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RESUMO 

O Sistema Nervoso Central tem um papel importante no controle de ingestão alimentar. Dentre as 

várias áreas do Sistema Nervoso Central que participam do controle homesotático da ingestão 

alimentar e gasto energético, a região hipotalâmica cerebral é considerada a mais importante. Sabe-se 

que no hipotálamo há duas principais populações de neurônios envolvidos neste processo: os 

orexígenos, que sintetizam os neuropeptídios NPY, AgRP e MCH, responsáveis pela sensação de 

fome, e os anorexígenos, que sintetizam os neuropeptídeos Alfa–MSH e CART, responsáveis pela 

pela sensação de saciedade. O hipotálamo atua de forma a integrar os sinais neurais e humorais 

aferentes, para coordenar a ingestão e o gasto energético em resposta às alterações no balanço 

energético, inibindo ou estimulando a ingestão. Além dos peptídeos hipotalâmicos, o neurotransmissor 

serotonina desempenha um papel importante em muitos processos regulados centralmente, incluindo 

uma importante ação anorexígena. Sua síntese ocorre nos núcleos da rafe e sua liberação ocorre por 

todo o cérebro, sendo de particular interesse neste estudo, as projeções serotoninérgicas para as regiões  

envolvidas na regulação do balanço energético, como o núcleo paraventricular e o núcleo arqueado do 

hipotálamo. Em estudos anteriores de nosso laboratório observamos que a administração de EGb em 

ratos obesos, na dose de 500mg/kg/dia, por 14 dias, reduziu tanto a ingestão alimentar quanto o ganho 

de massa corporal. Adicionalmente, dados preliminares, ainda não publicados, demonstraram que uma 

gavagem aguda de EGb na dose de 500mg/kg estimulou a liberação de 5-HT no hipotálamo 

ventromedial de ratas eutróficas. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar se o 

efeito supressor do apetite promovido pelo EGb, previamente observado em ratos obesos, decorre de 

uma ação direta do fitoterápico sobre o hipotálamo. Para isso, avaliamos inicialmente se a gavagem 

aguda com EGb 500mg/kg modifica a ingestão alimentar de 1, 4 e 24 horas. Também avaliamos a 

quantificação de RNAm de neuropeptídios anorexígenos: POMC, CART; neuropeptídios 

orexigenos: AgRP, NPY além de receptores de 5-HT: 5HT2C, 5HT1A, 5HT1B, 5-HTT e o 

receptor de leptina ObRb. Bem como a quantificação proteica de POMC, dos receptores 5HT1B e 

5HT2C em ratos eutróficos. A ingestão alimentar nos dois grupos se manteve inalterada. 

Observamos que uma gavagem aguda de EGb na dose de 500mg/kg aumentou  a  

quantificação de RNAm dos neuropeptídios anorexígenos POMC e CART, bem como do  

receptor de 5-HT 5HT2C , no grupo GB em relação ao C. Porém não observamos diferença na 

quantificação proteica de POMC,  5HT2C e 5HT1B. 

 

 

Palavras Chaves: Sistema Nervoso Central, Balanço Energético, Neuropeptídios, Serotonina, Ginkgo 

biloba. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The central nervous system plays an important role in controlling food intake. Among the 

various areas of the central nervous system participating in the homesotático control of food 

intake and energy expenditure, hypothalamic brain region is considered the most important. It 

is known that the hypothalamus there are two main populations of neurons involved in this 

process: the orexigenic, summarizing the neuropeptides NPY, AgRP and MCH, responsible 

for the sensation of hunger and appetite suppressants, which synthesize neuropeptides alpha-

MSH and CART, responsible by the feeling of satiety. The hypothalamus acts to integrate the 

neural signals and afferent humoral, to coordinate intake and energy expenditure in response 

to changes in the energy balance, inhibiting or stimulating ingestion. In addition to 

hypothalamic peptides, the neurotransmitter serotonin plays an important role in many 

processes regulated centrally, including an important anorexigenic action. Its synthesis occurs 

in the raphe nuclei and their release occurs throughout the brain, with particular interest in this 

study, serotoninergic projections for the regions involved in the regulation of energy balance, 

such as the paraventricular nucleus and arcuate nucleus of the hypothalamus. In previous 

studies from our laboratory we observed that EGb administration in obese rats at a dose of 

500mg / kg / day for 14 days reduced both food intake and the body weight gain. 

Additionally, preliminary data, not yet published, have demonstrated that an acute gavage 

EGb at a dose of 500mg / kg stimulated release of 5-HT in the ventromedial hypothalamus of 

rats eutrophic. Given the above, this study aimed to evaluate the appetite suppressant effect 

promoted by EGb previously observed in obese mice, the result of a direct action of the herbal 

medicine on the hypothalamus. For this purpose, initially we evaluate whether acute gavage 

with EGb 500 mg / kg modified food intake 1, 4 and 24 hours. We also assess the 

quantification of mRNA anorectic neuropeptides: POMC, CART; orexigenic neuropeptide: 

AgRP, NPY addition of 5-HT receptors: 5HT2C, 5HT1A, 5HT1B, 5-HTT and ObRb leptin 

receptor. And POMC protein quantification, of 5HT1B and 5HT2C receptors in eutrophic 

rats. The food intake in both groups remained unchanged. We note that an acute gavage EGb 

at a dose of 500mg / kg increased the quantification of mRNA of anorectic neuropeptides 

POMC and CART, and 5-HT 5HT2C receptor, the GB Group in relation to C. But did not 

find differences in protein quantification POMC, 5HT1B and 5HT2C. 

 

Keyword: Key words: central nervous system, Energy Balance, Neuropeptide, Serotonin, 

Ginkgo biloba.
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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), estima-se que 40 a 50% da 

população mundial adulta seja sedentária. Contudo, com o estilo de vida moderno, a redução 

no gasto energético diário veio acompanhada por um aumento da ingestão calórica total, 

desequilibrando a manutenção da homeostase energética, o que contribui para o aumento do 

peso corporal (MACDIARMID el al, 2009). 

Embora a obesidade seja considerada uma doença crônica de etiologia multifatorial, 

onde existe a interação de vários fatores como ambientais, culturais, dietéticos e genéticos, a 

ingestão calórica superior ao gasto energético tem sido apontada como a principal causa da 

obesidade. Observa-se, nas últimas décadas, um aumento significativo no consumo de 

alimentos açucarados bem como de alimentos gordurosos, resultando na atual epidemia da 

obesidade (FRANCISCHI et al, 2000; CHAPELOT, 2011). 

A obesidade tem sido reconhecida como um problema de saúde pública mundial. O 

aumento de adiposidade corporal desencadeia uma série de distúrbios clínicos inter-

relacionados, condição atualmente denominada Síndrome Metabólica (SM). De acordo com a 

I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (2005), a SM é um 

transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, 

relacionado com o acúmulo de gordura visceral na região central. Existe uma associação 

muito importante entre a SM e a doença cardiovascular, pois quanto maior a circunferência da 

cintura (CC) maior o risco de doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular aumenta a 

mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes, ao passo que a associação da SM com a 

cardiovascular aumenta este risco em aproximadamente de 2,5 vezes (GANG et al, 2004). A 

doença cardiovascular (DCV) continua a ser a principal causa de morte em todo o mundo 

(CINZA et al, 2016). São vários os fatores de riscos para o desenvolvimento das DCV, tais 

como doença aterosclerótica, idade, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia (DL), 

obesidade, sedentarismo, tabagismo (RAMOS, 2012). 

Segundo a OMS (1998), o ponto de partida para avaliação da SM seria o diagnóstico da 

resistência à insulina ou distúrbios no metabolismo de glicose. Por outro lado, o National 

Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III) (2001), define 

que a SM representa a combinação de pelo menos três desses componentes: Obesidade 

abdominal por meio de circunferência abdominal (Homens > 102 cm; Mulheres > 88 cm); 
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níveis sérico de triglicerídeos (≥150 mg/dL); HDL Colesterol (Homens < 40 mg/dL; Mulheres 

< 50 mg/dL); Pressão arterial (≥130 mmHg ou ≥85 mmHg); Glicemia de jejum(≥110 mg/dL). 

O aumento da prevalência de obesidade vêm se destacando de maneira importante, 

tendo em vista que o mesmo contribui de maneira direta para o aumento na prevalência de 

DM, que por sua vez, é um importante fator de risco para as DCV (WILD et al, 2004). 

 Indivíduos com síndrome metabólica tem risco aumentado de desenvolver graves co-

morbidades como o diabetes melitus tipo 2 (DM2), dislipidemias, doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, doença hepática gordurosa não alcoólica, entre outros (FINUCANE et al., 

2011). 

O Sistema Nervoso Central (SNC) tem um papel fundamental na manutenção da 

homeostase energética, integrando os sinais periféricos associados ao estado nutricional e, 

regulando assim, a ingestão alimentar e o gasto energético (ABIZAID & HORVATH, 2008). 

São várias as regiões do cérebro envolvidas no controle da homeostase energética, desde o 

córtex até o tronco encefálico. Porém, dentre as áreas que participam dessa ação, a região 

hipotalâmica tem sido apontada como o centro regulador da fome e da saciedade 

(BERTHOUD, 2006; SOHN, 2014).  

