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RESUMO 
 

ALVES-PEREIRA, Jorge Luiz. Análise molecular e morfométrica da próstata ventral de ratos 
injetados com leptina. 2012. 67f. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia e Ciências 
Cirúrgicas) – Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2012. 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da administração de leptina no lobo ventral 
da próstata de ratos adultos. Vinte ratos Wistar machos e adultos foram divididos em 2 
grupos: L - animais foram injetados com 50 μL diária de leptina (8 μg / 100 g PC, subcutânea) 
durante quatro dias e C - animais receberam o mesmo volume de solução salina. Perfil 
lipídico e níveis séricos de testosterona foram avaliados. O lobo ventral da próstata foi 
processado para análise histomorfométrica. Expressão dos genes da aromatase, receptor de 
andrógeno, receptores de estrógeno (α e β) e as isoformas dos receptores de leptina longa 
(Ob-Rb) e curta (Ob-Ra) foram avaliados por PCR em tempo real. Proliferação celular foi 
avaliada por imuno-histoquímica com PCNA. Os dados foram expressos como média ± erro 
padrão e analisados pelo teste t de Student. Níveis séricos de colesterol aumentaram (C = 39,7 
± 4,2; L = 55,2 ± 4,2, mg / dL, P ≤ 0,02) e de testosterona (C = 1,6 ± 0,43; L = 0,6 ± 0,15, ng / 
dL, P ≤ 0,03) diminuíram no grupo L. A análise histomorfométrica mostrou uma redução na 
densidade de células (C = 8868 ± 242; L = 8.211 ± 210, mm2; P ≤ 0,04), na área total (C = 
0,24 ± 0,026; L = 0,10 ± 0,009, mm2; P ≤ 0,001) e na área interna dos ácinos (C = 0,16 ± 
0,009; L = 0,08 ± 0,006, mm2; P ≤ 0,0002). Por outro lado, houve um aumento na altura do 
epitélio (C = 17,3 ± 0,3; L = 22,8 ± 0,2 µm, P ≤ 0,0001) e no número de ácinos (C = 7,0 ± 0,2; 
L = 8,7 ± 0,1, mm2; P ≤ 0,0002). As análises histomorfométrica juntamente com os resultados 
imuno-histoquímicos para PCNA sugerem que a leptina aumenta a proliferação celular. Em 
relação à expressão gênica, o tratamento de leptina aumentou a expressão de todos os genes, 
mas ER-α, em mais de 200 vezes em comparação com a expressão no grupo C. Em 
conclusão, neste trabalho mostramos que a leptina tem um efeito direto sobre a próstata de 
ratos adultos levando a um aumento na proliferação celular e na expressão gênica da 
aromatase, receptor de androgênio, nas isoformas dos receptores de leptina e receptores de 
estrogênios alfa e beta que são importantes para a fisiologia normal do tecido prostático. 
 
Palavras-chave: Leptina. Próstata. Receptor de androgênio. Aromatase. Receptor de 
estrogênio. Receptor de leptina. 
 
 



ABSTRACT 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of leptin administration on the ventral 
prostate lobe of adult rat. Twenty adult male rats were divided into 2 groups: L - animals were 
daily injected with 50 μL of leptin (8 µg / 100 g BW, subcutaneous) for four days and C -
animals received the same volume of saline solution. Lipid profile and testosterone serum 
levels were evaluated. The prostate ventral lobe was processed for histomorphometric 
analysis. Gene expression of aromatase, androgen receptor, leptin and estrogen receptors 
isoforms was evaluated by real-time PCR. Cell proliferation was evaluated by PCNA 
immunohistochemistry. Data were expressed as mean ± standard error and analyzed by 
student’s t-test. Serum levels of cholesterol (C = 39.7 ± 4.2; L = 55.2 ± 4.2, mg / dL; P ≤ 0.02) 
increased and testosterone (C = 1.6 ± 0.43; L = 0.6 ± 0.15, ng / dL; P ≤ 0.03) decreased in L 
group. The histomorphometric analysis showed a reduction in cell density (C = 8868 ± 242; L 
= 8211 ± 210, mm2; P ≤ 0.04), in total (C = 0.24 ± 0.026; L = 0.10 ± 0.009, mm2; P ≤ 0.001) 
and in the internal acini areas (C = 0.16 ± 0.009; L = 0.08 ± 0.006, mm2; P ≤ 0.0002). On the 
other hand, there was an increase in the epithelial height (C = 17.3 ± 0.3; L = 22.8 ± 0.2, µm; 
P ≤ 0.0001) and in the number of acini (C = 7.0 ± 0.2; L = 8.7 ± 0.1, mm2; P ≤ 0.0002).  The 
histomorphometric analyses together with PCNA immunohistochemistry results suggest that 
leptin increases cell proliferation. In relation to the gene expression, leptin treatment increased 
the expression of all genes, but ER-α, in more than 200 times compared to the expression in C 
group. In conclusion, in this paper we showed that leptin has a direct effect on the prostate 
gland of adult rats leading to an increase in proliferation and in the gene expression of 
aromatase, androgen, leptin and estrogen receptors isoforms that are important for the 
physiology of the prostate gland. 
 
Keywords: Leptin. Prostate. Androgen receptor. Aromatase. Estrogen receptor. Leptin 
receptor. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A próstata é uma glândula sexual que produz importantes substâncias para a potência 

dos espermatozóides em fertilizar os ovos dentro do trato reprodutivo feminino. A fim de 

realizar esta tarefa, a próstata é finamente regulada por mecanismos neurais e hormonais, e 

possui uma complexa organização histológica (1, 2). Sua principal função é de produzir 

secreções ricas em proteínas, solutos orgânicos, lipídios e colesterol, essas secreções são um 

componente importante do líquido seminal, que irão dar suporte a fertilidade masculina e 

também proteger o trato urinário inferior de infecção (3). Além disso, a próstata produz um 

antígeno prostático especifico, que se trata de uma protease da família das kalicreínas, 

produzida quase exclusivamente pelo epitélio da glândula, cuja função é solubilizar o esperma 

após a ejaculação. Eleva-se freqüentemente na hiperplasia benigna, na prostatite e, 

principalmente, com altos níveis séricos nos portadores do carcinoma da próstata (4). 

A morfogênese da próstata de roedores e de humanos ocorre de maneira análoga. Os 

lobos compõem arranjos circunferenciais ao redor da uretra prostática e apresentam 

características particulares de ramificação de ductos e produção de secreções protéicas. Em 

um mesmo lobo, os ductos prostáticos apresentam heterogeneidade regional quanto ao tipo 

celular, síntese e secreção de proteínas, além de distintas respostas a hormônios (5, 6). 

Embora a morfologia da próstata varie significantemente entre os mamíferos, os sinais 

instrutivos provenientes do mesênquima do seio urogenital estão conservados entre as 

diferentes linhagens de espécies (6). 

O desenvolvimento normal da próstata é dependente da ação de testosterona (T) 

através do receptor de andrógeno (RA). A biossíntese anormal desse hormônio ou mutações 

inativadoras do RA estão associadas a uma glândula prostática rudimentar. A conversão de 

testosterona em diidrotestosterona (DHT) na glândula prostática é importante para sua 

atividade completa (7). Testosterona e DHT são os dois mais importantes andrógenos em 

homens adultos, sendo a testosterona o andrógeno masculino principal na circulação, 

enquanto DHT é o principal andrógeno nos tecidos (8). Além dos andrógenos, os estrógenos 

desempenham importante papel na próstata, é sua ação combinada – e especificamente o seu 

equilíbrio – que é extremamente importante na manutenção da próstata saudável e a 

homeostasia do tecido. A produção de estrógenos a partir dos andrógenos é mediada pela 

enzima aromatase, a próstata normal expressa aromatase dentro do estroma, embora haja 

indução de expressão epitelial (9).  
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As ações dos estrógenos na próstata são bem diferenciadas pelos receptores 

estrogênicos (RE) alfa (α) e beta (ß) (9). O RE-α medeia às ações adversas de estrógenos na 

próstata, mais especificamente a proliferação anormal, inflamação e neoplasia maligna. Essa 

indução a inflamação também pode promover o desenvolvimento de tumores malignos, bem 

como estimular a expressão da enzima aromatase, que é alterado em tumores malignos e 

podem ser conduzidos por citosinas pró-inflamatórias, estimulando um ciclo de atividade. 

