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RESUMO 

A leptina é um hormônio autócrino e parácrino que regula o apetite e 

desempenha um papel crítico na manutenção do balanço energético. Atua como citocina 

pré-inflamatória, fator angiogênico, estimulando o crescimento puberal da próstata e 

portanto tem sido implicada como um potencial fator de risco na tumorogênese da 

próstata. O objetivo do trabalho foi avaliar a expressão de diferentes genes após 

tratamento com leptina na próstata ventral de ratos e na próstata oriunda de HPB. Os 

genes estudados foram: receptores de leptina (OBRa, OBRb, Rec1 e Rec2), receptor de 

androgênio (AR), estrogênio (ERβ, ERβ1 e ERβ2), enzima aromatase e leptina. 

Fragmentos da próstata ventral de ratos e de HPB foram mantidos em placas de petri em 

meio DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino e gentamicina. Após 1 hora 

de incubação, foram trocadas por meio suplementado (L) ou não (C) com leptina 

(16ng/ml de meio). O RNA foi extraído pelo método do Trizol. Antes de ser transcrito 

reversamente com a enzima SSIII foi tratado com DNAse. Dois microlitros de cDNA 

foram utilizados para amplificação por PCR em tempo real usando primers específicos 

para cada gene. As reações foram realizadas em triplicata e normalizados pela expressão 

da β actina. A estimulação com leptina resultou em aumento da expressão de OBRb (C 

= 16,7 ± 8,7; L = 125,6 ± 51,45 p = 0,04), OBRa (C = 1,90 ± 0,35; L = 13,80 ± 4,60 p = 

0,02), Rec1 (C = 0,97 ± 0,42; L = 3,9 ± 1,2 p = 0,04), Rec2 (C = 0,47 ± 0,15; L = 1,58 ± 

0,38 p = 0,01) AR rato (C = 6,23 ± 2,11; L = 26,14 ± 8,37 p = 0,02), AR humano (C = 

0,84 ± 0,17; L = 2,18 ± 0,64 p = 0,05),  aromatase rato(C = 14,33 ± 5,24; L = 71,14 ± 

26,61 p = 0,04) e leptina rato (C = 0,38 ± 0,17; L = 3,99 ± 1,77, p = 0,02) e diminuição 

da expressão de ERβ1 rato (C = 12,58 ± 3,08; L = 3,87 ± 1,62 p = 0,01), ERβ2 rato (C = 

19,50 ± 6,21; L = 5,14 ± 1,77, p = 0.03),  ERβ humano (C = 1,59 ± 0,38; L = 0,78 ± 

0,28 p = 0,04) e leptina humano (C = 3,06 ± 1,29; L = 0,44 ± 0,14 p = 0,05). Esses 

resultados sugerem que a regulação positiva da leptina sobre as isoformas 

do seu receptor, receptor de androgênio, enzima aromatase e a regulação 

negativa sobre os receptores de estrogênio desempenha um papel 

importante na próstata e que pode estar envolvida na gênese das doenças 

prostáticas em pacientes obesos. 
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ABSTRACT 

  

Leptin is an autocrine and paracrine hormone that regulates appetite and 

plays a critical role in maintaining energy balance. It acts as pre-

inflammatory cytokine, angiogenic factor, stimulating the puberal growth 

of prostate and therefore has been implicated as a potential factor of risk in 

prostate tumorigenesis. The objective is to evaluate using in vitro organ 

culture system, the effects of leptin treatment on different gene expression 

of rat prostate ventral lobe and BPH samples. The studied genes were: 

leptin recepotrs (OBRa, OBRb, Rec1 e Rec2), androgen, estrogen receptor 

(Erβ, ERβ1, ERβ2), aromatase, androgen receptor (AR) and leptin. 

Fragments of ventral prostate and BPH were divided and maintained in 

petri dishes in DMEM supplemented with 10% fetal bovine serum and 

gentamicin. After 1 hour of incubation, medium was changed for medium 

supplemented (L) or not (C) with leptin (16ng/ml of medium). RNA 

extracted with Trizol. Before being reverse-transcribed with Superscript III 

enzyme was treated with DNAse. Two microliters of cDNA were used for 

amplification by real time PCR using specific primers for each gene. The 

reactions were performed in triplicate and normalized by expression of beta 

actin. Stimulation with leptin resulted in an increased expression of OBRb 

(C=16.7 ± 8.7; L=125.6 ± 51.45 p=0.04), OBRa (C=1.90 ± 0.35; L=13.80 

± 4.60 p=0.02), Rec1 (C= 0.97 ± 0.42; L= 3.9 ± 1.2 p=0.04), Rec2 (C= 

0.47 ± 0.15; L= 1.58± 0.38 p=0.01), rat AR (C=6.23 ± 2.11; L=26.14 ± 

8.37 p=0.02), human AR (C=0.84 ± 0.17; L=2.18 ± 0.64 p=0.05) rat 

aromatase (C=14.33 ± 5.24; L=71.14 ± 26.61 p=0.04) and rat leptin 

(C=0.38 ± 0.17; L=3.99 ± 1.77 p=0.02), and a decreased expression of  

human ERβ (C= 1.59 ± 0.38; L= 0.78± 0.28 p=0.04) rat ERβ1 (C=12.58 ± 
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3.08; L=3.87 ± 1.62 p=0.01), rat ERβ2 (C=19.50 ± 6.21; L=5.14 ± 1.77 

p=0.03) and human leptin (C= 3.06 ± 1.29; L=0.44± 0.14 p=0.05). These 

results suggest that the positive regulation of leptin on the isoforms of its receptors, 

androgen receptor, aromatase enzyme and negative regulation of estrogen receptors 

plays an important role in prostate and that may be involved in the genesis of prostatic 

diseases in obese patients. 

 

Key-words: rat ventral prostate, BPH, leptin 
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INTRODUÇÃO 
 

A próstata é uma glândula encontrada exclusivamente em mamíferos e 

que produz vários componentes do sêmen. É um órgão pequeno, tem a forma 

de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata 

envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na 

bexiga é eliminada [1]. Em camundongos ela produz várias proteínas 

importantes para a formação do “plug copulatório” [2]. A motivação para a 

investigação da regulação do crescimento e fisiologia prostática dá-se pela 

existência de várias complicações patológicas que afetam essa glândula, 

sendo que a próstata é sítio de vários tipos de inflamações e de alterações 

proliferativas malignas e benignas, que se apresentam principalmente com o 

envelhecimento [3].  

