labirinto
placentário (Bar= 50µm). D-G) Expressão gênica relativa do Perk (D), Atf6 (E), Grp78 (F) e Chop (G) na placenta e
decídua de ratas controle e hipotireoideas (N = 6; *p<0.05 e **p<0.01).
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