O hipotálamo é constituído por agrupamentos de neurônios formando circuitos 

neuronais interligados por meio de projeções axonais – os núcleos hipotalâmicos. Vários são 

os núcleos hipotalâmicos atualmente conhecidos como participantes do controle da 

homeostase energética: Núcleo Hipotalâmico Lateral (LHA), Núcleo do Hipotálamo Dorsal 

(DMH), Núcleo do Hipotálamo Medial (MHN), Núcleo Arqueado (ARC), Núcleo 

Paraventricular (PVN), e o Núcleo Ventromedial do Hipotálamo (VMH) (Figura 1). 

(WILLIAMS; HARROLD; CUTLER, 2000).  

No hipotálamo existem duas vias neurais importantes, que vêm se destacando no 

controle de ingestão alimentar. O VMH, denominado de centro supressor do apetite e o LHA, 

centro estimulador do apetite (BERTHOUD, 2006), tendo sido sugerido que a ingestão 

alimentar pode ser regulada por áreas bem especificas do hipotálamo (SOHN, 2014). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abizaid%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horvath%20TL%5Bauth%5D
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Figura1: Anatomia básica do hipotálamo de ratos, na longitudinal. Para mostrar as principais regiões envolvidas 

na homeostase energética. ARC; DMH; LHA; pit (hipófise); PVN; VMH. 

Fonte: Williams, Harrold & Cutler, 2000. 

 

Diversos fatores de origem neural, endócrina, adipocitária e intestinal atuam e 

interagem na regulação de ingestão de alimentos e armazenamento de energia contribuindo 

para a manutenção/equilíbrio na homeostase energética. Assim, inúmeras informações 

convergem para o hipotálamo, as quais têm origem tanto na periferia quanto em outras áreas 

do próprio SNC. O hipotálamo integra todas estas informações e então gera sinais eferentes 

que irão inibir ou estimular a ingestão alimentar (HALPERN; RODRIGUES; COSTA, 2004; 

RIBEIRO et al., 2006; SAINSBURYet al., 2002). 

O entendimento atual envolvido no controle da homeostase energética sugere que, no 

hipotálamo, há a produção de duas classes de peptídeos envolvidos no balanço energético, que 

tem efeitos opostos (SAINSBURY et al., 2002; RIBEIRO et al., 2006). Ambos estão 

localizados no ARC, perto da eminência mediana (CRESPO et al., 2014). Devido à 

localização do ARC próxima ao tronco encefálico, sua atividade pode ser influenciada por 

sinais circulantes, tais como os nutrientes e os peptídeos/hormônios intestinais. Sendo assim, 
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o ARC desempenha um papel crucial na ingestão de alimentos e homeostase energética 

(PARKINSON et al., 2008). 

O ARC contém duas populações de neurônios: os orexígenos, que produzem fatores 

que promovem o aumento da ingestão alimentar, tais como o neuropeptídio Y (NPY), o 

peptídeo relacionado à agouti (AgRP) e o hormônio concentrador de melanina (MCH); e os 

anorexígenos, que produzem fatores que promovem o balanço energético negativo, tais como 

o hormônio α-melanócito estimulante (α-MSH) – derivado do pró-opiomelanocortina 

(POMC), e o transcrito relacionado à cocaína e anfetamina (CART).  O equilíbrio entre esses 

dois circuitos neuronais é fundamental para a regulação do peso corporal (CRESPO et al., 

2014) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Interações dos neurônios que produzem NPY/AgRP e POMC no ARC, e suas projeções para diferentes 

regiões do hipotálamo. 

Fonte: Williams, Harrold & Cutler, 2000. 

 

Entre os neuropeptídios orexígenos, destaca-se o NPY, um dos mais potentes 

estimuladores centrais da ingestão alimentar. É produzido e liberado pelos neurônios do 

núcleo arqueado, os quais projetam seus axônios para outros núcleos hipotalâmicos, em 

especial, os núcleos PVN, DMH e LHA (BI et al., 2012). Também foi descrita a presença de 

neurônios que expressam NPY no DMH (WILLIAMS et al., 2007; KIM & BI, 2016), embora 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abizaid%20A%5Bauth%5D
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a maioria dos estudos realizados sobre o papel do NPY na homeostase energetica tenham 

focado na investigação da ação do NPY sintetizado no ARC. Quando administrado 

centralmente, o NPY promove de imediato o aumento na ingestão alimentar e, com 

administração crônica, pode eventualmente levar a obesidade (HARA et al., 2001; 

LEIBOWITZ & WORTLEY, 2004). Esta ação orexígena está bem documentada na literatura 

(KIM & BI, 2016). 

De acordo com Kim & Bi (2016), o papel de NPY no DMH tem sido negligenciado. 

Na tentativa de entender os mecanismos neurais subjacentes à obesidade e diabetes mellitus 

não insulino-dependente, Van et al. (2009) realizaram um estudo comparando ratos com 

obesidade induzida pela dieta, com DM2 (Diabetes Mellitus tipo 2 – não insulino-

dependente), com ratos controle magros. Observaram nos animais obesos um aumento de 

NPY no DMH, enquanto o NPY no ARC permaneceu inalterado. Estes dados sugerem que a 

super expressão de NPY no DMH pode desempenhar um papel etiológico no 

desenvolvimento da obesidade e hiperfagia de ratos com obesidade e DM2, demonstrando a 

importância do NPY no DMH na homeostase energética. A expressão do NPY no DMH 

aumenta significativamente em resposta ao aumento da demanda de energia, como por 

exemplo em resposta à restrição alimentar (BI el al., 2006) e durante a prática de atividade 

fisica (KAWAGUCHI, 2005). 

Por outro lado, o NPY sintetizado no ARC é reconhecido como um neuromodulador 

importante que integra os sinais periféricos, tais como os sinais de adiposidade (leptina), 

nutrientes (ácidos graxos livres), e outros sinais neuronais e hormonais (como a grelina) que 

afetam a ingestão de alimentos e o gasto energético (MORTON et al., 2006; GAUTRON & 

ELMQUIST, 2011). 

Embora o NPY seja considerado o estimulante mais eficaz da ingestão alimentar, seu 

efeito tem menor duração quando comparado ao do AgRP. O AgRP, produzido pelos mesmos 

neurônios que expressam o NPY no ARC, é um potente antagonista endógeno do hormônio α-

MSH, através de sua ligação com os receptores de melanocortina MCr3 e MCr4 

(WILLIAMS, et al., 2001). Os neurônios de AgRP localizados no ARC se projetam para 

neurônios que expressam receptores de melanocortina e, os produtos desses neurônios, 

interagem com os receptores  MCr3 e MCr4 para regular o equilíbrio de energia. Deste modo 

o neuropeptídio AgRP desempenha papel chave na ingestão alimentar e homeostase 

energética (LEE & WARDLAW, 2007; DUTIA et al., 2013).O bloqueio da ação do AgRP em 
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animais adultos resulta na cessação da alimentação e, em último caso, na inanição (GROPP et 

al., 2007; LUQUET et al; 2005). 

O papel de AgRP na homeostase energética já foi avaliada por vários estudos em 

roedores. Sabe-se que em situações de jejum e em caso de deficiência genética de leptina, a 

expressão de AgRP está aumentada no ARC (PALOU et al., 2009; DUTIA et al., 2013). A 

super-expressão de AgRP como também a administração de AgRP intracerebroventricular, 

induz  rapidamente a  ingestão alimentar, aumento do peso e da adiposidade corporal bem 

como diminuição do gasto energético (KRASHES et al., 2011; KORNER  et al., 2003). 

Um estudo realizado por Dutia et al.(2013), utilizando antagonista de AgRP para 

bloquear a sua ação, em ratos adultos, mostrou diminuição da ingestão alimentar. Os autores 

relataram perda de alguns animais que pararam de se alimentar e também diminuição do peso 

corporal. Sendo assim, a redução na expressão do AgRP  pode aumentar a taxa metabólica e 

diminuir o peso corporal (MAKIMURA et al., 2002; DUTIA et al., 2013). 

O sistema de melanocortina hipotalâmico, além do AgRP, é composto também por 

pró-opiomelanocortina (POMC), que é o precursor do α-MSH (LEE & WARDLAW, 2007). 

O neuropeptídeo POMC é considerado um dos reguladores mais eficientes da ingestão 

alimentar. É sintetizado em neurônios específicos no núcleo arqueado que co-expressam o 

neuropeptídio anorexígeno CART (NEARY et al., 2004; KUROSE et al., 2005).   

Os neurônios de POMC no hipotálamo constituem um ponto chave fundamental para 

manter o equilíbrio energético, afetando diretamente o gasto de energia e o comportamento 

alimentar. Sua ação decorre da ligação do α-MSH em receptores hipotalâmicos específicos  

(MCr3 e MCr4), desencadeando assim um potente sinal anorexígeno. Contudo, sua ação está 

sujeita à sinais diretamente relacionados com o estado nutricional, como a adipocina leptina 

(MERCER et al., 2014). Os neurônios que produzem esses neuropeptídios interagem com os 

sinais periféricos (ex. leptina, insulina, grelina), atuando deste modo na regulação da 

homeostase energética (SAINSBURY et al., 2002).  