Enquanto o RE-ß medeia às ações benéficas dos estrógenos na próstata, exercendo uma série 

de benefícios e proteção que podem ser anti-proliferativa, anti-inflamatória e anti-

carcinogênica, embora atualmente desconhecida, as ações anti-inflamatórias do RE-ß também 

podem resultar na diminuição de expressão da enzima aromatase (10).  

Algumas semelhanças anatômicas entre a próstata de roedores e humanos contribuem 

para apoiar a aplicação desses animais em estudos das alterações moleculares que 

acompanham o desenvolvimento e progressão do câncer de próstata. Ambas as espécies 

possuem órgãos masculinos acessórios que se desenvolvem dos ductos de Wolff e do seio 

urogenital, sendo órgãos andrógeno-sensíveis e glândulas de forma lobular que possuem uma 

tríade similar e células epiteliais distintamente diferenciadas, porém com funções semelhantes 

(11). 
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1  PRÓSTATA DE RATOS 

 

Os modelos experimentais com roedores são muito utilizados nos estudos da fisiologia 

e fisiopatologia da próstata (12). 

Nos ratos sexualmente maduros, a próstata é uma glândula multilobar, organizada ao 

redor da uretra, na base da bexiga urinária. É composta por um par de lobos ventrais, um par 

de lobos dorsolaterais e um par de lobos anteriores ou glândula de coagulação, que estão 

associados às vesículas seminais (13), conforme demonstrado na figura 1. Sendo o lobo 

ventral mais utilizado em estudos devido à ação dos androgênios (14). 

 

 
Figura 1: Ilustração esquemática da anatomia de parte do sistema geniturinário do rato Wistar,  

adaptado de Shappel (11). Vesícula seminal (A), glândula de coagulação (B), bexiga urinária 
(C) e próstata ventral (D). 
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Devido às diferenças morfogenéticas lobo-específico, a morfologia final de cada lobo 

é distinta. No aspecto histológico, a próstata anterior apresenta inúmeras dobras epiteliais, a 

próstata dorsolateral exibe algumas dobras no epitélio e a próstata ventral apresenta epitélio 

contínuo com o mínimo de dobras (6), conforme demonstrado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Fotomicrografia dos diferentes lobos da próstata de ratos Wistar adultos (A) Próstata dorsal, 

(B) Próstata anterior, (C) Próstata lateral e (D) Próstata ventral. Coloração de Hematoxilina 
& Eosina. 200x. 

 

A B 

C D 
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1.1  Próstata ventral 

 

O lobo ventral de ratos é composto por um conjunto de estruturas túbulo alveolar, nas 

quais as estruturas epiteliais encontram-se envolvidas por um estroma mais estreito, em 

relação ao que envolve a próstata humana (15). 

É constituído em lóbulos pares, um direito e outro esquerdo, cada um dos quais sendo 

composto por 2-3 delgados ductos principais decorrentes da face ventral da uretra logo abaixo 

da bexiga e representa cerca da metade da massa de todo complexo prostático (13). Esse 

conjunto de ductos é dividido em três regiões morfológicas e funcionalmente distintas, 

denominadas distal, intermediária e proximal, de acordo com sua posição em relação à uretra 

(16, 17). Na região distal, são encontradas células epiteliais colunares altas com atividade 

proliferativa, circundada por células musculares lisas que formam uma camada esparsa e 

descontínua, associada à grande número de fibroblastos (18). Na região intermediária, as 

células epiteliais também são colunares altas, apresentando características de células 

secretoras, com baixa atividade proliferativa. Nessa região, a camada de células musculares 

lisas é delgada e contínua. Na região proximal, as células epiteliais são cúbicas e baixas, 

sendo frequentes células apoptóticas, além das células musculares lisas que formam uma 

camada espessa. Tanto na região intermediária como na proximal, o tecido fibroso está 

presente no espaço entre os ductos e, ocasionalmente, intercalando a camada de células 

musculares lisas (16). 
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2 REGULAÇÃO HORMONAL DA PRÓSTATA 

  

O controle da diferenciação e da atividade prostática é bastante complexo e, conforme 

salientado por Lee e colegas (19), depende de uma soma de fatores extrínsecos (hormonais, 

imunológicos, alimentares e genéticos) e intrínsecos. 

 

 

2.1  Leptina 

 

A leptina é uma proteína composta por 167 aminoácidos, tem um peso molecular de 

aproximadamente 16 kDa e possui uma estrutura terciária com um conjunto de quatro hélices 

(20), este hormônio tem um alto grau de homologia entre diferentes espécies sendo também 

análoga na estrutura a outras citosinas (21) a sequência aminoacídica apresenta poucas 

diferenças interespécies, o que permite uma homologia entre a leptina humana de 84%, com a 

proteína do camundongo, e de 83% com a leptina de ratos (22).  

Seis isoformas dos receptores de leptina (Ob-R) já foram sequenciados e 

caracterizados, e são compostas de uma proteína da membrana formada por três domínios: 

extracelular, transmembrana e intercelular. As diferentes isoformas do seu receptor são 

distribuídas tanto no sistema nervoso central como em órgãos periféricos (rins, testículos, 

ovários, próstata, tecido adiposo, epitélio gástrico, etc.) (23, 24). As isoformas podem ser 

classificadas basicamente em três categorias: curta, longa e solúvel (25).  

A isoforma longa (Ob-Rb) é expressa abundantemente no hipotálamo (26), enquanto 

as isoformas curtas (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd e Ob-Rf) são distribuídas em quase todos os 

tecidos periféricos (26) e a isoforma solúvel (Ob-Re) parece ser responsável pelo transporte 

plasmático de hormônios (27).  

Sabe-se hoje que a leptina possui importante função na regulação do sistema 

reprodutor, não somente pelo fato dos órgãos desse sistema apresentar receptores para leptina 

como também sendo responsáveis pela sua síntese para ação local.  

A descoberta da leptina, seus receptores e mecanismos de ação fornecem novos e 

inesperados “insights” sobre a fisiopatologia da reprodução. Está bem estabelecido que a 

leptina atue em vários níveis do eixo hipófise-hipotálamo-gonadas (HPG), envolvendo 

diferentes tecidos e várias vias bioquímicas (28).  

Pesquisas recentes têm demonstrado que a leptina desempenha um papel fundamental 

na fisiologia normal do sistema reprodutor de interações complexas em todos os níveis do 
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eixo HPG. Estudos observacionais demonstraram que leptina em excesso, sua deficiência ou 

resistência pode estar associada à função reprodutiva anormal (29). 

 

 

2.2  Aromatase 

 

A biossíntese do estrogênio é catalizada pela enzima aromatase, membro da família do 

citocromo P450 e produto do gene CYP19. Esta proteína responsabiliza-se pela ligação do 

esteróide androgênico C19 ao seu substrato, bem como pela catalização de uma série de 

reações que redundarão na formação do anel fenólico A, característico dos estrogênios (30). 

Essa enzima pode agir como um importante regulador do balanço entre as 

concentrações de androgênios e estrogênios, tanto nos tecidos quanto no plasma (31). A 

enzima aromatase catalisa a reação da conversão de andrógenos para estrógenos (32, 33). A 

expressão aberrante da aromatase desempenha um papel importante no desenvolvimento e 

progressão da malignidade, particularmente em câncer de mama (34). Trabalhos anteriores de 

expressão da aromatase na próstata foram equívocos e controversos, uma série de estudos 

com êxito demonstraram a expressão da enzima aromatase na próstata por RT-PCR (é uma 

reação da transcriptase reversa, seguida de uma reação em cadeia polimerase. Não utiliza 

o DNA de cadeia dupla como molde, e sim, RNA de cadeia simples. A partir do RNA, a 

enzima transcriptase reversa sintetiza uma cadeia de DNA complementar (chamado 

de cDNA). (Ao cDNA aplica-se a técnica de PCR.) bem como a sua atividade enzimática 

através de ensaios bioquímicos (35-40). Em contraste, outros estudos não conseguiram 

demonstrar a presença ou a atividade da enzima aromatase (41-44). Da mesma forma, o 

trabalho de analisar a utilização dos diferentes promotores da aromatase nos tecidos da 

próstata também resultou em resultados contraditórios (35, 42). 