A função da próstata humana é produzir e armazenar um fluido 

incolor e ligeiramente alcalino (pH 7.29) que constitui 10-30% do volume 

do fluido seminal, que juntamente com os espermatozóides constituem o 

sêmen [1]. As secreções prostáticas variam entre as espécies. Elas são 

geralmente compostas por açúcares simples e são normalmente levemente 

básicas e incolores. Nas secreções prostáticas humanas o conteúdo protéico 

é menor que 1% e inclui enzimas proteolíticas, antígeno prostático 

específico (PSA), substâncias que neutralizam bactérias, ácido cítrico, 

cálcio, fosfatase ácida, frutose, zinco e prostaglandinas [1].  Quaisquer 

alterações nas secreções da próstata certamente serão refletidas em 

distúrbios reprodutivos. A fosfatase ácida prostática e ácido cítrico são 

marcadores funcionais da próstata [4] cuja síntese é regulada diretamente 

por andrógenos e estrógenos. Níveis sanguíneos de PSA elevados são um 

dos indicativos de câncer de próstata [5, 6] 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido_seminal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9men
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima_proteol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno_prost%C3%A1tico_espec%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno_prost%C3%A1tico_espec%C3%ADfico
http://pt.wikipedia.org/wiki/PSA
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer_de_pr%C3%B3stata
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A próstata humana possui uma complexa organização histológica. É um 

órgão composto constituído de vários componentes glandulares e não 

glandulares [7]. O componente glandular é composto por um conjunto de 30-

50 estruturas epiteliais túbulo-alveolares, envolvidas por um estroma 

muscular contrátil não glandular. O estroma produz fatores de crescimento 

importantes para o desenvolvimento da próstata normal [8, 9].  

A próstata humana é dividida em 3 zonas principais distintas: a zona 

periférica que representa 70% do volume prostático no adulto jovem, a zona 

central que representa 25%, e a zona de transição que representa 5% 

(Figura1) [7].  

Essas zonas anatômicas possuem sistemas ductais distintos, 

porém o mais importante é que são diferentemente afetadas por processos 

neoplásicos. De 60 a 70% dos carcinomas de próstata têm origem na zona 

periférica, 10 a 20% na zona de transição e 5 a 10% na zona central. A 

hiperplasia prostática benigna (HPB) origina-se uniformemente na zona 

de transição, acometendo também a zona periuretral [7].  
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Figura 1: Esquema de uma próstata mostrando a distribuição de suas glândulas. PZ: 

Zona periférica; CZ: Zona central; TZ: Zona de transição. Retirado de Terris et al [10].  

 

 

As glândulas da próstata são formadas por um epitélio cubóide ou 

pseudo-estratificado colunar e um estroma fibromuscular as cerca. O 

lúmem contém concreções prostáticas (corpo amiláceo) ricas em 

glicoproteínas. A próstata é envolvida por uma cápsula fibroelástica rica 

em músculo liso. Septos desta cápsula penetram na glândula e dividem os 

lóbulos que não são facilmente percebidos em um adulto [11].  

O estroma da próstata é basicamente formado por fibras musculares 

lisas associadas a tecido conjuntivo (com marcante presença de fibras 

colágenas, fibras elásticas e fibroblastos), vasos sangüíneos e linfáticos. No 

entanto, não há uma unanimidade entre os pesquisadores se o principal 

elemento envolvido no aumento da próstata é de origem epitelial (ductos ou 

alvéolos prostáticos) ou proveniente da proliferação de células do estroma 

[12-15]. 
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Hiperplasia Prostática Benigna 

 

A HPB é o tumor benigno mais comum em homens e sua incidência 

está relacionada à idade. A prevalência de HPB em estudos de autópsia 

eleva-se cerca de 20% em homens com idades entre 41 a 50 anos, para 50% 

em homens com 51 a 60 anos e para mais de 90% em homens com mais de 

80 anos. Embora a evidência clínica da doença ocorra menos comumente, 

os sintomas de obstrução prostática também estão correlacionados com a 

idade. Por volta dos 55 anos, 25% dos homens relatam sintomas de 

obstrução miccional. Já aos 75 anos, 50% se queixam de diminuição da 

força e do calibre de seus jatos de urina. Em casos severos pode ocasionar 

alteração irreversível da estrutura da bexiga, sepse, insuficiência renal e até 

morte [16]. 

 São pouco compreendidos os fatores de risco para ocorrência de 

HPB. Alguns dados sugerem uma predisposição genética, outros, 

diferenças raciais. Aproximadamente 50% dos homens com menos de 60 

anos tratados com cirurgia para HPB podem ter uma forma hereditária da 

doença. É mais provável que essa forma seja um traço autossômico 

dominante, tornando indivíduos do sexo masculino parentes de primeiro 

grau desses pacientes com um risco relativamente aumentado em quatro 

vezes [17]. 

 Trata-se de um processo hiperplásico verdadeiro resultante de um 

aumento no número de células. A avaliação microscópica revela um padrão 

de crescimento nodular composto de quantidades variáveis de estroma e 

epitélio.  

 O estroma compõe-se de quantidades variáveis de colágeno e 

musculatura lisa. A diferente representação dos componentes histológicos 

na HPB explica, em parte, a resposta potencial ao tratamento clínico [18].  
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 À medida que crescem os nódulos da HPB na zona de transição, 

essas estruturas comprimem as zonas externas da próstata, resultando na 

formação da chamada cápsula cirúrgica. Essa fronteira separa a zona de 

transição da zona periférica, funcionando como plano de clivagem para a 

enucleação da próstata durante adenomectomias abertas realizadas para 

HPB [19]. 

 A repercussão desse crescimento engloba tanto sintomas irritativos 

como obstrutivos. No primeiro, temos urgência, polaciúria e noctúria, já no 

segundo, diminuição da força e do calibre do jato urinário, sensação de 

esvaziamento incompleto da bexiga, dupla micção (nova micção até duas 

horas após a primeira), esforço miccional e gotejamento terminal. O grau 

de obstrução é variável e gradativo, podendo levar a casos de retenção 

urinária aguda e repercussões ao trato urinário superior [20].  

A etiologia da HPB não é completamente compreendida, mas parece 

ser multifatorial e de controle endócrino. A próstata por ser composta de 

elementos estromais e epiteliais pode isoladamente ou em combinação dar 

origem a nódulos hiperplásicos e aos sintomas associados à HPB [19]. 

A obesidade tem sido apontada como um fator preponderante na 

HPB, graças aos dados clínicos obtidos em estudos recentes. Nos últimos 

vinte e cinco anos o consumo calórico quadruplicou nas populações 

ocidentais, o que associado ao crescente estresse e sedentarismo, devido o 

estilo de vida moderno, justificam a obesidade. Essa é tratada como uma 

epidemia pela Organização mundial de Saúde, já que compreende 17 

milhões de brasileiros, correspondendo a 9,6% do total populacional, 

segundo o IBGE [21]. 