A leptina, proteína sintetizada e secretada principalmente pelas células do tecido 

adiposo branco, atua nos receptores ObRb expressos no ARC, PVN, LHA, DMH promovendo 

sensação de saciedade e regulação do balanço energético (STANLEY et al.,2005; KING, 

2006), por aumentar a expressão dos neurônios anorexígenos POMC/CART e, 

consequentemente, antagonizar a atividade dos neurônios orexígenos NPY/AgRP (GRILL, 

2006; MORTON et al., 2006). Também é reconhecida como um mediador de informação 
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sobre o estado de adiposidade e de energia a partir da periferia para o SNC (BADMAN & 

FLIE;2007;  FAROOQI & O'RAHILLY, 2009). 

A deficiência da leptina causa um aumento predominante nos níveis de AgRP no 

hipotálamo, promovendo assim o aumento da ingestão alimentar. Assim, os neuropeptídios 

NPY/AgRP quando ativados pela redução da leptina, promovem hiperfagia (WILLIAMS, et 

al., 2001). Por outro lado, o aumento leptina estimula a expressão de POMC em neurônios 

primários localizados no núcleo arqueado do hipotálamo, que vai mediar através dos 

receptores de melanocortina uma resposta anorexígena (FAROOQI & O'RAHILLY, 2009). 

Ambos os grupos de neurônios do ARC (NPY/AgRP ou POMC) são responsivos à 

leptina e projetam-se para os neurônios de segunda ordem que expressam o receptor de 

melanocortina MCr4. Essas vias interagem com outros centros cerebrais para coordenar o 

apetite e modular sinais eferentes para a periferia, regulando o gasto de energia e o 

metabolismo intermediário (SCHWARTZ et al., 2000; WILLIAMS et al., 2001). 

A leptina parece estimular estes neurônios, aumentando a expressão de POMC, 

resultando na produção e liberação aumentada de α-MSH. Este se liga nos receptores de 

melanocortina (MCr3 e 4), reduzindo o peso corporal e a ingestão calórica (Figura 3). Os 

receptores MCr 3 são expressos em diferentes partes do corpo: no SNC, na placenta, no 

intestino, no timo e nos adipócitos. A ligação do α-MSH ao MCr3 tem papel importante no 

gasto energético (BERTHOUD, 2006), ao passo que os receptores MCr4 estão expressos 

abundantemente no hipotálamo e sua ligação com o α-MSH tem uma ação primordial no 

controle da saciedade (FRIEDMAN & HALAAS, 1998). 

Os níveis de leptina circulante estão diretamente correlacionados com o índice de 

massa corporal.  Pesquisas com seres humanos, comparando indivíduos obesos e não obesos, 

demonstraram que os obesos têm níveis séricos aumentados de leptina e esse aumento está 

positivamente relacionado com a massa de tecido adiposo. Estes achados sugerem diminuição 

da sensibilidade à leptina nos obesos (SUSAN, et al., 2004). 
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Figura 3: Neurônios alvos de leptina no hipotálamo. A leptina circulante estimula os neurônios no ARC. Ativa os 

neurônios que sintetizam POMC /CART e inibe os que sintetizam NPY / AgRP. Neurônios que sintetizam 

POMC /CART se projetam para os neurônios de segunda ordem estimulando a síntese de α- MSH, que se liga 

nos MCr3/4, inibindo assim o apetite.  

Adaptado de  Badman & Flier, 2007. 

 

 

A localização estratégica dos neurônios do ARC perto do tronco encefálico possibilita 

a sua interação com sinais periféricos e neurais, podendo deste modo interagir e influenciar 

outros sistemas neuronais (DRYDEN et al., 1994). De acordo com Baskin (1999), parte dos 

neurônios do ARC expressa o receptor de leptina ObRb totalmente funcional. Esse receptor 

responde às alterações nos níveis de leptina circulante. A leptina transpõe a barreira 

hematoencefálica e se liga no receptor ObRb que, consequentemente, leva à diminuição da 

expressão e dos níveis de NPY no ARC. Por outro lado, a expressão e os níveis de NPY 

aumentam com a depleção dos estoques de gordura corporal e sinalização reduzida ao cérebro 

pela leptina. Em situações de jejum e hipoglicemia, os níveis de NPY no ARC estão 

aumentados; porém diminuem logo após a ingestão de alimento (GRILL et al., 2006; 
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MORTON et al., 2006; KALRA, et al., 1999). De acordo com Dryden et al (2000), a insulina 

tem ação semelhante sobre a síntese de NPY e sua secreção no PVN. 

 Além desses fatores circulantes, os neurônios do ARC também interagem com os 

neurônios de POMC no ARC e os neurônios serotoninérgicos nos núcleos da rafe do 

mesencéfalo. Os neurônios de POMC expressam o receptor 5HT2C, consequentemente esses 

neurônios são estimulados pela serotonina, aumentando assim a síntese e secreção do α-MSH, 

que se liga ao MCr4 exercendo sua ação anorexígena (XU et al., 2011). 

Vale ressaltar que a manutenção da homeostase energética resulta do equilíbrio entre 

vários sistemas que determinam os padrões gerais do comportamento alimentar. Dessa forma, 

outro sistema que desempenha um papel importante na regulação do balanço energético é o 

sistema serotoninérgico (RIBEIRO, 2006), que atua em vários processos regulados 

centralmente: processamento cognitivo, regulação do controle de emoção, respostas 

autonômicas e a atividade motora de forma abrangente (STEINBUSCH, 1981). O 

neurotransmissor serotonina (5-HT) é sintetizado e secretado pelos núcleos dorsais da rafe 

localizados na linha média do rombencéfalo e na formação reticular, onde os neurônios de 5-

HT são agrupados em nove núcleos numerados (B1-9) sobre um eixo rostro-caudal. Estes 

aglomerados são subdivididos em seções rostral e caudal. A subdivisão rostral é composta 

por: núcleo dorsal da rafe (DR: B6, B7) e do núcleo mediano da rafe (MR: B9, B8 e B5) 

(CALISO et al, 2011 . HENSLER, 2006). Já a subdivisão caudal é composta pelos núcleos 

B1, B2, B3 e B4 (LESCH & WAIDER, 2012) (Figura 4). 
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Figura 4. Os neurônios que produzem 5-HT são organizados nos nove núcleos da rafe, B1-B9. Nos núcleos mais 

caudais (B1- B3), os neurônios projetam seus axônios para medula espinhal e periferia, enquanto que os núcleos 

da rafe mais rostrais contêm o grupo dorsal da rafe (B6 e B7; descritos em amarelo) e o grupo mediano da rafe 

(B5 e B8; representado em verde), cujo os axônios  projetam –se  para diferentes áreas no encéfalo. DR, núcleo 

dorsal da rafe; MFB, feixe do cérebro anterior medial; MR, núcleo mediano da rafe.  

Adaptado de Lesch & Waider, 2012. 

 

 

A 5-HT é o neurotransmissor mais amplamente distribuído por todo o encéfalo, sendo 

de particular interesse para o presente estudo, as projeções serotoninérgicas para as regiões 

envolvidas na regulação do balanço energético, como o núcleo paraventricular e o núcleo 

arqueado (LAM & HEISLER, 2007).  

Em termos evolutivos, a 5-HT é um dos neurotransmissores mais antigos e, alterações 

deste sistema, tem sido implicadas na etiologia de numerosas doenças, incluindo a depressão, 

ansiedade, fobia social, esquizofrenia, distúrbio obsessivo-compulsivo e do pânico, 

hipertensão, distúrbios alimentares, entre outros (HOYER et al., 2001). Este neurotransmissor 

é conhecido pelo seu importante papel no comportamento alimentar. Embora esteja envolvido 

em vários processos fisiológicos, uma de suas principais ações está relacionada à inibição da 

ingestão alimentar e, por esta razão, é considerado um dos principais efetores catabólicos.  O 

sistema serotoninérgico desempenha um papel chave na regulação do balanço energético, 

sendo que a inervação serotoninérgica do hipotálamo exerce uma importante ação 

anorexígena através dos seus receptores: 5HT1A, 5HT1B, 5HT2B e 5HT2C (LAM & HEISLER, 
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2007; LAM et al, 2010; DONOVAN & TECOTT, 2013), e no hipotálamo principalmente 

através do 5HT2C (FEIJÓ et al., 2011). 