 

 

2.3 Andrógenos 

 

Os andrógenos são sintetizados pelas células de Leydig que se encontram nos 

testículos. Para que o andrógeno desencadeie os eventos celulares, necessários à 

espermatogênese, é obrigatório a assosiação deste ao receptor de andrógeno. O complexo 

receptor-andrógeno desloca-se para o núcleo onde reconhece uma sequência específica do 

DNA cromossomal e os elementos responsivos (ARE – androgen response element) e recruta 
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co-ativadores que facilitam o início da transcrição de genes regulados por andrógenos. O RA 

tem a capacidade de induzir a expresão gênica e promover a progressão do ciclo nuclear (45, 

46). 

Andrógenos desempenham um importante papel durante a diferenciação e o 

desenvolvimento da próstata normal, mas são também responsáveis pela iniciação e pela 

manutenção da hiperplasia benigna e do câncer prostático (47), tem sido sugerido que os 

andrógenos regulam a expressão de pelo menos 60 genes na próstata de ratos (48). 

O hormônio testosterona é o andrógeno mais abundante no soro de indivíduos do sexo 

masculino, e o testículo é sua principal fonte de produção. A glândula adrenal produz 

testosterona, porém em uma pequena quantidade, diretamente ou após a conversão periférica 

dos hormônios androstenediona e dehidroepiandrosterona, após as ações de enzimas. No 

epitélio da próstata, as testosteronas são convertidas para andrógenos mais potentes, 

dihidrotestosterona, por meio da ação residente da enzima 5-α redutase (46, 49). 

A transcrição dos genes envolvidos no crescimento e sobrevivência das células da 

próstata depende essencialmente sobre o receptor de andrógeno, que é ativado pelo DHT (50). 

 

 

2.3.1  Receptor de androgênio (RA) 

 

Em ratos o RA tem sido detectado em todos os lobos da próstata, principalmente em 

células epiteliais, mas também em células do estroma. Os receptores androgênicos não foram 

detectados em células basais de ratos, mas para os humanos - estes receptores foram 

detectados em células basais e colunares (51-53). Em ratos, a regulação da expressão do RA é 

diferente entre os lobos separados. A expressão nuclear do RA, no lobos ventral e dorsal, é 

principalmente regulada por andrógenos, mas no lóbulo lateral é andrógeno independente. O 

RA citosólico não foi detectado no lobo lateral. Nos lobos dorsal e ventral a expressão do RA 

citosólico é regulada por andrógenos (54). 
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2.4 Estrógenos 

 

Os estrógenos desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento e na 

manutenção da função reprodutiva e de fertilidade (55-57). Também possuem um papel 

importante em processos patológicos observados em tecidos do sistema reprodutivo (10, 58). 

Além disso, eles exercem uma vasta gama de efeitos biológicos nos sistemas cardiovascular, 

músculo-esquelético, imunológico e nervoso central (56). O estrógeno mais potente produzido 

no corpo é o 17-β estradiol (E2). Apesar de estrona e estriol, dois metabólitos E2, se ligarem 

aos receptores de estrogênio com alta afinidade, são agonistas muito mais fraco em relação ao 

E2 (59). 

Estudos utilizando diferentes abordagens experimentais têm revelado que os 

estrógenos desempenham um papel essencial no desenvolvimento normal e função da 

próstata, e na etiologia de doenças da próstata (10, 58). Efeitos diretos dos estrógenos sobre a 

próstata são mediadas através dos seus receptores (10, 58). 

Patologias da próstata estão sendo relacionadas com os estrogênios. Tem sido 

demonstrada, em diferentes espécies, que os estrogênios em sinergismo com os androgênios, 

induzem a hiperplasia glandular, a displasia e o câncer de próstata (60). 

 

 

2.4.1 Receptor de estrogênio (RE) 

 

Relativamente até poucos anos, acreditava-se que só existia uma forma do receptor de 

estrógeno (RE-α) não obstante uma segunda forma foi encontrada (RE-β) a qual foi 

identificada em camundongo, rato e humano (61-63). Foram descritos dois receptores de 

estrogênio, o RE-α e o RE-β, onde ambos os receptores tenham igual afinidade de ligação 

com o 17-β estradiol (64). No entanto, suas funções biológicas são diferentes e muitas vezes 

inverso. Os mecanismos subjacentes às suas diferenças funcionais são ainda desconhecidas 

(65). 

O papel do RE-α na próstata é o que tem sido extensivamente estudado por vários 

grupos ao longo dos anos. O que emergiu destes estudos é que RE-α parece mediar ações 

adversas ao invés de efeitos benéficos na próstata. Especificamente, o estrógeno, agindo via 

RE-α é capaz de induzir três patologias diferentes e distintos na próstata: a proliferação 

aberrante, inflamação e câncer de próstata (66). 
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Expressão do subtipo RE-α na próstata é comumente detectada no estroma de tecidos 

em condições normais, mas, após tratamento com estrogênio, RE-α também pode ser 

facilmente detectado no epitélio. Apesar do RE-α está presente dentro do estroma, o epitélio 

em si é altamente responsivo ao estrogênio, sugerindo que a interação entre o estroma e 

epitélio é parte integrante da resposta do RE-α mediado ao estrogênio na próstata (10). 

Prins et al. (67) revelaram, através de técnicas de hibridação in situ, que a expressão 

do RE-β na próstata ventral de rato é baixa após o nascimento e aumenta inicialmente quando 

as células epiteliais são diferenciadas em células luminais epiteliais, ocorrendo sua expressão 

máxima 90 dias após o nascimento. Já no adulto, observa-se uma apreciável expressão do RE-

β. Esta expressão forma um gradiente, sendo baixa nas porções glandulares proximais e 

aumentando nas porções mais distais, em conformidade com existência de uma 

heterogeneidade histológica, funcional e estrutural do epitélio prostático ao longo da rede de 

ductos, desde sua origem na uretra, até as ramificações ductais (16, 68-70). A importância do 

gradiente do RE-β é ainda desconhecida, mas poderia estar determinando a heterogeneidade 

do epitélio no sistema ductal prostático (71). As funções propostas do RE-β incluem ação 

antiproliferativa, regulação da apoptose celular, controle genético da expressão antioxidante, 

modulação da resposta imune e do comportamento relacionado a ansiedade e do risco de 

insufucência cardíaca (72). Sequenciamento de dados sugeriram que várias isoformas do RE-

β possam existir como resultado de “splicing” alternativo da última codificação do exon 8 

(73). Estudos atuais sobre as isoformas do RE-β, mostraram que RE-β1é a única isoforma 

inteiramente funcional, enquanto que o RE-β2 não possue nenhuma atividade inata própria 

(65). Estudos limitados, no entanto, revelaram que o RE-β2 funciona como um dominante 

negativo de RE-α (74). 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

A motivação para a investigação da regulação do crescimento e fisiologia da próstata 

dá-se pela existência de várias complicações patológicas que afetam essa glândula, sendo a 

próstata sítio de vários tipos de alterações, como a prostatite, neoplasia intra-epitelial 

prostática (NIP), hiperplasia prostática benigna (HPB) e lesões proliferativas malignas 

(câncer). Com isso, procuramos compreender o papel fisiológico da leptina na próstata normal 

e sua regulação. 
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4 OBJETIVOS 

 

Avaliar se a administração de leptina em animais adultos promove: 

 

• alteração na expressão gênica da isorforma curta (Ob-Ra) e longa (Ob-Rb) dos 

receptores de leptina, receptor de androgênio, receptor de estrogênio alfa e beta, e a enzima 

aromatase.  