Dessa forma, estudos têm sido direcionados a leptina, devido sua 

relação como um fator incentivador de crescimento tumoral em diversos 

sítios. Essa por sua vez, tem sua liberação potencializada pela obesidade. 
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Próstata de ratos 

 

Em ratos a próstata não é uma estrutura compacta. A próstata de 

ratos (Figura 2) é dividida em lobos designados como: lobo ventral, lateral, 

dorsal; que circula a uretra na base da bexiga e anexado às vesículas 

seminais; e o lobo anterior ou glândula de coagulação [22, 23]. Para alguns 

autores o lobo anterior é tido como um órgão independente, localizado na 

concavidade da vesícula seminal [24, 25].  

 

Glândula de coagulação 

 

A glândula de coagulação do rato é composta de um par direito e 

esquerdo de lobos unidos à superfície interna côncava da vesícula seminal 

(Figura2). É um único ducto (por lado) principal alongado que se junta à 

porção postero-cranial da uretra. Cada ducto principal é arborizado em 40-

50 ductos terminais. A estrutura da glândula de coagulação é ductal em vez 

de acinar. Estudos microscópicos mostram que o epitélio secretor da 

glândula de coagulação é colunar simples e a altura epitelial varia pouco na 

glândula. A atividade secretora parece ser heterogênea ao longo do 

comprimento do ducto: certas regiões são distendidas com secreção e 

apresentam poucas invaginações, enquanto outras apresentam um epitélio 

com bastante invaginações e pouca secreção acumulada [26]. 

 

Próstata ventral 

 

A próstata ventral é constituída de um par direito e esquerdo de lobos 

cada qual composto de 2-3 ductos delgados principais, decorrentes do 

aspecto ventral da uretra, logo abaixo da bexiga (Figura 2). A próstata 
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ventral constitui cerca da metade da massa de todo o complexo prostático. 

Cada ducto principal se estende por uma curta distância a partir da uretra 

para uma região onde o contato com outros ductos gera 8-12 ductos 

secundários que se estendem distalmente sem posterior subdivisão. Esses 

ductos secundários, em seguida, sofrem uma profusa ramificação para 

gerarem uma ampla variedade de ductos terminais.  

Os ductos distais são revestidos por células epiteliais colunares 

simples com uma camada descontínua de células basais. Os ductos 

principais e secundários emergentes da uretra são revestidos por um 

epitélio colunar baixo, como descrito anteriormente por Ichihara et al [27]. 

As células epiteliais colunares altas dos ductos distais tem núcleos basais e 

zonas supranucleares claras. O epitélio ductal é cercado por uma luva de 

células estromais. Ao contrário daquelas da glândula de coagulação, os 

ductos da próstata ventral tem poucas invaginações. Uma secreção 

precipitada é raramente observada no lúmen [26]. 

 

Próstata Lateral 

 

A próstata lateral ocupa uma posição logo abaixo da vesícula seminal 

e da glândula de coagulação (Figura 2). Estende-se ventralmente para 

cobrir parcialmente a próstata ventral e se fundir dorsalmente com a 

próstata dorsal. Este lobo é constituído por dois tipos de ductos: próstata 

lateral tipo 1 e próstata lateral tipo 2.  A próstata lateral do tipo 1 consiste 

de 5-7 ductos principais longos de cada lado, cada qual terminado em 20-

30 bulbos distais. A próstata lateral do tipo 2 é composta de 5-6 ductos 

principais curtos de cada lado, cada qual terminando em 40-60 bulbos 

distais [26]. 
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Ductos de ambos os lobos laterais da próstata surgem a partir da 

mesma região da uretra. Estudos com microscopia de luz mostram que 

ductos da próstata lateral do tipo 1 e 2 são revestidos por um epitélio 

colunar simples com núcleos localizados basalmente. Ductos terminais da 

próstata lateral tipo 1 tem um tipo de estrutura acinar que são preenchidas 

com secreção eosinofílica, enquanto regiões de ductos mais proximais tem 

um contorno suave.  

Ductos da próstata lateral tipo 1 têm poucas invaginações epiteliais. 

Ductos principais de ambos os tipos, 1 e 2 emergem da uretra e são 

cercados por um estroma espesso. Ductos e ácinos da próstata lateral tipo 2 

tem invaginações epiteliais moderadas [26]. 

 

Próstata dorsal 

 

A próstata dorsal é composta de 5-6 ductos principais de cada lado, 

que surgem a partir da face posterior da uretra. Ela é localizada abaixo e 

atrás da vesícula seminal e da glândula de coagulação, 

inferoposteriormente à bexiga e posterior (dorsal) à próstata lateral 

(Figura2). A próstata dorsal apresenta uma morfologia ductal complexa e 

extensivamente arborizada semelhante a uma árvore.  

Estudos com microscopia de luz demonstram uma secreção 

eosinofílica e restos celulares no lúmen. Invaginações epiteliais são 

reduzidas em relação a outros lobos (glândula de coagulação e próstata 

lateral tipo 2) da próstata. Ductos terminais têm uma estrutura acinar.  

Embora o desenvolvimento da próstata, o crescimento, a função e a 

regressão sejam regulados uniformemente, os níveis sistêmicos de 

androgênio, a morfogênese ductal, a síntese de DNA e a expressão de 

proteínas secretoras mostram diferenças focais marcantes, dentro e entre os 
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lobos da próstata. A heterogeneidade da atividade biológica sugere que o 

crescimento e a função da próstata são em grande parte focalmente 

regulados na glândula [26]. 

 

 

 

 

Figura 2: Visão esquemática lateral dos órgãos pélvicos do rato macho. CG, glândula de 

coagulação; VP, próstata ventral; L1, próstata lateral tipo 1; L2, próstata lateral tipo 2; 

DP, próstata dorsal; BL, bexiga urinaria; SV, vesícula seminal; DD, ducto deferente; 

UR, uretra. Os ductos principais de L1 e L2 surgem da mesma área da uretra. Retirado 

de Hayashi et al [26]. 
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Regulação hormonal da próstata 

 

O crescimento, a diferenciação e a manutenção da próstata são 

controlados principalmente por andrógenos. Durante o desenvolvimento, o 

primeiro tecido alvo de andrógenos é o mesênquima urogenital, que 

direciona o brotamento, ramificação e diferenciação epitelial por 

intermédio de fatores parácrinos. Por outro lado o epitélio em 

desenvolvimento induz a diferenciação e o padrão morfológico de 

desenvolvimento do músculo liso. Portanto essa interação entre epitélio e 

mesênquima/estroma é bidirecional [2]. O brotamento prostático é iniciado 

pela ação androgênica pré-natal [28].  