 Dados da literatura demonstram uma relação inversa entre os níveis de serotonina no 

cérebro e a ingestão de alimentos (RIBEIRO, et al 2006). Tem sido sugerido que a 5-HT 

acelera e prolonga a sensação de saciedade. O aumento da disponibilidade ou ativação de 

receptores de 5-HT no encéfalo tem ação anorexígena sobre a ingestão alimentar (VOIGT & 

FINK, 2014). Foi demonstrado que, tanto a administração intracerebroventricular do 

percussor de 5-HT, 5-Hidroxitriptofano (5-HTP) (LATHAM & BLUNDELL, 1979), como a 

periférica, reduzem potencialmente a ingestão alimentar, através da redução do tamanho e a 

duração das refeições, e aumenta a sensação de saciedade (BLUNDELL & LESHEM, 

1975;LAM & HEISLER, 2007). Níveis baixos de 5-HT têm sido relacionados com o aumento 

de ingestão de doces e carboidratos contribuindo para que se estabeleça o quadro de 

obesidade (LAM & HEISLER, 2007). Complementando estas constatações, drogas que 

diminuem a recaptação de serotonina na fenda sináptica prologando assim a sua atividade, 

como a fenfluramina - que aumenta a liberação de serotonina e inibe a sua recaptação - têm 

sido relacionadas ao desencadeamento dos efeitos anorexígenos deste neurotransmissor. A 

fenfluramina foi amplamente prescrita para perda de peso antes de ser retirado devido aos 

seus efeitos adversos, tais como angina, inchaço dos pés ou pernas, hipertensão pulmonar, 

confusão, depressão mental e aumento da pressão arterial. Outros medicamentos inibidores da 

recaptação da 5-HT, como a sibutramina, fluoxetina e sertralina, aumentam os níveis de 5-HT 

extracelular e reduzem a ingestão alimentar (LAM & HEISLER, 2007).  

A 5-HT promove a saciedade durante e após as refeições, através da interação com os 

seus receptores 5HT1A, 5HT1B, 5HT2B e 5HT2C. Dentro do hipotálamo, ela exerce suas 

funções principalmente através dos receptores 5HT2C (DONOVAN & TECOTT, 2013; FEIJÓ 

et al., 2011). A disponibilidade da serotonina para a sinalização é regulada pelo transportador 

de 5-HT (5HTT), através da recaptação da serotonina na fenda sináptica (FEIJÓ et al., 2011). 

Alguns mecanismos de saciedade pela via serotoninérgica no hipotálamo já foram 

identificados. Sabe-se que o ARC recebe entrada direta de neurônios dos núcleos da rafe, e 

que esses neurônios expressam receptores de 5-HT, especificamente 5HT2C e 5HT1B (XU et 

al., 2008).  

Os neurônios de POMC expressam o receptor 5HT2C. Por meio deste, a 5-HT ativa 

diretamente a clivagem da POMC, que é o percussor de α-MSH, que ao se ligar nos 

receptores hipotalâmicos MCr3 e MCr4, reduz de forma potente a ingestão alimentar(FEIJÓ 
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et al., 2011; YADAV et al., 2009). Sendo assim, os receptores 5HT2C em neurônios de POMC 

desempenham um papel particularmente importante na mediação dos efeitos da serotonina 

sobre a homeostase energética (LAM & HEISLER, 2007).  Concomitantemente à ativação 

dos neurônios de POMC, ocorre também a ativação dos neurônios de CART, que também tem 

ação anorexígena sobre a alimentação. Contudo, os mecanismos pelos quais esta ativação 

concomitante ocorre ainda estão não elucidados (AL-QASSAB et al, 2009). 

Por outro lado, os neurônios orexígenos que sintetizam os neuropepídeos NPY e 

AgRP, expressam o receptor 5HT1B. A 5-HT hiperpolariza e inibe esses neurônios, impedindo 

que o AgRP se ligue nos receptores de melanocortina MCr3 e MCr4 (SAINSBURY et al., 

2002; ARBLE & SANDOVAL; 2013).  

Sabe-se que os receptores pós-sinápticos 5HT1B e 5HT2C estão envolvidos no processo 

de controle de saciedade (YADAV et al., 2009). Parece que ambos os receptores 5HT1B e 

5HT2C estão envolvidos no controle de ingestão alimentar no ARC por vias diferentes, porém 

complementares (HEISLER et al., 2006).Quando ativados, parecem promover a hipofagia 

através da liberação da POMC e inibição da liberação do AgRP. Embora ambos os receptores 

5HT1B e 5HT2C tenham ação anorexígena, a serotonina promove essa ação principalmente 

através do receptor 5HT2C, altamente expresso no hipotálamo. Agindo por meio do receptor 

5HT2C, a 5-HT ativa diretamente a clivagem da POMC. Pelo receptor 5HT1B, a 5-HT 

hiperpolariza e inibe, no ARC, o NPY e o AgRP (FEIJÓ et al., 2011; LAM et HEISLER, 

2007; YADAV et al., 2009).  

Tem sido demonstrado que os receptores 5HT1B e 5HT2C atuam cooperativamente para 

mediar os efeitos anorexígenos da serotonina. Estudos de padrões alimentares demonstraram 

que esses dois receptores podem agir de maneiras diferentes inibindo a ingestão, sendo que o 

5HT2C afeta principalmente a frequência das refeições, ao passo que o 5HT1B afeta a duração 

da refeição (SIMANSKY & NICKLOUS, 2002). Adicionalmente, foi demonstrado que o 

tratamento com agonistas do receptor 5HT1B promovem hipofagia e saciedade (LEE & 

SIMANSKY, 1997).  

Sabe-se que o aumento da disponibilidade na serotonina na fenda sináptica inibe o 

apetite e promove a saciedade. Para entender melhor os mecanismos pelos quais a 5-HT 

exerce seu efeito anorexígeno sobre a ingestão alimentar vários estudos foram realizados com 

agonistas e antagonistas dos receptores de 5-HT. Foi demonstrado que a fenfluramina, um 

inibidor da recaptação de 5-HT pelo transportador de 5-HT (5-HTT) na fenda sináptica, 

reduziu a ingestão alimentar (BLUNDELL & HILL, 1992).  Estudos realizados por Vickers et 
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al. (2001) demonstraram que a d-norfenfluramina e d-fenfluramina, que assim como a 

fenfluramina, aumentam a permanência de 5-HT na fenda pós-sináptica e que, ao se ligar nos 

receptores 5HT2C, este neurotransmissor inibe a ingestão alimentar. Este estudo permitiu aos 

autores concluirem que a ativação direta dos receptores 5HT2C tem um efeito hipófagico. 

Também foi descrito que a estimulação de receptores 5HT1B e 5HT2C no hipotálamo 

promove efeito hipofágico por acelerar o processo de saciedade (VRY & SCHREIBER, 

2000). A ação anorexígena do receptor 5HT2C foi confirmada através de experimentos em 

camundongos knockout para receptor 5HT2C, os quais se tornaram obesos (TECOTT et al 

1995).  Nonogaki et al. (2002), demonstraram o efeito hipofágico da 5-HT mediada pelo 

receptor 5HT2C através de experimentos em ratos com mutação genética no receptor 5HT2C o 

que levou à hiperfagia e ao desenvolvimento de obesidade. Outro estudo realizado por 

Somerville et al. (2007) em ratos adultos usando o agonista VER23779 seletivo para o 

receptor 5HT2C, observou um efeito hipofágico associado à aceleração do processo de 

saciedade.  

Com isso, a família de receptores de 5-HT tem sido alvo de inúmeras pesquisas, tanto 

na área acadêmica quanto na indústria farmacêutica, com objetivo de desenvolver tratamentos 

medicamentosos aprimorados com menos efeitos colaterais. Essas evidências fizeram com 

que o receptor 5HT2C fosse alvo para o desenvolvimento de agonistas para o tratamento de 

obesidade. A título de exemplo, vale citar que o primeiro medicamento aprovado para o 

combate à obesidade aprovado pelo FDA (Food and Drug Administration), o Lorcaserin, é 

um agonista do receptor 5HT2C, (SAN & LAKE, 2012). 

Diante do contexto atual da obesidade, uma epidemia mundial reconhecida como 

grave problema de saúde pública devido às suas co-morbidades associadas, se faz cada vez 

mais necessária uma maior compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos, bem 

como o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que possam reduzir efetivamente a 

adiposidade corporal. Sendo assim, várias pesquisas têm sido realizadas nesse sentido, 

incluindo a identificação de substâncias naturais – fitoterápicos – que apresentem menos 

efeitos colaterais que os medicamentos convencionais atualmente disponíveis. 

Nesse contexto, recentemente foi proposto por nosso grupo de pesquisa que o Extrato 

padronbizado de Ginkgo biloba (EGb) apresenta potencial terapêutico para o tratamento da 

obesidade. O Ginkgo biloba é uma planta da família Ginkgoaceae, denominada de “Árvore da 

vida” e conhecida como um fóssil vivo (ROCHA, 2006). É uma planta muito antiga e única 

sobrevivente da sua espécie; é nativa da Coréia, Japão e China, porém encontrada em todo o 
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mundo, pode crescer até 40 metros, e viver por mais de 1.000 anos (CYBULSKA-HEINRICH 

et al., 2012).  

Existem registros na literatura que mostram que o Ginkgo biloba tem sido utilizado 

como planta medicinal desde 2.800 a.C. pelos chineses. Com isso, vários estudos iniciaram-se 

no ano de 1965 para validarem o uso seguro e eficaz do Ginkgo biloba, o que por sua vez, 

levou à padronização de um extrato das folhas denominado de EGb 761, contendo 24% de 

flavonóides simples e complexos (biflavonóides), 6% de derivados de terpenoídicos 

(ginkgolídeos A, B, C, J e M e bilobalídeo) (ROCHA et al., 2005). 