 

• alterações histomorfométricas na próstata desses animais. 

 

• alterações nas concentrações séricas de testosterona e o perfil lipídico. 
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5  MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1  Comitê de ética 

 

O projeto foi realizado na Unidade de Pesquisa Urogenital, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética para o Uso de Animais Experimentais do Instituto de Biologia Roberto 

Alcantara Gomes (IBRAG) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob o 

número de protocolo CEUA/036/2010 conforme o Anexo A. 

 

 

5.2  Desenho experimental 

 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Biologia Celular e Molecular, na 

Unidade de Pesquisa Urogenital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seguem-se os 

princípios descritos (75, 76), para os cuidados no uso e manuseio com os animais. Vinte ratos 

Wistar machos foram mantidos em biotério com temperatura (18ºC ± 1ºC) e ciclo claro-

escuro (7:00 - 19:00 horas) controlado.  Os animais foram divididos em dois grupos, cada um 

com 10 animais com 180 dias de idade: 1) Leptina (L) - cada animal foi injetado com 50 µL 

de leptina de rato recombinante (PeproTech, cat # 400-21) com uma dose de 8µg / 100g PC 

(77-79), subcutânea, por quatro dias antes da morte dos animais. 2) Controle (C) - cada 

animal recebeu o mesmo volume de solução salina (0,9% NaCl) por quatro dias antes da 

morte dos animais. Todas as injeções foram realizadas sempre no mesmo horário.  No da 

morte dos animais, todos receberam sobre dose anestésica com tiopental via intraperitoneal 

(30 mg/kg peso corporal).  As amostras de sangue foram retiradas por punção cardíaca, 

processadas e o soro armazenado a -200C para posterior dosagem dos hormônios por 

radioimunoensaio específico e avaliação do perfil lipídico. O lobo ventral foi excisado, 

pesado e dividido em 2 partes iguais. Uma parte foi imediatamente estocada em nitrogênio 

líquido para posterior análise por PCR em tempo real, enquanto a outra metade foi fixada em 

formalina tamponada 10%, processada e incluída em parafina para posterior análise 

histomorfométrica. O peso corporal e o consumo alimentar foram verificados do início ao 

término do experimento. 
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5.3  Radioimunoensaio (RIE) 

  

As concentrações séricas de T foram determinadas no soro através de teste específico 

para o hormônio (INC Pharmaceuticals, INC, CA, U.S.A). O coeficiente de variação intra e 

inter ensaio foi de 4,6 e 7,5% para T, com sensibilidade do RIE em 0,04 ng/mL.  

 

 

5.4  Perfil lipídico 

 

Todos os animais realizaram jejum de 12 horas e o perfil lipídico foi avaliado 

utilizando o kit bioclin para triglicerídeos (K055), colesterol total (K083) e colesterol HDL 

(K071). 

 

 

5.5  Extração do RNA 

 

O RNA total foi extraído usando o reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA) de 

acordo com o protocolo do fabricante (80). Resumidamente, os tecidos foram 

homogeneizados em 1 mL de reagente Trizol. Em seguida, o RNA foi extraído com fenol / 

clorofórmio e a solução precipitada por álcool isopropílico. Após a lavagem com etanol a 

75%, o RNA foi seco e dissolvido com água tratada por dietilpirocarbonato. A qualidade das 

amostras de RNA foi verificada pela determinação da relação de 260nm / 280nm e por 

eletroforese em gel de agarose 1%. As amostras foram armazenadas a -80ºC até o uso.  

 

 

5.6  PCR em Tempo Real 

 

Todas as amostras de RNA foram tratadas com reagente DNAase Free (Invitrogen) de 

acordo com o protocolo do fabricante para eliminação de DNA residual. Em seguida 1 µg de 

RNA foi transcrito reversamente com Superscript III (Invitrogen) de acordo com o protocolo 

do fabricante. 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 µL. As reações foram feitas em triplicata e normalizadas 
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pela expressão do gene β–actina. As sequências dos primers utilizados são descritas na tabela 

1. 

 

Tabela 1: Sequência dos primers utilizados para as amplificações na técnica de PCR em 

tempo real. 

 Gene Sequência 
β actina CTGTCCCTGTATCGCTCTGGTC 

TGAGGTAGTCCGTCCGGTCCC 
Aromatase TGGAGTGTGCATCTGCCAT 

TGCTGTGTGTCTTCAGGGAG 
RA GGCAAAGGCACTGAAGAGAC 

CCCAGAGCTACCTGCTTCAC 
Ob-Ra TACCAACCTCCCAACAGTCC 

AGCATATGCCCCAACTGAAC 
Ob-Rb CTGAAGAAAATCACGGGGAA 

TGAACAGACAGTGAGCTGGG 
RE-β 1 GAAGCTGAACCACCCAATGT 

CAATCATGTGCACCAGTTCC 
RE-β 2 AGGTGCTAATGGTGGGACTG 

GCCAGTGAGGGTCTTCTGAG 
RE-α TCCGGCACATGAGTAACAAA 

TGAAGACGATGAGCATCCAG 
 

 

5.7  Análise histomorfométrica 

 

Amostras da próstata ventral foram fixadas em formalina tamponada a 10%, 

processadas e incluídas em parafina. Foram feitos cortes de 5 µm de espessura e corados com 

a técnica de Hematoxilina - Eosina para verificar a integridade do tecido, e então corados pelo 

vermelho de Picro - Sirius para uma melhor diferenciação dos tecidos e ácinos prostáticos. 

 

 

5.7.1  Densidade celular do epitélio acinar 

 

A avaliação histomorfométrica da densidade celular do epitélio do ácino prostático foi 

realizada num aumento final de 1000x. A densidade celular foi estimada através da proporção 

do número de núcleos de células epiteliais acinares contados em relação uma determinada 

área previamente selecionada, através de uma função específica do software Image_J 1.41 

(NIH, Bethesda, U.S.A) e os resultados expressos em mm2. 
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5.7.2 Espessura linear do epitélio acinar 

 

 Foram realizadas 10 medidas lineares utilizando o software Image_J 1.41 (NIH, 

Bethesda, U.S.A) em 5 lâminas cada uma com 5 campos distintos, estas distribuídas 

aleatoriamente por todo ácino, totalizando 250 medidas finais para análise estatística. A 

espessura linear do epitélio do ácino foi realizada, tendo como parâmetro o pólo basal das 

células epiteliais do ácino subjacente até o pólo apical da camada superior dessas células. A 

altura do epitélio linear dos ácinos prostáticos foi expressa em µm. 

 

 

5.7.3  Números de ácinos 

 

 O número de ácinos foi obtido através da contagem do número de ácinos em uma área 

previamente selecionada e medida com o auxílio de uma ferramenta do software Image_J 

1.41 (NIH, Bethesda, U.S.A), em aumento final de 10x e expressos em mm2. 

 

 

5.7.4  Área interna e total dos ácinos 

 

 A área interna e a área total do ácino foram realizadas no aumento final de 10x onde 5 

campos eram escolhidos aleatoriamente e 2 ácinos por cada animal foram selecionados e 

mensurados a área através da utilização do software Image_J 1.41 (NIH, Bethesda, U.S.A), 

totalizando 100 ácinos por grupo e os resultados expressos em mm2. 