As subsequentes morfogênese ductal, canalização e citodiferenciação 

epitelial, também precisam de estimulação androgênica e estão associadas a 

um aumento perinatal transitório na concentração de testosterona sérica 

[29]. 

Adicionalmente, andrógenos apresentam um papel importante no 

desenvolvimento de doenças da próstata. Embora a testosterona testicular 

forneça a principal fonte de andrógenos , a glândula também tem a 

capacidade de metabolizar localmente o andrógeno mais potente, a 

dihidrotestosterona (DHT), através da redução de testosterona pela enzima 

5α-redutase [30]. Andrógenos também são metabolizados em estrogênios, 

através da ação da enzima aromatase [31]. 

Andrógenos aumentam o teor de ácido cítrico prostático em roedores 

[32] e macacos [33]. Um aumento da oferta de precursores na forma de 

aminoácidos e de glicose pode causar uma elevada taxa de síntese de 

citrato. Trabalhos anteriores sobre a próstata de ratos castrados tratados 
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com testosterona mostram um aumento da captação e fosforilação de 

glicose [34]. 

Além disso, os andrógenos têm um duplo papel em estimular a 

proliferação e inibir a morte de células epiteliais [35], o que sugere a 

existência de um mecanismo para evitar o crescimento patológico da 

glândula. As respostas da próstata aos andrógenos são mediadas pela ampla 

distribuição de receptores de andrógenos (AR) em células epiteliais, 

musculares lisas e células do estroma [36, 37]. Tem sido demonstrado que 

o complexo andrógeno-AR é translocado para o núcleo para regular a 

transcrição de genes [38], e que os andrógenos produzem um aumento 

tanto no nível quanto na meia-vida do AR [39]. Em tecido tumoral, a 

expressão de AR é observada primariamente em câncer e durante a 

progressão para carcinoma hormônio refratário [40]. Os estrogênios são 

reconhecidos como carcinogênicos pela Agência Internacional de Pesquisa 

em Câncer, e induzem a formação de tumor em vários órgãos de diferentes 

espécies [41].  Embora o estrogênio possa regular os níveis de androgênios 

indiretamente pelo eixo hipotálamo-hipófise-gônada [42], evidências 

indicam que eles podem também atuar sobre a próstata, tendo papel 

importante no câncer [43]. 

A administração de estrogênio em machos adultos suprime as 

gonadotrofinas hipofisárias e a produção de testosterona pelos testículos é 

diminuída. Usando essa abordagem terapêutica, o tratamento com 

estrogênio tem sido muito utilizado para o tratamento paliativo de câncer 

de próstata avançado. A retirada de andrógenos resulta na involução e 

indução de apoptose na próstata [44, 45] e isso pode mascarar os efeitos 

diretos dos estrógenos sobre a glândula. No entanto, há evidências 

consideráveis para sustentar os efeitos dos estrógenos sobre a próstata, 

incluindo a indução de metaplasia escamosa [46-50]; imprinting durante 
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desenvolvimento da próstata, resultando em sensibilidade hormonal 

alterada posteriormente (na vida tardia) [51-54], hiperplasia da próstata e 

displasia no envelhecimento [46, 52, 55-58]. 

Exposição a altos níveis de estrogênio durante o período pré-natal 

resulta em alterações permanentes no crescimento prostático, bem como 

predispõe a glândula à hiperplasia e displasia severa similar à doença 

humana e neoplasia prostática intraepitelial [59]. 

A combinação de androgênios e estrogênio pode induzir displasia, 

mudanças pré malignas e malignas nas células da próstata [60-65], 

enquanto que somente o estrogênio “in vitro” é um inibidor do crescimento 

[66]. 

O estrogênio agindo através de seu receptor de estrogênio α (ERα) e 

receptor de estrogênio β (ERβ) tem diversos efeitos fisiológicos sobre o 

sistema reprodutor, ossos, sistema cardiovascular, hematopoiese, sistema 

nervoso central e periférico[67, 68].  

Camundongos com o receptor α ou β ou ambos inativados têm 

diferentes fenótipos, incluindo diferenciação incompleta do epitélio nos 

tecidos que estão sobre o controle de esteróides (próstata, ovário, mamas e 

glândulas salivares), ovulação deficiente pela síndrome do ovário 

policístico em humanos, obesidade, resistência a insulina e completa 

infertilidade [61].  

 A próstata possui os dois subtipos de receptor de estrogênio, que são 

expressos no estroma prostático e epitélio [69-71]. Na próstata de roedores 

de desenvolvimento normal, a expressão do ERα está confinada ao estroma 

e não está presente nas células epiteliais [72, 73]. Enquanto que ERβ parece 

ser altamente expresso nas células epiteliais da próstata do adulto, a sua 

expressão no epitélio indiferenciado neonatal da próstata é relativamente 
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baixa [72, 73]. Ao contrário, a expressão do ERα é alta no período neonatal 

e diminui significativamente com o desenvolvimento do animal [72]. 

ERα é predominante em órgãos reprodutores femininos, já ERβ é 

altamente expresso no trato reprodutor masculino. Estudos identificaram 

que ERβ é altamente expresso na próstata humana e que não há perda 

progressiva de sua expressão em HPB e em maior extensão no câncer 

invasivo [74-76].  

Estrogênio agindo via ERα é capaz de induzir efeitos adversos na 

próstata como: proliferação anormal da camada basal do epitélio conhecida 

como metaplasia escamosa [77, 78], inflamação [55] e câncer [79, 80]. Por 

outro lado, ERβ media efeitos benéficos anti-proliferativos [81, 82], anti-

inflamatório [83] e potencialmente anti-carcinogênicos [76, 84-88]. Desta 

forma, agonistas específicos de ERβ em associação com antagonistas de 

ERα poderiam ser úteis no tratamento de doenças da próstata [82]. 

Hofmeister e Bonefeld-Jorgensen [89], relataram que os estrogênios 

fazem regulação negativa da expressão do RNAm do ERα e sua proteína 

através de mecanismos de autoregulação, incluindo a repressão da 

transcrição do gene ER e diminuição da estabilidade do RNAm para ER, e 

indução de  proteólise da sua proteína.  

Um equilíbrio afinado entre os efeitos mediados por AR, ERα e ERβ 

é obrigatório para a manutenção da saúde da próstata [90]. Estrogênio 

exerce efeitos significativos na próstata e em adição ao androgênio, tem 

papel no desenvolvimento do câncer de próstata.  