As duas principais substâncias do EGb, glicosídeos de ginkgoflavonas (24%) e 

diterpenóides (6%), têm ação comprovada como anti-oxidante e anti-inflamatória 

(KLEIJNEN & KNIPSCHILD, 1992). Porém, os efeitos terapêuticos do EGb tem sido 

atribuídos ao sinergismo dos seus componentes, em vez de um único composto ativo 

biológico (ROUSE,1998). 

Em 1985, o estudo de Vorberg (1985) evidenciou, em pacientes idosos com 

insuficiência cerebral crônica, que o tratamento com 120mg de EGb ao longo de um ano 

proporcionou uma regressão significativa dos principais sintomas da doença, como vertigem, 

cefaléia, déficit de memória e vigília e alterações no humor. 

No ano de 1998, o Comitê de Especialistas do Instituto Germânico para medicamentos 

publicou um livro no qual o EGb foi indicado para 3 principais tipos de sintomas: problemas 

relacionados com a memória, distúrbios de concentração, depressão e dor de cabeça; 

distúrbios da circulação arterial periférica e desordens do equilíbrio (vertigem) (ROCHA, 

2006; BLUMENTHAL, 1998). 

Outros estudos experimentais realizados com animais demonstraram que o EGb foi 

capaz de melhorar a memória em modelos de ratos transgênico com doença de Alzheimer 

(STACKMAN et al., 2003) e promoveu também melhora na aquisição de memória em ratos 

jovens e envelhecidos (SATVAT & MALLET, 2008; BLECHARZ-KLIN et al, 2009). 

Estudos clínicos em humanos demonstraram que o tratamento com EGb 761 melhorou a 

função da memória em pacientes com leve comprometimento cognitivo (GRASS-KAPANKE 

e al.2011), bem como em pacientes saudáveis (KASCHEL, 2011).  Assim, os dados clínicos e 

experimentais sugerem que o EGb 761 exerce efeitos benéficos, potencializando a função 

cognitiva em doenças neurológicas relacionadas com a idade (WEINMANN et al., 2010). 

Devido à ampla gama de efeitos benéficos e o reduzido número de efeitos colaterais, o 

EGb é o fitoterápico mais comercializado na Europa (particularmente França e Alemanha) e 
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nos Estados Unidos (FORLENZA, 2003). No Brasil, durante o ano de 2005, foi o 

medicamento manipulado mais vendido pela Farmácia Universitária da Universidade Federal 

Fluminense (ROCHA, 2006). 

Em relação aos principais usos deste fitoterápico, sabe-se que pessoas saudáveis 

ingerem o EGb para melhorar a função cognitiva, ao passo que pessoas com doenças crônicas, 

incluindo pacientes com DM2 e insuficiência cerebral, o utilizam como terapia suplementar 

para reduzir a hiperatividade plaquetária, aumentar a fluidez do sangue e melhorar o fluxo 

sanguíneo (KUDOLO et al., 2000). Além disso, estudos comprovaram que o EGb é 

potencialmente eficaz na prevenção da resistência à insulina, pois tanto melhora a tolerância 

ao hormônio, bem como inibe o excesso de consumo de glicose por células hepática (ZHOU 

et al., 2010).  

Tendo em vista os resultados dos estudos já realizados, o uso do EGb tem sido 

considerado bastante seguro. Contudo, devido ao seu efeito de antiagregante plaquetário, 

deve-se evitar o uso concomitante com drogas anticoagulantes (ALONSO, 1998). 

Dados anteriores de nosso laboratório demonstraram que o tratamento de animais 

obesos com EGb por um período de 14 dias promoveu redução significante da ingestão 

alimentar, do ganho de massa e da adiposidade corporal (BANIN et al, 2012). Dados 

preliminares, ainda não publicados, demonstraram que uma gavagem aguda de EGb na dose 

de 500mg/kg estimulou a liberação de 5-HT no hipotálamo ventromedial de ratas eutróficas. 

Estes achados nos levaram a propor que o EGb apresenta potencial uso terapêutico para o 

tratamento da obesidade, especialmente pelo fato de ser um fitoterápico com boa 

aceitabilidade pela população e baixo custo, quando comparado aos fármacos convencionais. 

Estudos na literatura vêm tentando relacionar e entender melhor os efeitos do EGb 

sobre a via serotoninérgica, porém muito pouco se sabe ainda. No entanto, existem vários 

dados na literatura demonstrando a relação da serotonina com a depressão (CASSANI et al., 

2014). Medicamentos antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de 5-HT são 

altamente eficazes no tratamento de depressão. Contudo, a procura de melhores fármacos 

anti-depressivos é contínuo, e ao longo da história os compostos naturais tem sido uma fonte 

importante de agentes anti-depressivos clinicamente úteis (Zhang, 2004). Sendo assim, as 

terapias com plantas medicinais podem ser uma alternativa bastante eficaz para o tratamento 

da depressão (MACHADO et al., 2007; XU et al., 2008). 

A literatura tem demonstrado a relação entre o tratamento com o EGb e melhora no 

estresse e humor. Em um estudo realizado por Shah et al. (2003), em ratos submetidos ao 
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estresse e posteriormente tratados com uma dose de 14mg/kg de EGb por via oral, durante de 

10 dias, foi demonstrado que os níveis de catecolaminas após a indução do estresse estavam 

aumentados e a 5-HT reduzida e que, após o tratamento com EGb, esses valores foram 

restaurados para os níveis normais próximos ao grupo controle. Outro estudo realizado por 

Kehr et al. (2012), teve o objetivo de examinar se a administração aguda do EGb 100mg/kg e 

o tratamento com EGb por 14 dias nas dose de 30, 100 ou 300mg/kg poderia afetar os níveis 

basais extracelulares de dopamina, noradrenalina e 5-HT no córtex pré-frontal e corpo 

estriado de ratos. Observaram que a administração de uma única dose de 100mg/kg não teve 

quaisquer efeitos sobre os níveis basais extracelulares de dopamina, 5-HT e noradrenalina. 

Contudo, após duas semanas de tratamento diário com EGb 100mg/kg, os autores 

descreveram um aumento significativo nos níveis de dopamina e noradrenalina extracelular; 

porém, o EGb não mostrou  nenhum efeito significativo sobre as concentrações de 5-HT. 

Os dados encontrados na literatura são controversos quanto aos efeitos do EGb sobre a 

5-HT. Talvez isso possa ser atribuido à diferença nos protocolos experimentais, especialmente 

em relação à dose e ao tempo de tratamento com o fitoterápico. 

Por outro lado, de acordo com os dados observados no nosso laboratório, notamos que 

o EGb apresenta um potencial efeito supressor do apetite de animais obesos e, neste contexto, 

é possível que este extrato possa ser utilizado no tratamento do sobrepeso/obesidade. Desta 

forma, o presente estudo tem como objetivo avaliar se a administração de uma dose aguda de 

EGb altera a ingestão alimentar de 1, 4 e 24 horas; Também será avaliado se o tratamento 

modifica a quantidade de RNAm e os níveis dos neuropeptídios anorexígenos POMC e 

CART, bem como dos neuropeptídeos orexígenos AgRP e NPY, além dos receptores de 5-HT 

5HT1A, 5HT1B e 5HT2C e do receptor de leptina ObRb.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito do EGb no controle da  ingestão alimentar no hipotálamo de ratos 

eutróficos.   

 

 

2.2 Estratégias Experimentais  

 

Avaliar em ratos eutróficos se uma dose aguda de 500 mg/kg de EGb altera os 

seguintes parâmetros após 24 horas: 

 

 Ingestão alimentar de 1, 4 e 24 horas; 

 Expressão gênica hipotalâmica dos neuropeptídios anorexígenos POMC e CART ; 

 Expressão gênica hipotalâmica dos neuropeptídios orexígenos AgRP e NPY; 

 Expressão gênica hipotalâmica dos receptores de serotonina 5HT1A, 5HT1B e 5HT2C;  

 Expressão gênica hipotalâmica do 5HTT; 

 Expressão gênica hipotalâmica do receptor de leptina ObRb; 

 Expressão protéica dos receptores de serotonina no hipotálamo, tais como, 5HT1B e 

5HT2C, bem como da POMC. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de São Paulo sob o 2690100414 (Anexo 1). 

 

Foram utilizados para este estudo, ratos Wistar procedentes da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). Após o desmame (28º-30º dia de vida), os animais foram 

mantidos em gaiolas coletivas com livre acesso à água e alimento (ração balanceada com 4% 

de gordura e 22% de proteína, Nuvilab
®

), em ambiente com ciclo de luz controlado (claro das 

6 as 18h) e temperatura constante (24 ± 1ºC).  

   

 

3.2 Grupos experimentais  

 

A partir do 120º dia de vida os animais foram divididos conforme os grupos descritos: 

 

1. Grupo controle (C): 7 animais  submetidos à gavagem com 1mL de salina. 

2. Grupo tratado com Ginkgo biloba (GB): 7 animais submetidos à gavagem com EGb 

na dose de 500mg/kg (Anexo 2) (Oliveira et al., 2009) diluído em 1 mL de salina. 