 

 

5.8  Imunohistoquímica 

 

Para a análise imunohistoquímica 5 animais cada grupo foram utilizados. Sendo os 

cortes desparafinados e hidratados com banhos de xilol e álcool crescente, tampão TRIS-

EDTA (ph 9,0) “overnight” a 60ºC para a recuperação antigênica, e, em seguida tratados com 

solução de peróxido de hidrogênio em metanol por 10 minutos para bloqueio da peroxidase 

endógena. Esses passos foram seguidos por seções de lavagens em tampão PBS e 

posteriormente incubados por 10 minutos à temperatura ambiente com 10% de soro de cabra 

para bloqueio de ligações inespecíficas. Os cortes foram então incubados por 2 horas a 37ºC 
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com anti-corpo específico para proliferação celular (Mouse anti-PCNA - Proliferating Cell 

Nuclear Antigen; Invitrogen, CA, USA, cat#180110), diluído na proporção de 1:200 em 

PBS/BSA 1%. Os cortes foram então, lavados em temperatura ambiente por 20 minutos com 

anti-corpo secundário biotinilado, seguido de incubação em temperatura ambiente por 10 

minutos com estreptavidina-peroxidase conjugado (Histostain-Plus Kit, Invitrogen, CA, 

USA). Os cortes foram lavados em PBS, em seguida revelados com DAB (diaminobenzidina 

- Histostain-Plus Kit, Invitrogen, CA, USA) e então contrastatdo com Hematoxilina. Os 

controles negativos foram processadas através da substituição do anti-corpo primário com 

PBS. 

 

 

5.9  Análise Estatística 

 

Os dados foram apresentados como média ± erro padrão. O teste de Kolmorogov-

Smirnov foi utilizado para avaliar a normalidade das distribuições de cada uma das variáveis. 

A significância estatística foi determinada pelo teste t-Student e o nível de significância 

utilizado foram de P≤0,05. 
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6  RESULTADOS 

 

O consumo alimentar e o peso corporal foram avaliados durante todo período da 

administração de leptina e estão mostrados na figura 3. Em relação ao consumo alimentar, o 

grupo L apresentou diminuição significativa (P≤0,0001) nos dias 2 e 3 quando comparado ao 

C. Além disto, o grupo L apresentou uma redução gradativa no consumo alimentar ao longo 

do experimento (P≤0,0001). Em relação ao peso corporal, ambos os grupos não apresentaram 

diferenças significativas durante todo experimento. O tratamento com leptina resultou em 

aumento significativo tanto no peso absoluto (C = 0,564 ± 0,04; L = 0,739 ± 0,05, g; P≤0,291) 

quanto no peso relativo da próstata (C = 1,436 ± 0,13; L = 1,873 ± 0,12, mg/gPC; P≤0,296). 
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Figura 3: Consumo alimentar (A), peso corporal (B), peso absoluto (C) e peso relativo da próstata (D) 

de ratos adultos injetados com solução salina, grupo controle (C) ou com 50 µl de leptina de 
rato recombinante (8µg / 100g, PC), grupo leptina (L). Valores expressos como média ± erro 
padrão de 10 animais. Letras diferentes significam significância estatística. 
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Os resultados do perfil lipídico e a concentração sérica de testosterona desses animais 

estão demonstrados na figura 4. Não houve alteração significativa após tratamento com 

leptina nos níveis de triglicerídeos e HDL, porém o colesterol apresentou um aumento 

significativo (C = 39,72 ± 4,26; L = 55,19 ± 4,21; P≤0,0214). A concentração sérica de 

testosterona foi menor no grupo leptina comparada com o grupo controle (C = 1,62 ± 0,43; L 

= 0,57 ± 0,15; mg/dL, P≤0,0322). 
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Figura 4: Triglicerídeos (A), HDL (B), Colesterol (C) e Testosterona sérica (D) de ratos adultos 
injetados com solução salina, grupo controle (C) ou com 50 µl de leptina de rato 
recombinante (8µg / 100g, PC), grupo leptina (L). Valores expressos como média ± erro 
padrão de 10 animais. Letras diferentes significam significância estatística.  

 

 

 

Em relação á expressão gênica, o tratamento com leptina resultou em um aumento 

significativo na expressão de todos os genes avaliados nesse estudo, mas o aumento 

observado para RE- α não foi significativo (figura 5). A diferença na expressão dos genes 

entre os grupos foi cerca de 200 vezes maior em comparação do grupo L comparado ao grupo 

C. 
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Figura 5: Expressão gênica da aromatase (A), RA (B), Ob-Ra (C), Ob-Rb (D), RE-β1 (E), RE-β2 (F) e 
RE-α avaliados por PCR em tempo real e normalizado pela β-actina no lobo ventral da 
próstata de ratos adultos injetados com solução salina, grupo controle (C) ou com 50 µl de 
leptina de rato recombinante (8µg / 100g, PC), grupo leptina (L). Valores expressos como 
média ± erro padrão de 10 animais. Letras diferentes significam significância estatística. 
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A figura 6 mostra as alterações histomorfométricas. O tratamento com leptina levou a 

redução significativa na densidade celular (C = 8868 ± 241,9; L = 8211 ± 210,1, mm2; 

P≤0,0458), na área interna do ácino (C = 0,16 ± 0,009; L = 0,08 ± 0,006 ,mm2; P≤ 0,0002) e 

na área total dos ácinos (C = 0,1618 ± 0,009; L = 0,1035 ± 0,009, mm2; P≤ 0,0025). Por outro 

lado, houve um aumento significativo na altura do epitélio (C = 17,28 ± 0,26; L = 22,78 ± 

0,20; µm, P≤0,0001) e no número de ácinos (C = 7,024 ± 0,21; L = 8,701 ± 0,15, mm2; P≤ 

0,0002) após tratamento com leptina. A fotomicrografia representativa dos dados acima está 

apresentada na figura 7. 
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Figura 6: Densidade celular (A), área total do ácino (B), área interna do ácino (C), altura do epitélio 

(D) e número de ácinos (E) de ratos adultos injetados com solução salina, grupo controle (C) 
ou com 50 µl de leptina de rato recombinante (8µg / 100g, PC), grupo leptina (L). Valores 
expressos como média ± erro padrão de 10 animais. Letras diferentes significam 
significância estatística. 
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Figura 7: Fotomicrografia de densidade celular (cabeça de setas) e altura do epitélio (setas) de ratos 

adultos injetados com solução salina, grupo controle (A) ou com 50 µl de leptina de rato 
recombinante (8µg / 100g, PC), grupo leptina (B). A área total do ácino, área interna do 
ácino e número de ácinos nos grupos controle (C) e leptina (D). Coloração de vermelho de 
Picro-Sirius. 
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Os resultados da imunohistoquímica para proliferação celular mostraram que há um 

aumento no número de células coradas do grupo leptina, revelando um aumento na taxa de 

proliferação desse grupo conforme demonstra a figura 8. 

 

 
 
Figura 8: Fotomicrografia de proliferação celular (PCNA) de ratos adultos injetados com solução 

salina, grupo controle (A) ou com 50 µl de leptina de rato recombinante (8µg / 100g, PC), 
grupo leptina (B). 
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7  DISCUSSÃO 

 

A obesidade é uma epidemia que cresce rapidamente no mundo inteiro, estando ligada 

diretamente ao desenvolvimento de inúmeros tipos de câncer. O câncer de próstata é o 

terceiro câncer mais comum em homens no mundo (81). A leptina tem sido considerada um 

importante elo entre nutrição e reprodução (82), mas só recentemente a associação entre CaP 

e obesidade tem sido mais bem investigada. Estando a obesidade associada com alteração de 

numerosos hormônios tais como testosterona, estradiol e leptina (81), nesse trabalho 

objetivamos avaliar a expressão gênica desses receptores, além da morfologia da glândula 

prostática. 

Como esperado, a administração de leptina foi capaz de reduzir a ingestão de 

alimentos, embora não tenha alterado o peso corporal. Provavelmente, o tempo de 

administração de leptina não foi suficiente para induzir uma perda significativa no peso 

corporal. A redução significativa na ingestão de alimentos desde o início até o final do 

experimento no grupo tratado com leptina sugere que o efeito da leptina aumenta com a 

administração contínua. Apesar da falta de alteração no peso corporal, o peso da próstata foi 

aumentado pelo tratamento com leptina. Como os receptores de leptina estão presentes na 

próstata podemos supor que o aumento de peso do tecido possa ser resultado de uma ação 

direta desse hormônio no órgão. 