Dessa forma, é imperativo considerar a expressão local da enzima 

aromatase e seu papel no desenvolvimento do câncer de próstata. Trabalhos 

recentes demonstram a presença da enzima aromatase no estroma da 

próstata humana normal, tendo sua expressão epitelial regulada 

positivamente em casos de câncer de próstata [91]. 
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     Em experimentos com ratos com o gene da aromatase silenciado 

(Knockout ARKO), então deficientes em estrogênio, mostram 

desenvolvimento de hiperplasia prostática durante a exposição a elevadas 

taxas de estrogênio durante toda a vida, embora nenhuma mudança ligada a 

malignidade tenha sido detectada em nenhum período [43].  

Ao contrário, o tratamento combinado de androgênios e estrogênio 

mostrou induzir displasia prostática e adenocarcinoma. Esses resultados 

mostram que mudanças relacionadas a malignidades na próstata são 

androgênio e estrogênio dependentes e que nenhum desses hormônios 

sozinho é suficiente pra evocar padrões aberrantes de crescimento que 

resultam em malignidades [43]. 

A expressão anômala da aromatase desempenha um papel importante 

no desenvolvimento e progressão de malignidades, particularmente na 

mama [92, 93]. Tem sido demonstrado que a expressão da aromatase 

aumenta no sítio do tumor e os níveis elevados de estrogênio local 

promovem um feedback positivo que comanda a proliferação das células 

tumorais [94] . 

Vários hormônios hipofisários, inclusive a prolactina (PRL), 

hormônio do crescimento (GH), hormônio luteinizante e hormônio folículo 

estimulante apresentam um papel no crescimento da próstata, no 

desenvolvimento e função fisiológica [95, 96].  A prolactina (PRL) tem 

uma influência bifásica sobre a organização da próstata [97].  

A próstata apresenta expressão de RNAm para os receptores de PRL 

[98]. Um tratamento agudo ou crônico para induzir um aumento da PRL 

em ratos machos resulta em uma modificação respectiva estimulatória ou 

inibitória do comportamento sexual [99]. Isso significa que em contraste 

com as condições constantes, uma onda breve de PRL parece ser necessária 

para uma expressão adequada à função sexual no sexo masculino. Sabe-se 
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que os receptores de PRL são expressos no epidídimo, vesícula seminal e 

próstata [98]. Consequentemente, o aumento da PRL durante a primeira e 

segunda fase copulatória poderia servir para desencadear a síntese e 

liberação do conteúdo destas glândulas, a fim de ter uma quantidade 

suficiente de sêmen para expelir em cada ejaculação [100]. 

Apesar das células epiteliais da próstata normal não secretarem nem 

sintetizarem quantidades significativas de fator de crescimento I 

semelhante à insulina (IGF-I), elas respondem ao estimulo mitogênico 

[101]. IGF-I está envolvido no crescimento excessivo da próstata; sítios 

específicos de ligação para IGF-I estão presentes nas células de HBP e a 

privação do andrógeno por tratamento com análogo de GnRh aumenta a 

sua capacidade de ligação e parece modificar a localização dos receptores 

de IGF-I no epitélio da próstata [102].  

Em vários modelos de ratos com deficiência de GH, a administração 

do mesmo aumentou os níveis RNAm para AR na próstata, 5αalpha-

redutase, várias proteínas andrógeno-dependentes, IGF-I e receptor do IGF-

I (IGF-IR) [103, 104]. Além disso, receptores de GH (GHR) são expressos 

na próstata de ratos normais e em várias linhagens de células de carcinoma 

de próstata de rato e humano [104-106], bem como em tecidos de próstata 

humano [105, 107, 108].  

Assim, parece que o GH pode estar envolvido na regulação da 

função da próstata, quer diretamente através do GHR ou indiretamente, 

através do sistema IGF-I/IGF-IR.  

A relação entre nutrição e reprodução tem sido extensivamente 

estudada. Leptina tem sido proposta como o mais importante mediador 

deste mecanismo. Inicialmente, ações diretas da leptina estavam 

relacionadas apenas ao sistema nervoso central, sendo um hormônio que 
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regula o apetite e desempenha papel crítico na manutenção do balanço 

energético [109-111].  

No entanto, a ampla distribuição das diferentes isoformas de seus 

receptores reflete a multiplicidade de efeitos biológicos em tecidos 

extraneurais, fornecendo evidências para a extrema funcionalidade da 

leptina [112]. 

Alguns autores já relataram que “in vivo” a leptina apresenta funções 

antiapoptóticas, resultando na supressão da apoptose de células do ovário e 

promoção da puberdade [113]. Alta expressão do receptor de leptina na 

próstata [114] e aumento dos níveis de leptina circulante [115] foram 

observados na puberdade de ratos. Parece também regular a 

neoangiogênese sozinha ou em conjunto com o fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF)  e fator de crescimento de fibroblasto 2 (FGF2) 

[116]. Funciona como citocina pré-inflamatória, fator angiogênico e 

estimulante do crescimento puberal da próstata em homens e animais [115, 

117, 118] e portanto tem sido implicada como potencial fator de risco na 

tumorogêse da próstata. Além disso, a leptina promove a produção de  

interleucina 6 (IL-6) e IGF-1, fatores que têm sido implicados no 

crescimento do tumor [119]. 

Dados epidemiológicos sugerem que a obesidade está associada com 

aumento do risco de certos tipos de câncer. A síntese da leptina nos 

adipócitos é influenciada por diversos fatores hormonais, mais 

notavelmente insulina [120], fator alfa de necrose tumoral (TNF-α) [121], 

glicocorticóides [122], hormônios reprodutivos [123] e prostaglandinas 

[124]. Curiosamente, muitos destes fatores têm sido associados a processos 

neoplásicos. A leptina também atua como um fator de transformação 

mitogênico e fator de migração de células de diferentes tipos, incluindo as 
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células musculares lisas [125], células normais e neoplásicas do cólon [126, 

127] e células epiteliais mamárias normais e malignas [128, 129]. 

A leptina tem sido encontrada estimulando a proliferação [130-133], 

migração e secreção do fator de crescimento de linhagens celulares de 

câncer de próstata [130], sugerindo que o sistema da leptina  intraprostático 

pode estar envolvido no desenvolvimento do câncer de próstata em seres 

humanos. 

Alguns autores acreditam que a leptina não aumenta o risco de 

câncer de próstata, porém parece promovê-lo, uma vez que esse já esteja 

estabelecido [134] além de favorecer o desenvolvimento de suas formas 

mais agressivas [135]. 