 

 

3.3 Ingestão alimentar de 1, 4 e 24 horas 

 

Os animais foram expostos à água e ração ad libitum. As medidas de ingestão 

alimentar foram realizadas 24 horas antes e 24 horas após a gavagem com EGb. Sendo que 

nas 24 horas antes os animais foram gavados com 1 mL de solução salina, a ração foi ofertada 

e após os tempos 1, 4 e 24 horas após a gavagem foi pesada e devolvida aos animais. E no dia 

seguinte os animais do grupo C foram gavados com 1 mL de solução salina e os animais do 

grupo GB foram gavados com  EGb na dose de 500mg/kg, diluído em 1 mL de solução salina, 

a ração foi ofertada e após os tempos 1, 4 e 24 horas após a gavagem foi pesada e devolvida 

aos animais.  
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O cálculo da quantidade ingerida foi realizado por meio da diferença entre a 

quantidade de dieta oferecida e a sobra pesada.    

  

3.4 Massa Corporal 

 

Os animais foram pesados no período da manhã 24 horas antes e 24 horas após a 

gavagem com EGb na dose de 500mg/kg e salina, de acordo com o grupo correspondente. No 

primeiro dia os animais foram pesados antes do gavagem com solução salina. No segundo dia 

os animais foram pesados antes da gavagem com solução salina e EGb, e no dia seguinte 

foram pesados antes da eutanásia, 24 horas após a gavagem.  

 

3.5 Análise da Expressão Gênica 

 

Todo o hipotálamo foi utilizado para extração do RNA e realização de PCR em tempo 

real.  

O tecido hipotalâmico foi homogeneizado utilizando 1mL de reagente Trizol 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA).  Em seguida as amostras ficaram em repouso por 5 minutos 

em temperatura ambiente, permitindo a completa dissociação do complexo núcleo-proteico. 

Na sequencia, foram adicionados 200 µL de clorofórmio. Os tubos foram agitados 

vigorosamente e depois permaneceram em repouso por 5 minutos à temperatura ambiente. 

Posteriormente foram centrifugados a 12.000G por 15 minutos a 4ºC. Após a centrifugação, a 

fase superior foi transferida para novos tubos de plástico estéreis, e em cada amostra foram 

adicionados 500 µL de isopropanol. Os tubos foram agitados brevemente para 

homogeneização do conteúdo, logo em seguida permaneceram em repouso por 10 minutos em 

temperatura ambiente. Posteriormente foram centrifugados a 12.000G por 10 minutos a 4ºC, 

formando-se um pellet de RNA na base do tubo. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi removido por inversão, deixando somente o 

pellet. Ao pellet de RNA foi adicionado 1 mL de etanol 75%. O pellet foi suspenso, 

brevemente homogeneizado no vortex e centrifugado a 7500g por 5 minutos a 4ºC.  

Foram acrescentados 20 µL de água DEPC, de acordo com o tamanho do pellet, e as 

amostras foram estocadas a -80ºC. 

 A leitura da concentração de RNA foi realizada a 260 nm em espectrofotômetro 

Nanodrop (Thermo), utilizando-se 1 l da solução. 
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O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1 μg de RNA total com o kit 

da do High-Capacity cDNA (Applied Biosystems) de acordo com as recomendações do 

fabricante.   

As amostras foram colocadas no termociclador que realizarou uma ciclagem de 10 

minutos a 25ºC, 120 minutos a 37ºC e 5 minutos a 85ºC, condições ideais para a reação da 

transcrição reversa e, então, os tubos foram resfriados e armazenados a -20ºC. 

Para a análise da expressão gênica dos neuropeptídeos POMC, CART, AgRP e NPY e 

dos receptores 5HT1A, 5HT1B, 5HT2C e LEPr foram utilizada a sonda Taqman (Life 

Technologies
®

). Seguindo criteriosamente as recomendações do fabricante, foram realizados 

os experimentos de PCR em tempo real nas amostras de cada grupo experimental. A análise 

dos resultados foram feitas utilizando o software disponibilizado pelo fabricante. Os valores 

de Ct (Cycle Threshold) permitiram determinar o número de ciclos necessários para o início 

da amplificação da sequência gênica-alvo presente no DNA de cada amostra, nos permitindo 

a quantificação relativa de DNA de cada amostra. Resumidamente, para cada condição acima 

descrita, foram calculados os valores de ΔCt para cada gene de interesse (equação 1): 

 

                                         (1) 

 

Em seguida, tomando-se como referência os valores de ΔCt, foram calculados os 

valores de ΔΔCt (variação do ΔCt em relação ao ΔCt do grupo controle), segundo a equação 

2: 

 

                                                                      (2) 

 

Em seguida, o valor da expressão relativa (RQ) do gene de interesse foi calculada de 

acordo com a equação 3. 

 

                                                                                                     (3) 

 

Os valores foram apresentados como número de cópias relativas ao controle após 

correção com a beta actina. Os primers utilizados estão listados nas tabelas abaixo (Tabela 3). 
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Tabela 3: Códigos dos primers utilizados para Taqman. 

Primers Código 

POMC Rn00595020_m1 

CART Rn01645174_m1 

AgRP Rn01431703_g1 

NPY  Rn01410145_m1 

5HT1A Rn00561409_s1 

5HT1B Rn01637747_s1 

5HT2C Rn00562748_m1 

LEPr   Rn01433205_m1 

Actin b Rn00667869_m1 

 

3.6 Análise da expressão proteica 

 

A análise da expressão proteica foi realizada pelo método Western Blotting. Para isso, 

as proteínas do tecido foram extraídas, separadas eletroforeticamente e as proteínas de 

interesse detectadas através de sua ligação com anticorpo específico. 

Assim, ao final de 24 horas após a gavagem com salina no grupo C (n=7) e EGb (n=7)  

no grupo GB os animais foram levemente anestesiados com tiopental sódico (80mg/kg) via 

intraperitoneal em seguida decapitados para a remoção do tecido hipotalâmico.      

Após a coleta, todas as amostras foram imediatamente homogeneizadas em 1mL de 

tampão de extração de proteína (Trizma base 100 mM, pH 7,5; EDTA 10 mM; complete 

ULTRA Tablets, Mini Roche®). Após homogeneização, as amostras foram adicionadas de 

100  μL de Triton X-100 10%, mantidas em gelo por 30 minutos e centrifugadas a 16.000G/ 

40 minutos a 4° C. Os sobrenadantes foram coletados e mantidos em freezer -80ºC até o 

momento da eletroforese. 

No dia do experimento de Western Blotting foi realizada a dosagem de proteína total 

pelo método de Kit BCA (Bio-rad
®
, MA, EUA). A quantidade da amostra, normalizada por 

concentração protéica (75  μg de proteína), foi adicionada de 25  μl de tampão Laemmli (azul 

de bromofenol 0,01%; fosfato de sódio 50 mM; Glicerol 25%; SDS 1%) contendo DTT (200 
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mM). Os microtubos contendo as amostras foram fervidos durante 5 minutos e as amostras 

foram aplicadas em gel de poliacrilamida a 8%. Todos os géis foram marcados com mistura 

de padrões “Dual Color” (Bio-rad
®

) de peso molecular compatível com o das proteínas a 

serem identificadas. 

Após a separação por eletroforese, as amostras foram transferidas, a 15V, utilizando o 

sistema Trans-Blot® DS Semi Dry Transfer Cell (BioRad) e tampão de transferência (Trizma 

base 25mM; Glicina 192mM; Metanol 20%; SDS 0,02%) para membrana de nitrocelulose. As 

membranas foram bloqueadas a 4ºC por 2 horas em 5 mL de solução composta de solução 

basal (Trizma base 1M, pH 7,5; NaCl 5M; Tween20 0,02%) e albumina bovina a 5%. Após 

três lavagens de 10 minutos cada com solução basal, as membranas foram incubadas em 

ambiente refrigerado over night com os anticorpos primários para 5HT2C e 5HT1B (Santa Cruz 

Biotechnology®) e POMC (abcam®) diluídos em solução basal contendo 3 % de albumina 

bovina. Após 3 lavagens de 10 minutos com solução basal, as membranas foram então 

incubadas com os respectivos anticorpos secundários conjugado com enzima peroxidase (Cell 

Signaling
®
 MA, EUA) em solução basal contendo 3% de albumina bovina, de acordo com a 

origem do anticorpo primário. Após este período, as membranas foram novamente submetidas 

a 3 lavagens de 10 minutos com solução basal, e posteriormente incubadas com reagentes de 

revelação (ECL, Amersham®). Em seguida as membranas foram reveladas em aparelho 

UVITEC Cambridge. As bandas de interesse foram identificadas pelo seu padrão de migração 

eletroforética e quantificadas por densitometria, utilizando-se o software Scion Image® 

(Scion Corporation, Frederick, MD, EUA).  