Sabe-se que a leptina tem efeitos proliferativos e apoptóticos em tecido de ovário 

normal (83). O aumento do número de ácinos e na altura do epitélio observados após o 

tratamento com leptina é consistente com ácinos proliferativos e ativos e também poderia ter 

contribuído para o maior peso da próstata desses animais. Os resultados de 

imunohistoquímica para PCNA corroboram os efeitos proliferativos da leptina. A redução da 

densidade celular, área interna e total dos ácinos poderia ser uma consequência do incremento 

do número de ácinos. 

O tratamento com leptina levou a um aumento na expressão de vários genes no lobo 

ventral da próstata de ratos adultos. Nós não conseguimos encontrar dados na literatura 

mostrando que o tratamento com leptina “in vivo” pudesse regular a expressão das isoformas 

do Ob-Ra e Ob-Rb, enzima aromatase, RA, RE-α, RE-β1 e RE-β2 no tecido da próstata. Esses 

resultados são muito semelhantes à nossa recente publicação usando um sistema de cultura 

“in vitro” de tecidos da próstata ventral (84). A única diferença foi que a exposição “ex vivo” 

à leptina resultou em diminuição do RE-β, enquanto os presentes resultados mostram um 

aumento na expressão deste gene. No momento não temos dados suficientes para explicar 
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essa diferença, mas não podemos esquecer que, em um modelo “ex vivo” há perda de vários 

fatores regulatórios que “in vivo” poderiam interferir com a regulação da glândula. 

A testosterona é conhecido por influenciar a proliferação, crescimento e fisiologia da 

próstata (7). Em homens obesos os níveis séricos de testosterona são geralmente baixos (85). 

Estudos desceveram que, entre os pacientes com CaP, ocorre diminuição dos níveis séricos de 

testosterona e que esses pacientes estavam associados com uma doença mais agressiva, pior 

prognóstico e pior resposta do tratamento (86, 87).  

Todos esses estudos sugerem que a obesidade na idade adulta está associada à 

diminuição do risco de baixo grau da doença, mas um risco aumentado de doença de alto 

grau, avançado. A explicação definitiva para esse aparente paradoxo é multifatorial e explica 

uma outra ligação entre obesidade e mortalidade CaP.  

Como os níveis séricas de testosterona diminuíram no tratamento com leptina, tal 

como anteriormente mostrado pela literatura (88, 89), podemos concluir que o aumento do 

peso da próstata, proliferação celular e da expressão gênica foi realmente um efeito direto do 

tratamento.  

Vários trabalhos têm demonstrado que a leptina tem efeitos diretos autócrinos ou 

parácrinos na taxa de síntese e degradação de lipídeos dentro do tecido adiposo assim como 

em outros tecidos que armazenam triglicerídeos (90-92). Nossos resultados confirmam essa 

hipótese mostrando que o tratamento com leptina em animais adultos aumenta os níveis de 

colesterol sérico. No entanto, não observamos alterações nos triglicerídeos ou HDL. 

O grupo leptina apresentou também redução na concentração sérica de testosterona 

que corrobora dados da literatura, os quais sugerem que existe uma relação inversa entre esses 

dois hormônios baseado no efeito inibitório da leptina na síntese de testosterona testicular (88, 

89). 

Para comprovar a ação da leptina na próstata, realizou-se a análise da expressão da 

enzima aromatase, já que a ação da leptina sob esta enzima já foi demonstrada em outros 

tecidos como ovário e mama (93, 94). Apesar de não encontrarmos na literatura dados a 

respeito do papel da leptina na próstata, uma associação entre obesidade e hiperplasia 

prostática benigna e câncer de próstata tem sido amplamente descrita. Sabendo que a 

expressão dos receptores de estrogênio, androgênio e a própria leptina está alterada nas 

doenças prostáticas tornou-se interessante avaliar como a leptina influencia a expressão desses 

receptores em tecidos sadios. 
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8  CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, nesse trabalho demonstramos que a leptina tem um efeito direto sobre a 

próstata de ratos adultos alterando a proliferação celular, a expressão gênica dos diferentes 

genes estudados, os parâmetros morfológicos avaliados, a concentração sérica de testosterona 

e o perfil lipídico. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of leptin administration on the ventral 

prostate lobe of adult rat. Twenty adult male rats were divided into 2 groups: L–animals were 

daily injected with 50μL of leptin (8µg/100g BW, subcutaneous) for four days and C–animals 

received the same volume of saline solution. Lipid profile and testosterone serum levels were 

evaluated. The prostate ventral lobe was processed for histomorphometric analysis Gene 

expression of aromatase, androgen, leptin and estrogen receptors isoforms was evaluated by 

real-time PCR. Cell proliferation was evaluated by PCNA immunohistochemistry. Data were 

expressed as mean±standard error and analyzed by student’s t-test. Serum levels of 

cholesterol (C=39.7±4.2;L=55.2±4.2,mg/dL;P<0.02) increased and testosterone 

(C=1.6±0.43;L=0.6±0.15,ng/dL;P<0.03) decreased in L group. The histomorphometric 

analysis showed a reduction in cell density (C=8868±242;L=8211±210,mm2;P<0.04), in total 

(C=0.24±0.026;L=0.10±0.009,mm2;P<0.001) and in the internal acini areas 

(C=0.16±0.009;L=0.08±0.006,mm2;P< 0.0002). On the other hand, there was an increase in 

the epithelial height (C=17.3±0.3;L=22.8±0.2,µm;P<0.0001) and in the number of acini 

(C=7.0±0.2;L=8.7±0.1,mm2;P<0.0002).  The histomorphometric analyses together with 

PCNA immunohistochemistry results suggest that leptin increases cell proliferation. In 

relation to the gene expression, leptin treatment increased the expression of all genes, but ER-

α, in more than 200 times compared to the expression in C group. In conclusion, in this paper 

we showed that leptin has a direct effect on the prostate gland of adult rats leading to an 

increase in proliferation and in the gene expression of aromatase, androgen, leptin and 

estrogen receptors isoforms that are important for the physiology of the prostate gland. 

 

Keywords: Leptin, Prostate, Androgen receptor, Aromatase, Estrogen receptor, Leptin 

receptor 
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1. Introduction 

 

The prostate is a sexual gland that produces important substances for the potency of 

sperm to fertilize eggs within the female reproductive tract. In order to accomplish this task, 

the prostate gland is finely regulated by neural and hormonal mechanisms, and possesses a 

complex histological organization. The function of the prostate is under complex endocrine 

control. Androgens have a strong impact on the prostate in adult subjects in terms of the 

maintenance of its morphology and secretory activity, with the ventral prostate being the main 

area that responds to androgen stimulation [1, 2]. Prostate responses to androgens are 

mediated by the wide distribution of androgen receptors (AR) in epithelial cells, smooth 

muscle, and stroma [3]. Testosterone also requires conversion to dihydrotestosterone (DHT) 

in the prostate gland for full activity [4] and is metabolized to estrogens locally within the 

prostate via the aromatase enzyme [5]. 

Although the prostate is an androgen-dependent tissue, its physiology and pathology 

are also influenced by estrogens. Estrogens have significant direct and indirect effects on 

prostate gland development and homeostasis and have been long suspected in playing a role 

in the etiology of prostatic diseases [6]. Accordingly, estrogen receptors (ER) α and ß are 

expressed in the prostatic stroma and epithelium [7]. ER-α mediates a number of adverse 

effects upon the prostate, specifically aberrant proliferation, inflammation and malignancy. 

The induction of inflammation by ER-α may also promote the development of malignancy, as 

well as stimulate aromatase expression, which is altered in malignancy and may be driven by 

inflammatory cytokines, stimulating a cycle of activity. ER-β subsequently exerts a number of 

beneficial and protective effects upon the prostate, which may be anti-proliferative, anti-

inflammatory, and anti-carcinogenic. Although currently unknown, the anti-inflammatory 

actions of ER-β may potentially also result in decreased aromatase expression, and, therefore, 

reduced local estrogens [5]. 