A leptina é capaz de estimular a expressão da aromatase no MCF-7 

(linhagem celular de adenocarcinoma de mama em humanos) através da via 

de sinalização MAPK e STAT, evidenciando o seu papel importante a na 

produção in situ de estradiol e promoção de proliferação [136]. Já foi 

relatada a ação inibitória da leptina sobre a secreção de prostaglandina E2 

de células ovarianas de ratos [137]. Em células humanas da granulosa a 

leptina estimulou ocitocinas, prostaglandina F e IGFBP-3  [138]. 

Vários estudos recentes abordaram o possível papel da leptina no 

desenvolvimento e progressão do câncer. A possibilidade desse hormônio 

ativar o crescimento celular, transformação ou resistência aos 

medicamentos tem sido avaliada com diferentes modelos celulares e 

modelos animais de câncer. 

Experimentos in vitro demonstram que a leptina causa proliferação 

seletiva em células de câncer de próstata que são androgênio-independentes 

[139], e os níveis séricos de leptina estão associados com a progressão 

avançada do tumor entre homens com câncer de próstata [139]. 
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Estudos prévios demonstram que variantes alélicas do gene da 

leptina estão relacionados ao risco do câncer de próstata, sugerindo que a 

leptina ainda deve ser muito avaliada pelo seu papel potencial na 

carcinogênese prostática [140]. 

Os receptores de leptina são membros da família dos receptores de 

citocinas, cujo gene é transcrito e clivado em 6 diferentes isoformas: OBRb 

(receptor longo), OBRa, c, d, f (receptores curtos), e o OBRe (receptor 

solúvel). As isoformas curtas têm em comum o domínio extracelular 

constituído por mais de 800 aminoácidos e o domínio transmembrana de 34 

aminoácidos, sendo o domínio intracelular de 30-40 resíduos de 

aminoácidos característicos para cada uma das isoformas curtas. A 

isoforma longa (OBRb) diverge das demais por possuir domínio 

intracelular longo composto por aproximadamente 300 resíduos de 

aminoácidos, o que promove a interação com outras proteínas no 

citoplasma, ativando as vias de sinalização [141-144].  

A isoforma longa é expressa principalmente no hipotálamo [145] e 

responde às ações centrais da leptina, sendo também representada em 

muitos outros tipos celulares, tais como adipócitos, osteoblastos, 

queratinócitos localizados à margem de lesão, células dos pulmões, rins, 

estômago, fígado, ácinos pancreáticos, células sangüíneas mononucleares, 

endoteliais, musculares, endometriais, da placenta, cordão umbilical, 

ovário, útero e próstata [146-153]. O papel biológico da isoforma OBRb 

está relacionado a sua capacidade de ativar as vias de sinalização 

intracelular para a leptina, sendo considerada então como a isoforma 

biologicamente funcional nos diferentes tecidos [142-144, 154]. 

 As isoformas OBRa e OBRc são amplamente expressas no plexo 

coróide e em microvasos onde parecem ter um papel na captação ou no 

efluxo da leptina do líquido cefalorraquidiano, assim como no transporte 
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mediado pelos receptores de leptina através da barreira hemato-encefálica 

[155, 156]. 

As isoformas OBRd e OBRf não demonstram expressão bem 

determinada nos tecidos corporais, parecendo estar homogeneamente 

distribuídos, embora sua representatividade seja baixa e sua função ainda 

não descrita [157, 158]. 

OBRe, que não tem domínio intracelular, está codificado como 

receptor solúvel [158], circula no sangue e possui alta afinidade de ligação 

com a leptina [158, 159].  Assim, essa isoforma desempenha um papel na 

regulação dos níveis plasmáticos de leptina livre, a forma biologicamente 

ativa [160]. 

Em trabalho recente foi demonstrada a expressão do RNAm de 

leptina e das isoformas OBRa, OBRb, OBRc, OBRe e OBRf em todos os 

lobos da próstata de ratos. Análise imunohistoquímica revelou uma 

localização epitelial [161, 162].  

Ao longo de anos, vários sistemas in vitro têm sido empregados com 

o objetivo de modelar o desenvolvimento normal e função da próstata 

humana e elucidar os mecanismos celulares e moleculares subjacentes na 

HPB e no câncer de próstata.  
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OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar se a administração de leptina é 

capaz de regular a expressão de diferentes genes na hiperplasia prostática 

benigna humana e na próstata ventral de ratos Wistar num sistema in vitro 

de cultura de órgãos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Ensaio morfológico 

 

Para estabelecer o tempo máximo que o tecido poderia permanecer 

em cultura sem alterar a sua morfologia, foi feito um ensaio com duas 

próstatas de ratos Wistar adultos. No momento do sacrifício, os animais 

foram anestesiados com thiopental (0,15 ml/100g/peso corporal). O lobo 

ventral da próstata foi dissecado em condições estéreis e dividido em 6 

fragmentos, mantidos em placas com meio DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) e gentamicina (1ng/ml de meio). Foram 

coletados 2 fragmentos nos tempos 0 (2hs), 1(24hs) e 2 (48hs) para análise 

da integridade histológica. Ao término do ensaio foi fixado em formalina 

tamponada 10%. Em seguida o material foi processado utilizando  técnicas 

histológicas de rotina para a inclusão em parafina. Cortes de 5 m de 

espessura foram corados em Hematoxilia & Eosina para verificar a 

integridade do tecido. 

A figura 3 mostra que a integridade do tecido foi preservada em 

todos os tempos estudados. Observam-se ductos com células epiteliais 

colunares altas apresentando núcleos basais e zonas supranucleares claras. 

O epitélio ductal é cercado por uma luva de células estromais e apresenta 

poucas invaginações.  
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C  

Figura 3: Corte histológico da próstata ventral de rato mantido em cultura por 3h 

(A), 24h (B) e 48h (C) corado por HE. Aumento de 400x. 
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Ensaio funcional 

 

  Cultura de órgãos 
 

Para estabelecer o melhor tempo de resposta à leptina foi feito um 

ensaio com fragmentos da próstata ventral de ratos coletados nos tempos 0 

(3hs), 1 (24hs) e 2 (48hs) dos meios com e sem leptina e foi avaliado a 

expressão do gene OBRa. 

Para esse teste, o lobo ventral da próstata de 2 ratos machos Wistar 

adultos (120 dias de idade) foram dissecados em condições estéreis e 

divididos em 6 fragmentos mantidos em placas com meio DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e gentamicina (1ng/ml 

de meio).  

