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O sistema kisspeptina/Kiss1R é vital para a reprodução, pois
estimula a liberação hipotalâmica do hormônio liberador de
gonadotrofina (GnRH) e influencia o metabolismo materno e a
função trofoblástica. Pré-eclâmpsia, diabetes e hipotireoidismo
gestacional apresentam níveis circulantes e/ou placentários
reduzidos de kisspeptina (Kp), mas não há pesquisas sobre o
uso terapêutico de kisspeptina em disfunções gestacionais.

INTRODUÇÃO

Tratamento diário com Kp10 não somente melhora o
desenvolvimento feto-placentário de ratas hipotireoideas, como
aumenta a expressão placentária de fatores de crescimento e
enzimas antioxidantes e bloqueia a ativação do NLRP3
inflamassoma causado pelo hipotireoidismo.

MATERIAL E MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Tratamento diário com kp-10 melhora o desenvolvimento 
placentário de ratas hipotireoideas. 

Kp-10 aumenta a expressão gênica placentária 
de fatores de crescimento e de transporte em 

ratas com hipotireoidismo. 

Tratamento com Kp10 aumenta a expressão placentária de 
enzimas antioxidantes em ratas hipotireoideas. 

Kp-10 reduz a expressão 
gênica placentária de Nlrp3

e Il18 em ratas com 
hipotireoidismo. 

OBJETIVO
Avaliar o potencial terapêutico de kisspeptina-10 (Kp10) na 
restrição feto-placentária de ratas hipotireoideas. 

Figure 1. Parâmetros maternos e fetais das ratas controles, hipotireoideas e tratadas com kisspeptina-10
(KpT1 e KpT2) no 18º DG. A) Imagem representativa de fetos e placentas de cada grupo experimental. B)
Ganho de peso materno durante a gestação. C) Peso uteroplacentário. D) Porcentagem de morte fetal. E)
Peso fetal. F) Curva de distribuição da frequência relativa do peso fetal. G) Peso dos órgãos fetais (fígado,
cérebro, coração, pulmão, rim). H) Relação cérebro/fígado. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001,
****p<0.0001. KpT1= tratamento dia sim/não com Kp10; KpT2= tratamento diário com Kp10.

Figure 2. Avaliação histomorfométrica da placenta das ratas controles, hipotireoideas e tratadas com kisspeptina-10 (KpT1 e KpT2) no 18º DG. A-
D) Fotomicrografias ilustrativas da interface materno-fetal (A) e das camadas da placenta (B, células gigantes; C, espongiotrofoblasto; D, labirinto
placentário). E) Espessura da zona juncional (células gigantes+espongiotrofoblasto) e labirinto placentário. F) Porcentagem de área ocupada por
células de glicogênio, espongiotrofoblastos e células gigantes no espongiotrofoblasto. G-H) Porcentagem de área ocupada por seio vascular materno,
capilares fetais e mesênquima fetal/trofoblasto nas regiões superior (G) e inferior (H) do labirinto placentário. *p < 0.05, **p < 0.01. TM = Triângulo
Metrial; DB= Decídua Basal; ZJ= Zona Juncional; LP= Labirinto Placentário; VC= Vaso central; EP= espongiotrofoblasto; SUP= Região Superior do
Labirinto Placentário; INF= Região Inferior do Labirinto Placentário; Seta= células de glicogênio; Cabeça de seta= Capilares fetais; asteriscos = Seio
vascular materno; KpT1= tratamento dia sim/não com Kp-10; KpT2= tratamento diário com Kp-10.

Figure 4. Expressão gênica e/ou
proteica de enzimas
antioxidantes (SOD1, catalase e
GPx1/2) e HIF1α na placenta das
ratas controles, hipotireoideas e
tratadas com kisspeptina-10
(KpT2) no 18º DG. A-F)
Fotomicrografias da expressão
imuno-histoquímica de SOD1,
Catalase e GPx1/2 e área de
imunomarcação em pixels. G)
Expressão gênica relativa de Sod1,
catalase e Gpx1 na placenta.
(média±SEM; n = 8). *p < 0.05,
**p < 0.01, ***p < 0.001,
****p<0.0001. KpT2= tratamento
diário com Kp10.

Apoio:

Figure 3. Expressão gênica e/ou proteica de fatores de crescimento (VEGF, PIGF, IGF1, IGF2) e
transportador (GLUT1) na placenta das ratas controles, hipotireoideas e tratadas com kisspeptina-10
(KpT2) no 18º DG. A-G) Fotomicrografias da expressão imuno-histoquímica de VEGF e área de
imunomarcação em pixels. H) Expressão gênica relativa de Vegf, Pigf, Igf1, Igf2 e Glut1 na placenta
(média±SEM; n = 8). *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. KpT2= tratamento diário com Kp10.

Figure 5. Expressão gênica de mediadores do
inflamassoma (Nlrp3, Il1β, Il18) e piroptose (Casp1 e
Gsdmd) na placenta das ratas controle,
hipotireoideas e tratadas com kisspeptina-10 (KpT2)
no 18º DG. Expressão gênica relativa de Nlrp3, Il1β,
Il18, Casp1 e Gsdmd na placenta (média±SEM; n = 8).
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. KpT2= tratamento
diário com Kp10.
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