Leptin, a hormone discovered in the last decade, is 167-aminoacids product of ob gene 

expression [8] and although it is predominantly synthesized by adipocytes, the expression of 

the hormone has been detected in several other tissues including prostate [9]. To date, six 

splice variants of leptin receptors have been described. Among them the long isoform, OB-

Rb, and the short one, OB-Ra, are the most relevant [10]. Despite leptin receptors are found in 

the hypothalamus, where it is involved in the regulation of feeding behavior [11], it is also 

expressed in several peripheral tissues such as prostate [9]. 
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Leptin is considered a mitogenic, anti-apoptotic [12] and angiogenic mediator [13], 

because it activates many genes involved in cellular proliferation and angiogenesis regulation 

[14]. Data derived from leptin-deficient animals or humans have highlighted the importance 

of leptin in reproductive function and have suggested direct effects of leptin at the pituitary 

level to control reproduction [15].  

However, despite the presence of leptin receptors in the prostate gland, there is a lack 

of evidence about the effects of leptin in this tissue. The association between obesity and PCa 

is complex. Emerging data suggest obesity increases the progression and the risk of 

aggressive cancer. There is also multiple biological links between obesity and PCa including 

higher estradiol, insulin, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), leptin and lower free 

testosterone, all of which may promote more aggressive cancers [16].  

The aim of this study was to evaluate whether leptin administration in adult rats 

promotes changes on the morphology of the prostate ventral lobe, the gene expression levels 

of leptin receptors, aromatase, and androgen and estrogen receptors that could be related to 

the link between leptin and prostate cancer. 
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2. Methods 

 

2.1. Experimental design 

 

The project was developed on the Molecular and Cell Biology Laboratory on the 

Urogenital Research Unit. The handling and use of the animals followed the principles 

described in Marques et al 2009 [17]. Animal experimental protocols were approved by the 

Animal Care and Use Committee of the Biology Institute of the State University of Rio de 

Janeiro CEUA/036/2010. Twenty male adult Wistar rats with 180 days of age were kept in a 

room with controlled temperature (18ºC ± 1ºC) and dark-light cycle (7:00 - 19:00 hours). The 

animals were divided into two groups of 10 rats each: Leptin (L) - each animal was injected 

with 50µL of rat recombinant leptin in a dose previously described in the literature [18-21] 

(8µg/100g BW, subcutaneous, PeproTech, cat # 400-21); Control (C) – the same volume of 

saline solution was injected on each animal. All the injections were given daily for four days, 

after of the last injection all animals were killed with an overdose of thiopental. Blood 

samples were collected by cardiac puncture, processed and the serum stored at -200C for 

subsequent hormonal assay with specific radioimmunoassay and evaluation of lipid profile. 

The prostate ventral lobe was excised, weighed and divided into two fragments. One fragment 

was immediately stored on liquid nitrogen for Real Time PCR analysis, while the second one 

was fixed in 10% formalin, processed and included in paraffin for further histomorphometric 

analysis. Body weight and food intake were evaluated from the beginning until the end of the 

experiment. 

 

2.2. Radioimmunoassay (RIA)  

 

Testosterone serum concentrations were determined by specific RIA for the hormone 

(INC Pharmaceuticals, INC, CA, U.S.A). The variation coefficient within and between trials 

was 4.6 and 7.5% for testosterone respectively, with RIA sensitivity 0.04 ng/mL. 

 

2.3. Lipid profile 

 

Lipid profile was measured using Bioclin commercial kit for triglycerides (K055), 

total cholesterol (K083) and HDL cholesterol (K071). 
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2.4. Real Time PCR 

 

Total ribonucleic acid was extracted from tissues using Trizol reagent (Invitrogen, 

Carlsbad, CA) according to the manufacturer’s protocol. All RNA samples were rid of 

contaminating DNA by using DNA-free reagents (Invitrogen, Carlsbad, CA) according to the 

manufacturer’s protocol. One µg of RNA was reversed transcripted with Superscript III 

(Invitrogen). The Real Time PCR amplification was performed using 2 µL of cDNA, specific 

primers for each gene and SyBR Green reagent (Invitrogen), in a final volume of 20 µL. The 

reactions were performed in triplicate and normalized by β–actin gene expression. The primer 

sequences used are described in table 1. Moreover, β-actin was used as internal control. 

 

2.5. Histomorphometric analysis 

 

Prostate samples were fixed in 10% buffered formalin, processed and embedded in 

paraffin. Sections of 5 µm were made and stained with Picro-Sirius Red for 

histomorphometric analysis of epithelium height and cell density with magnification of 

1000x. The height epithelium acinus was calculated by measuring the distance between the 

basal pole and the apical pole of the acini epithelium cells. Ten linear measurements were 

made in 5 distinct fields randomly distributed throughout the acini in a total of 250 final 

measurements, expressed as µm. Cell density was measured by the proportion of acinar 

epithelium cell’s nucleus numbers over an area selected and expressed as mm2.  

Internal and total acinar area analysis was performed in a microscopic magnification 

of 100x, where 10 acini per animal was selected and measured in a total of 50 acini in each 

group. The number of acinus was measured in a microscopic magnification of 100x by the 

proportion of acinus numbers over an area selected and expressed as mm2. The Image_J 1.41 

program (NIH, Bethesda, USA) was used in all histomorphometric analysis. 

 

2.6. Histochimestry 

 

For histochemistry analysis five deparaffined sections of each group were hydrated, 

treated with buffer TRIS-EDTA (pH 9.0) overnight at 60°C for antigen retrieval, and then 

treated with 3% hydrogen peroxide solution in methanol for 10 min to block endogenous 

peroxidase activity. These steps were followed by washing the sections in PBS and 

subsequently incubated 10 min at room temperature with 10% goat serum to block unspecific 
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binding. The sections were then incubated for 2h at 370C with (Mouse anti-PCNA - 

Proliferating Cell Nuclear Antigen; Invitrogen, CA, USA, cat#180110), diluted 1:200 in PBS 

with 1% BSA. Sections were then washed in PBS and incubated at room temperature for 20 

min with biotinylated secondary antibody followed by incubation at room temperature for 10 

min with streptavidin-peroxidase conjugate (Histostain-Plus Kit, Invitrogen, CA, USA). 

Sections were washed in PBS, then revealed by treating with liquid diaminobenzidine 

(Histostain-Plus Kit, Invitrogen, CA, USA), and then counterstained with hematoxylin. The 

negative controls were processed by replacing the primary antibody with PBS and no 

indication of staining was observed. Benign prostate human was used as positive control. 

 

2.7. Statistical analysis 

 

Data were presented as mean ± standard error. The Kolmogorov-Smirnov one sample 

tests (K–S) was used to assess the normality of the distributions of each of the variables. 

Statistical significance was determined by Student t-test and the level of significance 

considered was P<0.05. 
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3. Results 

 

Food consumption, body and prostate weights are shown in figure 1. The leptin 

treatment led to a significant reduction in food consumption (fig. 1A) and no alteration in the 

body weight (fig. 1B). In relation to food consumption, there was a significant (P<0.0001) 

reduction in the L group at days 2 and 3 compared to day 1. The food consumption was also 

significantly (P<0.0001) reduced in the L group at days 2 and 3 compared to the C group at 

the same days. The C group did not show any alteration in the food consumption during the 

experimental time. The leptin treatment led to a significant (P<0.03) increase in both absolute 

(fig. 1C) and relative (fig. 1D) prostate weights. 

Lipid profile and testosterone serum concentrations are shown in figure 2. There was 

no significant alteration on triglycerides (fig. 2A) and HDL (fig. 2B) levels after leptin 

treatment, however, cholesterol increased significantly (fig. 2C, P<0.02). Testosterone serum 

concentration presented a significant (fig. 2D, P<0.03) decrease in the leptin treated group 

compared to the control one. 

Figure 3 shows the histomorphometric alterations. Leptin treatment led to a significant 

reduction in cell density (fig. 3A, P<0.04), in the total (fig. 3B, P<0.002) and internal area of 

the acini (fig. 3C, P<0.03). On the other hand, there was a significant increase in the epithelial 

height (fig. 3D, P<0.0001) and in the number of acini (fig. 3E, P<0.0002). The 

photomicrograph which represents the above data is shown in figure 4 (fig. 4A, B, C, D). The 

immunohistochemistry for PCNA showed that there is an increase in the number of stained 

cells in the leptin group, revealing an increase in the proliferation rate in this group (fig. 4E, 

F). 