Após a primeira incubação, as membranas foram submetidas ao procedimento de 

stripping, destinado a extrair os anticorpos anteriormente ligados e permitir a re-hibridização 

com anticorpo anti β-tubulina (Cell Signaling 2146). Para isso, as membranas foram 

incubadas com a solução de stripping ReBlot Plus (Merck®), por 15 minutos, sob agitação. 

Em seguida, as membranas foram lavadas com basal, e posteriormente bloqueadas com 

solução BCA 5% por 1 hora e incubadas com o anticorpo primário e subsequentemente, com 

o anticorpo secundário.  

 

3.7 Análise estatística 

 

Os resultados estão expressos como média ± EPM. Comparações entre os diferentes 

grupos foram realizadas pelo teste “t” de Student. Foi adotado o nível de significância p<0,05.  
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4.  RESULTADOS  

 

 4.1 Perfil de Consumo Alimentar e Massa Corporal 

 

Na figura 5 estão apresentados os resultados referentes à ingestão alimentar avaliados 

24h antes e 24 horas após a gavagem com EGb. No dia anterior ao experimento agudo com 

EGb, os animais do grupo C apresentaram uma ingestão média de 0,32g/100g ±0,25/100g na 

primeira hora, 0,42/100g ±0,25/100g no período de 0 a 4 horas e 4,76/100g ±0,63/100g no 

período total de 24 horas. Os animais do grupo GB apresentaram ingestão média de 

0,97g/100g ±1,12/100g na primeira 1 hora, 0,35/100g ±0,24/100g no período de 0 a 4 horas e 

4,79/100g ±0,67/100g no período total de 24 horas. Não houve diferença estatística na 

ingestão alimentar entre os dois grupos no período antecedente à gavagem (p=0,52; p=0,10 e 

p=0,44, respectivamente). 

 No dia do experimento agudo os animais do grupo C apresentaram uma ingestão 

média de 0,40 g/100g ±0,15/100g na primeira 1 hora, 0,55/100g ±0,24/100g no período de 0 a 

4 horas e 4,99/100g ±0,28/100g no período total de 24 horas. Os animais do grupo GB 

apresentaram ingestão média de 0,24g/100g ±0,17/100g na primeira 1 hora, 0,32/100g 

±0,24/100g no período de 0 a 4 horas e 5,21/100g ±0,44/100g no período total de 24 horas. 

Não houve diferença estatística na ingestão alimentar entre os dois grupos após gavagem 

aguda de 500mg/Kg de EGb (p=0,18; p=0,90 e p=0,18, respectivamente). 
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Figura 5 - Ingestão Alimentar individual de ratos dos grupos C (n=7) e GB (n=7) avaliada nos tempos de 1, 4 e 

24 horas antes da gavagem e 1, 4 e 24 horas após a gavagem com Salina ou EGb. 

 

 

Nas figuras 6A e B estão apresentados os resultados de massa corporal nos dois 

momentos; antes do experimento e após o experimento com infusão aguda de EGb. Os 

animais do grupo C apresentaram massa corporal média de 499  11,04 g antes do 

experimento agudo e 498 12,14 g no final do experimento. O grupo GB apresentou massa 

corporal média de 497 24,69 g antes do experimento agudo e 496  23,39 g no final do 

experimento. Não houve diferença estatística na massa corporal entre os dois grupos após 

gavagem aguda de 500mg/Kg de EGb p=0,74. 

  

 

Figura 6. A)- Massa corporal (g) de ratos C (n=7) e GB (n=7) antes do experimento. 
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Figura 6. B) - Massa corporal (g) de ratos C (n=7) e GB (n=7) 24 horas após o experimento. 

 

 

 4.2 Real Time PCR:  

 

 

4.2.1 Quantificação de RNAm dos neuropeptídios anorexígenos POMC e CART 

no tecido hipotalâmico 

 

 Como pode ser observado nas figuras 7 A e B, a quantidade de RNAm de POMC foi 

47% maior no grupo GB em relação ao grupo C (p=0,0028), ao passo que quantidade de 

RNAm de CART foi 34% maior no grupo GB em relação ao grupo C (p= 0,00044). 

 

 
      A)                B) 

 

Figura 7. A) Quantidade de RNAm de POMC nos grupos C (n=5) e GB (n=5); *p=0,0028 comparado ao grupo 

C. B) Quantidade de RNAm de CART nos grupos C (n=6) e GB (n=6); *p=0,0004 comparado ao grupo C. 
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4.2.2 Expressão Gênica dos Neuropeptídios Orexígenos: NPY, AgRP no tecido 

hipotalâmico.  

 

Nas figuras 8 A e B, pode-se observar que o EGb não alterou a quantidade de RNAm 

de NPY e AgRP (p=0,73; p=0,62, respectivamente) em comparação ao grupo C.  

 

A) 

 

B) 

 

Figura 8. A) Quantidade de RNAm de NPY nos grupos C (n=6) e GB (n=6). B) Quantidade de RNAm de AgRP 

nos grupos C (n=6) e GB (n=6). 
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4.2.3 Quantificação de RNAm dos Receptores de Serotonina: 5HT2C, 5HT1B, 

5HT1A  e 5HTT  no tecido hipotalâmico.  

 

Na figura 9A é possível observar que quantidade de RNAm do receptor 5HT2C foi 

87% maior no grupo GB em relação ao grupo C (p=0,027), ao passo que na figura 9B 

observa-se uma tendência de redução na quantidade de RNAm do receptor 5HT1A no grupo 

GB em relação ao grupo C (p=0,056). Por outro lado, nas figuras 10A e 10B observa-se que 

tanto a quantidade de RNAm do receptor 5HT1B como a quantidade de RNAm do 5HTT não 

foram modificados após a gavagem aguda de 500mg/kg de EGb (p=0,62 e p=0,17, 

respectivamente). 

 

A)   

 

B)  

 

Figura 9. A) Quantidade de RNAm de 5HT2C nos grupos C (n=6) e GB (n=5); *p=0,027 comparado ao grupo C. 

B) Quantidade de RNAm de 5HT1A nos grupos C (n=6) e GB (n=6); *p=0,056 comparado ao grupo C. 
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A)   

 

 

B) 

 

 

Figura 10. A) Quantidade de RNAm de 5HT1B nos grupos C (n=6) e GB (n=5). B) Quantidade de RNAm de 

5HTT nos grupos C (n=6) e GB (n=6). 
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4.2.4 Quantificação de RNAm do Receptor de Leptina no tecido hipotalâmico. 

 

Na figura 11 observa-se que a quantidade de RNAm de LEPr não foi modificada  após 

a gavagem aguda com 500mg/kg do Extrato Padronizado de Ginkgo biloba (p=0,99).  

 

 

Figura 11 - Quantidade de RNAm de LEPr nos grupos C (n=6) e GB (n=6). 
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4.3 Western Blotting 

 

4.3.1. Quantificação das proteínas anorexígenas POMC, 5HT1B e 5HT2C no Tecido 

Hipotalâmico 

 

Na figura 12 estão representados os resultados de quantificação proteica de POMC. 

Como pode ser observado, os níveis hipotalâmicos de POMC não se alteraram em resposta à 

gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg (p=0,59).            

 

 

Figura 12 - Quantificação proteica de POMC no tecido hipotalâmico de ratos C (n=5) e GB (n=5) em resposta à 

gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg. 

 

 

 

Na figura 13 estão representados os resultados de quantificação proteica do receptor de 

serotonina 5HT1B. Não houve diferença estatística em relação aos níveis hipotalâmicos de 

5HT1B em resposta à gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg (p=0,47). 
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Figura 13 - Quantificação proteica de 5HT1B no tecido hipotalâmico de ratos C (n=4) e GB (n=6) em resposta à 

gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg.  

 

 

 

 

Na figura 14 estão representados os resultados de quantificação proteica do receptor de 

serotonina 5HT2C. Como pode ser observado, os níveis hipotalâmicos de 5HT2C não se 

modificaram em resposta à gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg (p=0,13). 

 

 

 

 

Figura 14 - Quantificação proteica de 5HT2C no tecido hipotalâmico de ratos C (n=7) e GB 

(n=7) em resposta à gavagem aguda de EGb dose de 500mg/kg.  
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5. DISCUSSÃO 

 

 5.1 Os efeitos do Extrato de Ginkgo biloba sobre a ingestão alimentar e massa 

corporal 

 

Tendo em vista os sérios riscos associados ao desenvolvimento da obesidade e suas 

co-morbidades, várias pesquisas têm sido desenvolvidas para determinar um tratamento 

eficiente que possa auxiliar no combate a esta condição patológica. É extremamente 

importante que a terapia proposta seja de fácil acesso e aderência, pois umas das principais 

dificuldades no tratamento da obesidade é a dificuldade do indivíduo aderir ao tratamento 

dietoterápico em associação a prática de atividades físicas. Há indícios de que o extrato 

padronizado de Ginkgo biloba apresenta um grande potencial para ser utilizado no tratamento 

de sobrepeso/obesidade. Em estudos anteriores de nosso laboratório observamos que a 

administração de EGb na dose de 500mg/kg/dia, por 14 dias, em ratos obesos reduziu tanto a 

ingestão alimentar quanto o ganho de massa corporal e a adiposidade visceral (HIRATA et al, 

2016; BANIN, 2012). Adicionalmente, dados preliminares, ainda não publicados, 

demonstraram que uma gavagem aguda de EGb na dose de 500mg/kg estimulou a liberação 

de 5-HT no hipotálamo ventromedial de ratas eutróficas.  