Após 1 hora de incubação, os meios foram trocados pelo meio 

anterior suplementado (leptina) ou não (controle) com leptina (16ng/ml de 

meio). A dose foi escolhida de acordo com Somasundar et al [133]. 

Os resultados relativos ao teste de resposta a leptina estão 

apresentados na figura 4. Houve aumento na expressão da isoformas ObRa 

após tratamento com leptina em todos os tempos estudados sendo este 

aumento significativo apenas no tempo de 3h . 
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Figura 4: A -Expressão dos genes ObR-a em 3, 24 e 48hs após tratamento com leptina 

no lobo ventral da próstata de rato. Dados são expressos como média ± erro padrão de 2 

animais. 
 

Tendo em vista os resultados dos testes foi escolhido o tempo de 3 

horas para avaliação dos demais genes de interesse cujas sequências estão 

descritas na tabela 1. Seguindo o protocolo de cultura descrito acima foi 

utilizado o lobo ventral da próstata de 15 ratos machos Wistar adultos (120 

dias de idade) sendo que o lobo ventral da próstata de rato foi dividido em 

2 fragmentos.Fragmentos de próstata humana hiperplásica obtidas de 15 

pacientes com IMC normal entre 18.5 e 24.9, submetidos a adenomectomia 

transvesical aberta foram também utilizados. 

 

PCR em tempo real 

 

O RNA foi extraído com Trizol conforme protocolo sugerido pelo 

fabricante (Invitrogen). A qualidade do RNA foi determinada pela razão da 

absorvância em 260/280nm, e sua concentração determinada em 260nm, 

usando espectrofotômetro (ND-1000, Nanodrop). O RNA total (1µg) foi 
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tratado com DNase (Invitrogen) antes de ser transcrito reversamente com a 

enzima Superscript III (Invitrogen).  

Dois microlitros de cDNA foram então usados para amplificação por 

PCR em tempo real utilizando primers específicos para cada gene  e o 

reagente SyBR Green (Invitrogen), num volume final de 20 microlitros. As 

reações foram feitas em triplicata e normalizadas pela expressão do gene da 

β actina.  

 

Análise estatística 

 

Foi utilizado teste t-student para análise dos dados observados entre 

os grupos tratados ou não com leptina. Dados são expressos como média ± 

erro padrão. P<0,05 foi considerado como significativo. 
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Tabela 1: Sequências dos oligonucleotídeos usados para amplificação dos genes 

em PCR em Tempo Real. 

Gene Sequência 

 

HUMANO  

Βactina  CCAGCTCACCATGGATGA 

ACGATGGAGGGGAAGAC 

Receptor de leptina 1 AGGACGAAAGCCAGAGACAA 

AAATGCCTGGGCCTCTATCT 

Receptor de leptina 2  CCACTGAACCATCCAAGACC 

TGAGCAACGCAGGCATAATTC 

Leptina  ATTTCACACACGCAGTCAG 

TGGTGAGGATCTGTTGGT 

Receptor de estrogênio β  GTGTATGACCTGCTGCTGGA 

GCTTTTACTGCTCTCTGCCG 

Receptor de androgênio V1  TTCTGAGCAAGAGAAGGGGA 

TTCTGGAAAGCTCCTCGGTA 

   RATO  

β actina  CTCCGGCATGTGCAA 

CCCACCATCACACCCT 

OBRa  TACCAACCTCCCAACAGTCC 

AGCATATGCCCCAACTGAAC 

OBRb  CTGAAGAAAATCACGGGGAA 

TGAACAGACAGTGAGCTGGG 

Leptina GACATTTCACACACGCAGTC 

GAGGAGGTCTCGCAGGTT 

Receptor de estrogênio β1  GAAGCTGAACCACCCAATGT 

CAATCATGTGCACCAGTTCC 

Receptor de estrogênio β2  AGGTGCTAATGGTGGGACTG 

GCCAGTGAGGGTCTTCTGAG 

Receptor de androgênio  GGCAAAGGCACTGAAGAGAC 

CCCAGAGCTACCTGCTTCAC 

Aromatase  CTCCCTGAAGACACACAGCA 

GGGTTCAGCATTTCCAAAAA 
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RESULTADOS 

 

Próstata humana – HPB 

Em relação as isoformas dos receptores de leptina presentes na 

próstata humana, Rec1 (isoforma longa) e Rec2 (isoforma curta), o 

tratamento por 3 horas resultou num aumento estatisticamente significativo 

(p=0,04; p=0,01) da expressão de ambos (Figura 5A e B). A expressão do 

gene da leptina foi significativamente (p=0,04) reduzida pelo tratamento 

com leptina (Figura 5C). 
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Figura 5: Expressão dos genes Rec1 (A), Rec2 (B) e leptina (C) 3h após tratamento com 

leptina (16ng/ml de meio) em tecido oriundo de HPB. Dados são expressos como média 

± erro padrão. Letras diferentes significam significância estatística. 
 

 

O tratamento com leptina causou um aumento significativo (p=0,04) 

na expressão do gene AR e uma diminuição significativa (p=0,04) na 

expressão do ERβ (Figura 6A e B).  
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Figura 6: Expressão dos genes AR (A) e ERβ (B) 3h após tratamento com leptina 

(16ng/ml de meio) em tecido oriundo de HPB. Dados são expressos como média ± erro 

padrão. Letras diferentes significam significância estatística. 
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Próstata ventral de rato 

 

Em relação às principais isoformas dos receptores de leptina na 

próstata ventral de ratos, ObRa e ObRb, o tratamento por 3 horas resultou 

num aumento estatisticamente significativo (p=0,02 ObRa; p=0,04 ObRb) 

da expressão de ambos. Houve também um aumento significativo (p=0,02) 

na expressão do gene da leptina (Figura 7). 

 

Figura 7: Expressão dos genes ObRa (A), OBRb (B) e leptina (C) na próstata ventral de 

ratos 3h após tratamento com leptina (16ng/ml de meio). Dados são expressos como 

média ± erro padrão de 15 animais. Letras diferentes significam significância estatística. 
 

 

O tratamento com leptina causou um aumento significativo (p=0,02) 

na expressão do gene AR e no gene da aromatase (p=0,04). Em 

contrapartida, a estimulação por 3 horas com leptina levou a uma 

diminuição significativa (p=0,01 ERβ1; p=0,03 ERβ2) na expressão dos 

receptores de estrogênio, ERβ1 e ERβ2 (Figura 8).   
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Figura 8: Expressão dos genes AR (A), aromatase (B), ERβ1 (C) e ERβ2 (D) na próstata 

ventral de ratos 3h após tratamento com leptina (16ng/ml de meio). Dados são 

expressos como média ± erro padrão de 15 animais. Letras diferentes significam 

significância estatística. 
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DISCUSSÃO 

 

A relação entre nutrição e reprodução tem sido extensivamente 

estudada. A leptina tem sido proposta como o mais importante mediador 

deste mecanismo. Apesar das evidências sugerindo fortemente o 

envolvimento da leptina na regulação do crescimento e função da próstata e 

tumores da próstata [130-133, 163-165], pesquisas sobre expressão de 

leptina e suas isoformas de receptores em próstata normal e tumoral são 

escassos [114, 133, 166]. 