In relation to the gene expression, the leptin treatment resulted in a significant increase 

in the expression of all genes evaluated in this study but ER-α which increment was not 

significant (fig. 5). The difference in the gene expressions between the groups was about 200 

times higher in L compared to C group. 
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4. Discussion 

 

Obesity, a rapidly growing worldwide epidemic, is linked to development of numerous 

types of cancer. Also PCa is the third most common cancer in men globally [16].  Leptin has 

been considered an important link between nutrition and reproduction [11] but only recently 

the association between both PCa and obesity has been better investigated.  

As obesity is associated with altered levels of numerous hormones such as 

testosterone, estradiol and leptin [16], in this paper we aimed to evaluated the gene expression 

of their receptors in the prostate gland besides the gland morphology. 

As expected, leptin administration was able to reduce food intake although there was 

no alteration in body weight. Probably the time of leptin administration was not enough to 

induce a significant body weight loss. The significant reduction in the food intake from the 

beginning to the end of the experiment in the leptin treatment group suggests that the effect of 

leptin increases with continuous administration. Although there was no alteration in the body 

weight, the prostate weight was increased by the leptin treatment. As leptin receptors are 

present on the prostate we can hypothesize that the increase in the tissue weight was a result 

of a direct action of the hormone. 

It is known that leptin has proliferative and anti apoptotic effects in normal ovary 

tissue [22]. The increase in the acini number and in the epithelium height that occurred after 

the leptin treatment is consistent with proliferative and active acini and could also have 

contributed to the higher prostate weight in these animals. The histochemistry results for 

PCNA corroborate the proliferative effects of leptin. The reduction in cell density, total acini 

and internal areas of the acini could be consequent to the increment in the number of acini.  

Leptin treatment led to an increase in the expression of several genes in the ventral 

prostate lobe of adult rat. We could not find any previous data showing that leptin treatment in 

vivo could up regulate the expression of Ob-Ra and Ob-Rb isoforms, aromatase, AR, ER-α, 

ER-β1 and ER-β2 in the prostate tissue. These results are very similar to our recent 

publication using an in vitro tissue culture system of ventral prostate [23]. The only difference 

was that the ex vivo exposure to leptin resulted in decreased ER-ß while the present results 

show an increase of ER-ß expression. We do not have enough data to explain this difference 

but we cannot forget that in an ex vivo model there is loss of several regulatory factors that in 

vivo could interfere with the main regulation of the gland. 

It is known that obese men present high serum levels of leptin (ref) and estradiol [24]. 

We can hypothesize that an increase in the expression of both Ob-Rs and ERs could probably 
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mediate the estradiol and leptin effects since they have been linked to PCa [25, 26]. In vitro 

leptin stimulates growth of androgen-independent, but not androgen-sensitive, PCa cell line 

[27]. 

Testosterone is also known by influencing growth, proliferation and physiology of the 

prostate gland [4]. In obese men testosterone serum levels are generally low [28]. Several 

studies found that, among PCa patients, decreased serum testosterone levels were associated 

with more aggressive disease, worse prognostic and worse treatment response [29, 30].  

All of the recent large studies suggest adult obesity is associated with decreased risk of 

low-grade disease, but increased risk of high-grade, advanced disease. The ultimate 

explanation for this apparent paradox is likely multifactorial and explains another link 

between obesity and PCa mortality. 

As testosterone serum levels were decreased by leptin treatment, as previously showed 

by the literature [31, 32], we can conclude that the increase in prostate weight, proliferation 

and gene expression was indeed due a direct effect of leptin treatment. 

Several studies support a direct or central effect of leptin on peripheral aspects of lipid 

metabolism [33-35]. These studies have used different ex vivo and in vitro models making it 

difficult to place the data within a proper physiological context and to compare with our 

present results. Despite the difference among our model and the others, we have shown that in 

vivo leptin treatment affects lipid metabolism by increasing serum cholesterol with no 

significative change in triglycerides and HDL levels.  

In conclusion, in this paper we showed that leptin has a direct effect on the prostate 

gland of adult rats leading to an increase in proliferation and in the gene expression of 

aromatase, androgen, leptin and estrogen receptors isoforms that are important for the 

physiology of the prostate gland. 
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 Figure 1: Food consumption (A), body weight (B), prostate absolute weight (C) and prostate 
relative weight (D) of adult rats injected with saline solution, control group (C) or injected 
with 50 µL of rat recombinant leptin, leptin treated group (L). Values are given as mean ± 
SEM of 10 animals per group. Different letters mean statistical significance.  
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Figure 2: Serum evaluation of triglycerides (A), HDL (B), cholesterol (C) and testosterone 
(D) of adult rats injected with saline solution, control group (C) or injected with 50 µL of rat 
recombinant leptin, leptin treated group (L). Values are given as mean ± SEM of 10 animals 
per group. Different letters mean statistical significance. 
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Figure 3: Morphometric analysis of the ventral prostate lobe of adult rats injected with saline 
solution, control group (C) or injected with 50 µL of rat recombinant leptin, leptin treated 
group (L). Cell density (A), total acini area (B), lumen area (C), epithelial height (D), number 
of acini (E). Values are given as mean ± SEM of 10 animals per group. Different letters mean 
statistical significance.  
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Figure 4: Photomicrograph of the histomorphometric alterations of ventral prostate lobe of 
adult rats injected with saline solution, control group (C) or injected with 50 µL of rat 
recombinant leptin leptin treated group (L). Arrows show the height of the epithelium and 
arrowheads epithelial nuclei in the control group (A) and leptin group (B). The size and 
number of acini of both groups are seen in control group (C) and leptin group (D). 
Immunohistochemistry for PCNA in ventral prostate lobe of adult rats injected with saline 
solution (E) or injected with 50 µL of rat recombinant leptin (F). Note the increase in the 
number of stained acinar epithelial cell nuclei in the leptin treated group. (Insert – negative 
control). 

 



64 
 

 
Figure 5: Gene expression of aromatase (A), AR (B), OB-Ra (C), OB-Rb (D), ER-β1 (E), ER-
β2 (F) and ER-α (G) evaluated by Real Time PCR and normalized by β-actin expression in 
the ventral prostate lobe of adult rats. Control group (C) or of rat leptin treated with group (L). 
Values are given as mean ± SEM of 10 animals per group. Different letters mean statistical 
significance. 
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ANEXO B – Carta de aceitação de artigo para publicação. 

 

Dear Dr. Ramos, 

 

 

The review of the Research Article 842301 titled "Leptin regulates proliferation and 

apoptosis in human prostate," by Eduardo Leze, Sicilia Colli, Jorge L. Alves-Pereira, 

Fernanda Cavalcante, Francisco Sampaio and Cristiane Ramos submitted to The Scientific 

World Journal, has been completed, and I am pleased to inform you that your manuscript has 

now been accepted for publication in the journal. 

 

 

Thank you again for submitting your manuscript to The Scientific World Journal. 

 

 

Best regards, 

Noha Sobhy 

Journal Publishing Editor 

The Scientific World Journal 

http://www.tswj.com/ 
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Ref.: IBJU-568-11-Collagen I and III and metalloproteinase gene and protein expression in 

prostate cancer in relation to Gleason score. 

 

 

Dear Doctor Ramos, 

 

 

Your above-mentioned manuscript has been accepted for publication in the 

International Braz J Urol. 

In accordance with the police of other journals, minor deletions and alterations, 

consistent with good reporting will be made in the interest of brevity. 

Thank you very much for submitting your work to the International Braz J Urol. We 

hope that you will continue to do so. 

 

 

Sincerely, 

 

Miriam Dambros, M.D, PhD 

Editor, International Braz J Urol 

www.brazjurol.com.br 

 

 

 




