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RESUMO
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A ocorrência do pico pré-ovulatório de LH no proestro depende da préexposição aos estrógenos seguida da ação aguda da progesterona, hormônio
responsável pela deflagração e amplitude desse pico. No entanto, a origem da
progesterona durante essa fase do ciclo ainda é incerta. Enquanto alguns estudos
sugerem que a adrenal contribui significativamente para secreção de progesterona
nesse período, outros apontam a ovário como a fonte principal. Sendo assim, o
objetivo desse trabalho foi estudar o perfil e a origem da secreção de progesterona
durante o proestro e a sua relação com o pico pré-ovulatório de LH. Para tanto, às
7h00 da manhã do proestro ratas Wistar adultas foram submetidas apenas à
canulação da veia jugular (controle) ou a esse procedimento seguido pela cirurgia
fictícia de retirada do ovário e adrenal (Sham), ou pela ovariectomia (OVX) ou pela
adrenalectomia (ADX). Amostras sanguíneas foram coletadas a cada 15 minutos das
11h00 às 13h45 para dosagem de progesterona, estradiol e corticosterona e a cada
hora das 14h00 às 19h00 para dosagem desses três hormônios e do LH.
Adicionalmente, 7 dias depois da ovariectomia, ratas foram tratadas com óleo milho
(OVO) ou 17-β-estradiol (OVE) por 3 dias consecutivos, para compreender melhor o
padrão de secreção de progesterona pela adrenal e verficar essa secreção se essa
secreção poderia ser modulada pelos estrógenos. Um, dois ou três dias depois da
última injeção amostras de sangue foram coletadas conforme descrito acima. No
proestro, nenhuma diferença significativa foi detectada entre os grupos controle e
Sham em relação ao número de animais que apresentaram o pico pré-ovulatório de
LH, ao número de oócitos presentes nos ovidutos na manhã do estro, bem como às
concentrações plasmáticas de LH, progesterona, estradiol e corticosterona, sendo os
dados referentes a esses dois grupos apresentados em um único grupo denominado
Controle. A secreção de estradiol foi similar nos grupos Controle e ADX e
significativamente reduzida no grupo OVX. Como esperado, a secreção de
corticosterona foi completamente abolida no grupo ADX, enquanto foi similiar nos
grupos Controle e OVX. Em todos os grupos experimentais as concentrações basais
de progesterona foram em média de 2 pg/mL. Entre às 12h00 e 14h00 o grupo
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