Vários estudos recentes abordaram o possível papel da leptina no 

desenvolvimento e progressão do câncer. A leptina parece estimular a 

proliferação [130-133], migração e secreção do fator de crescimento de 

linhagens celulares de câncer de próstata [130]. Experimentos in vitro 

demonstram que a leptina causa proliferação seletiva em células de câncer 

de próstata que são androgênio-independentes [139], e os níveis séricos de 

leptina estão associados com a progressão avançada do tumor entre homens 

com câncer de próstata [139]. Estudos recentes demonstram que variantes 

alélicas do gene da leptina estão relacionados ao risco do câncer de 

próstata, sugerindo que a leptina deveria ser mais avaliada pelo seu papel 

potencial na carcinogênese prostática [140]. Todos esses trabalhos sugerem 

que o sistema intraprostático da leptina pode estar envolvido no 

desenvolvimento do câncer de próstata em seres humanos. 

ERβ parece ser altamente expresso nas células epiteliais da próstata 

do adulto [72-76] a sua expressão no epitélio indiferenciado neonatal da 

próstata de ratos é relativamente baixa [72, 73]. Ao contrário, a expressão 

do ERα é alta no período neonatal e diminui significativamente com o 

desenvolvimento do animal [72]. Por essa razão, neste trabalho, foi 
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avaliado apenas a expressão do ERβ no lobo ventral da próstata de ratos e 

na HPB.  

Neste trabalho evidenciamos pela primeira vez que o tratamento com 

leptina no lobo ventral da próstata, utilizando um sistema de cultura de 

órgãos, resultou em aumento significativo na expressão do RNAm da 

leptina, das isoformas OBRb e OBRa do seu receptor, AR e da enzima 

aromatase, além de redução das isoformas ERβ1 e ERβ2 do receptor de 

estrogênio. Os dados obtidos em tecidos oriundos de HPB mostraram 

resultados bastante semelhantes àqueles observados na próstata ventral de 

ratos. Houve aumento na expressão das isoformas do receptor de leptina e 

no receptor de androgênio e uma redução na expressão do receptor de 

estrogênio nas amostras tratadas com leptina. A única diferença observada 

foi a menor expressão do gene da leptina. Estes resultados sugerem que a 

leptina regula de maneira diferente os diversos genes expressos na próstata 

e que esta regulação pode ser espécie específica.  

A regulação positiva da expressão das isoformas do receptor de 

leptina observadas tanto na próstata ventral de ratos quanto em tecidos de 

HPB sugere que esta autoregulação possa ser uma das maneiras pelas quais 

a obesidade está associada a doenças da próstata, aumentando os efeitos da 

leptina no tecido. Em ratos, a regulação positiva da expressão do gene da 

leptina acrescenta uma etapa no sistema intraprostático que favorece o 

papel da leptina na próstata.  

Entretanto na HPB houve redução na expressão do gene da leptina, o 

que poderia estar relacionado a características prévias da doença e/ou dos 

níveis séricos de leptina nesses pacientes. Outros ensaios deverão ser 

realizados a fim de esclarecer este fato. 

Em condições fisiológicas normais a próstata do indivíduo adulto 

apresenta um tamanho relativamente estável, apesar do lento turnover das 
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células epiteliais [44, 167]. É possível que a regulação positiva da leptina 

sobre os receptores de androgênio leve a um turnover acelerado das células 

epiteliais resultando em crescimento glandular exagerado. Esta hipótese 

reforça a relação existente entre obesidade e doenças prostáticas.  

Além disso, a expressão de AR é observada primariamente em 

câncer e durante a progressão para carcinoma hormônio refratário [40]. O 

aumento na expressão do AR após estímulo com leptina reforça o papel do 

androgênio e seu receptor no desenvolvimento de doenças prostáticas e a 

relação com obesidade. 

A expressão anômala da aromatase desempenha um papel importante 

no desenvolvimento e progressão de malignidades, particularmente na 

mama [92, 93]. Tem sido demonstrado que a expressão da aromatase 

aumenta no sítio do tumor, e os níveis elevados de estrogênio local 

promovem um feedback positivo que comanda a proliferação das células 

tumorais [94] . 

Alguns trabalhos sugerem que a aromatase e estrogênio apresentam 

um papel importante no desenvolvimento do câncer de próstata [43]. A 

regulação positiva da aromatase pela leptina na próstata reforça mais uma 

vez a hipótese desta regulação ser uma das etapas envolvidas na relação 

entre obesidade e doenças prostáticas. 

A expressão das isoformas dos receptores de estrogênio foi reduzida 

pela leptina. Algumas hipóteses justificam este fato: Hofmeister e 

Bonefeld-Jorgensen [89] relataram que os estrogênios fazem regulação 

negativa da expressão do RNAm do ERα e ERβ e suas proteínas através de 

mecanismos de autoregulação. É possível que o estrogênio produzido 

localmente pela aromatase faça regulação negativa do ERβ na próstata 

ventral de ratos. 
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Outra possibilidade é que a redução na expressão de ERβ, o qual 

apresenta ação anti-proliferativa [81, 82], anti-inflamatória [83] e 

potencialmente anti-carcinogênica [76, 80, 84-88] favoreceria o 

aparecimento das doenças prostáticas, reforçando mais uma vez a 

correlação entre leptina e doenças prostáticas. Em um estudo sobre câncer, 

a perda da expressão de ERβ foi associada a progressão da próstata normal 

para o câncer [72]. 

Corroborando nossos resultados foi demonstrado recentemente que a 

expressão de ERβ é diminuída pelo tratamento com leptina na mama [168]. 

Não encontramos na literatura trabalhos relativos ao efeito da leptina sobre 

esses receptores na próstata. 
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CONCLUSÃO 

 

A regulação positiva da leptina sobre as isoformas do seu receptor, 

receptor de androgênio, enzima aromatase e a regulação negativa sobre os 

receptores de estrogênio sugerem que este hormônio desempenha um papel 

importante na próstata e que pode estar envolvido na gênese das doenças 

prostáticas em pacientes obesos. 
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