Apesar de não observarmos diferença estatisticamente significativa na ingestão 

alimentar com uma gavagem aguda de EGb na dose de 500mg/kg, o presente estudo 

encontrou diferenças bastante consistentes na quantificação de RNAm dos neuropeptídios, 

bem como também receptores de serotonina envolvidos na regulação da homeostase 

energética.  

Observamos em ratos eutróficos que, após uma gavagem aguda de EGb na dose de 

500mg/kg, ocorreu um aumento estatisticamente significante dos neuropeptídios 

anorexígenos POMC e CART (47% e 34%, respectivamente), enquanto os neuropeptídios 

orexígenos NPY, AgRP permaneceram inalterados. Concomitantemente a esses resultados 

também observamos um aumento estatisticamente significativo de 87% do receptor 5HT2C, 

em relação ao controle, enquanto que o 5HT1B e 5HT1A se manteve inalterado. No entanto, 

não foi possível visualizar essas diferenças na quantificação proteica dos respectivos genes. 

Este é o primeiro estudo a demonstrar uma ação direta do EGb sobre a via serotoninérgica e 

de neuropeptídios anorexígenos hipotalâmicos envolvida no comportamento alimentar. 
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É possível que o EGb induza a liberação de serotonina ou ainda module um ou mais 

receptores de serotonina relacionados à promoção de saciedade, tais como o 5HT2C, conforme 

sugerem os dados de quantificação de RNAm demonstrados no presente estudo. Se esta ação 

for confirmada por meio de um aumento na quantidade de receptores serotoninérgicos 

hipotalâmicos, possivelmente após a administração repetida do EGb, este poderia ser um dos 

mecanismos envolvidos na redução na ingestão alimentar e massa corporal observados em 

estudos anteriores do nosso laboratório.  

A literatura carece de informações sobre o efeito do EGb no sistema serotoninérgico. 

Em uma revisão, foi citada ação benéfica do EGb no aumento da densidade de receptores 

serotoninérgicos (Diamond et al., 2000). Em um estudo realizado por Shah et al. (2003), foi 

demonstrado que o EGb tem efeito sobre diferentes neurotransmissores, aumentando a sua 

liberação ou ativando seus receptores, como o caso da dopamina e noradrenalina, 

promovendo assim uma melhora na função cognitiva.  

Yoshitake et al. (2010), corroborando com os achados do estudo citado acima, 

demonstraram que o tratamento crônico (14 dias) com EGb 761 numa dose de 100mg/Kg 

aumentou os níveis extracelulares de dopamina (DA) e noradrenalina (NA) no córtex pré-

frontal de ratos. Esta ação foi relacionada às frações de glicosídeos e ginkgolídeos, ao passo 

que o tratamento com os bilobalídeos não gerou nenhum efeito nas condições estudadas. Por 

outro lado, Kehr et al. (2012), ao avaliarem o efeito de duas doses de EGb 761 (100 e 

300mg/Kg) sobre os níveis extracelulares de 5-HT e de seu metabólito, o ácido 5-

hidroxiindolacético (5-HIAA) no córtex pré-frontal medial de ratos, não encontraram 

alterações significantes nesses parâmetros. 

Em um estudo com camundongos fêmeas submetidas a tratamento agudo ou crônico 

(14 dias) com EGb 761 na dose de 100mg/Kg foi demonstrado que ambos os tratamentos não 

modificaram a recaptação de serotonina pelo transportador. Contudo, experimentos in vitro 

mostraram que o EGb 761 diminuiu, embora fracamente, a atividade da enzima monoamina 

oxidase - A (MAO-A) e que vários compostos ativos do extrato (fração de flavonóides, 

ginkgolídeos A, B, C e J e fração de bilobalídeos), na concentração de 100µg/mL, inibiram a 

recaptação de serotonina (FEHSKE, LEUNER & MÜLLER, 2009). 

Em animais idosos submetidos ao estresse, um tratamento de 7 meses com EGb 761 

na dose de 50mg/Kg adicionado à água de beber foi capaz de reverter a hipoatividade 

serotoninérgica relacionada ao estresse no tronco encefálico e córtex cerebral, fazendo com 

que os níveis serotoninérgicos retornem aos níveis normais quando comparados ao grupo 
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controle, também foi possível observar aumento no processamento de informações nesses 

ratos. Além disso, o tratamento com EGb 761 foi associado a uma amenização do impacto 

comportamental relacionado ao estresse (PARDON et al, 2004). 

Mesmo com a escassez de dados da literatura que apontem uma ação direta do EGb 

sobre o sistema serotoninérgico hipotalâmico, acreditamos que este sistema poderia ser um 

alvo farmacológico do EGb. Esta proposição pode ser embasada por um estudo realizado por 

Galluzi et al, (2000), no qual um paciente com doença de Alzheimer fez uso do EGb 

associado à trazodona, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Após o tratamento, o 

paciente apresentou um aumento da ativação do receptor 5HT2C e melhora nas funções 

cognitivas relacionada a memória. Adicionalmente, resultados preliminares de nosso 

laboratório também corroboram esta hipótese, pois observamos que após uma única infusão 

aguda de 500mg/kg EGb, houve aumento da liberação de serotonina no hipotálamo 

ventromedial de ratas, avaliado pela técnica de microdiálise cerebral.  Os resultados descritos 

no presente estudo também sugerem modulação do sistema serotoninérgico pela ação 

estimulatória do EGb sobre a quantidade de RNAm dos receptores de serotonina.  

É possível que o período de 24 horas após a gavagem aguda de EGb na dose de 

500mg/kg, não seja suficiente para que essas alterações se manifestem nos níveis proteicos. A 

alteração de RNAm antecede a alteração em níveis proteicos e, muito provavelmente, 24 

horas é um período muito curto para que a alteração gênica se reflita em mudanças nos níveis 

proteicos. Talvez mantendo o tratamento com EGb por um período de tempo maior possamos 

observar essas mudanças também nos níveis proteicos, com consequente redução da ingestão 

alimentar. Se tal efeito se confirmar após tratamento por tempo prolongado, confirmaremos os 

achados prévios de nosso laboratório (HIRATA et al, 2016; BANIN, 2012), onde ratos obesos 

tratados com EGb na dose 500mg/kg/dia tiveram redução da ingestão alimentar bem como 

diminuição da gordura visceral. Esta poderia ser a via ou umas das vias pelas quais o 

tratamento com EGb reduz a ingestão alimentar em ratos.  

Contudo, é possível que ao aumentar o tempo de tratamento com EGb em ratos 

eutróficos não se observe alteração nos níveis proteicos e, consequentemente sem alteração da 

ingestão alimentar, pois analisando por outro lado, em questões fisiológicas do organismo 

para a manutenção da homeostase não é interessante que um rato sendo ele eutrófico reduza a 

sua ingestão alimentar, o que poderia levar à inanição. Não seria de se espantar se outras vias 

fossem ativadas para que estabeleça a homeostase energética, uma vez que o estado 

fisiológico do organismo vivo busca sempre a manutenção da homeostase.  
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Vale a pena ressaltar que o objetivo do estudo foi desde o início buscar entender os 

efeitos/mecanismos de ação do tratamento com EGb sobre o comportamento alimentar, tendo 

em vista os achados anteriores no nosso laboratório, acima citados, propondo o EGb como 

fitoterápico bastante eficaz para uso no tratamento de sobrepeso/obesidade. Tendo em vista 

tanto os efeitos observados em ratos obesos, seu baixo custo e seu fácil acesso pela população, 

vale ressaltar que o uso de EGb poderia ser uma vantagem terapêutica no tratamento da 

obesidade.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Em vista dos resultados apresentados concluímos que o EGb apresenta potencial para o 

uso no tratamento da obesidade. Pois, observamos que uma única administração de EGb 

elevou a quantidade de RNAm de neuropeptídios hipotalâmicos anorexígenos – POMC e 

CART - e do principal receptor de 5-HT - 5HT2C - envolvido no efeito hipofágico deste 

neurotransmissor. Desta forma, o presente estudo aponta para uma possível uma ação direta 

do EGb sobre efetores anorexígenos hipotalâmicos, representando assim um potencial uso 

para o tratamento da obesidade. Porém os resultados de quantificação de RNAm precisam ser 

confirmados pela quantificação proteica. No presente estudo não observamos modificações da 

quantificação proteica com uma dose aguda de EGb de 500mg/kg. No entanto, é possível que 

o efeito estimulatório do EGb sobre os níveis proteicos destes efetores anorexígenos se altere 

após um período de tratamento maior. Desta forma, estudos adicionais são necessários para a 

compreensão dos mecanismos envolvidos na ação do EGb sobre o controle central de ingestão 

alimentar. 
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8. ANEXOS  

 

 

Anexo 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS  

 

 

Anexo 2 – LAUDO DO EXTRATO PADRONIZADO DE Ginkgo biloba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


