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Objetivo 

 Avaliar o efeito da grelina sobre a termorregulação e as concentrações de óxido nítrico (NO) 
plasmática de animais expostos ao LPS na fase neonatal e na vida adulta após a indução do choque 
endotoxêmico. 

Métodos 

 O estudo foi realizado com ratas em período gravídico. O nascimento dos filhotes, considerado dia 
0, foram selecionados apenas ratos machos. No 14º dia receberam a administração neonatal de LPS 
100μg/ kg por via intra-peritoneal (i.p.). Ao atingirem a idade adulta foi realizado a endotoxemia na fase 
adulta pela adiministração de 10 mg/ kg ip. Foi verificada a temperatura por 6 horas após a administração 
da injeção.  

 Para verificação do efeito da grelina e do antagonista da grelina durante o choque endotoxemico na 
idade adulta sobre a temperatura corporal em animais expostos ao LPS na fase neonatal, foi administrado 
grelina 0.1 mg/kg ou o antagonista da grelina 50 nmol/kg por via i.p. concomitante com a administração de 
LPS. Após a decapitação foi coletado amostras de sangue para dosagem de óxido nítrico. 

Resultados 

 Quando o grupo salina (neo) + LPS (Ad) + grelina (Ad) é comparado ao grupo LPS (neo) + LPS 

(Ad) + grelina (Ad) observamos a queda da temperatura corporal e da concentração plasmática de nitrato na 
sexta hora, quando o animal foi previamente exposto ao LPS na fase neonatal recebe LPS + grelina na fase 
adulta 

Conclusões 

Em nosso estudo reforçamos a idéia de que a exposição neonatal leva a diminuição da 
concentração de nitrato plasmático na sexta hora do experimento e a atenuação da temperatura corporal, 
sendo assim, nossos dados corroboram com os dados achados na literatura. Além disso, a grelina foi capaz 
de reverter à redução da produção de nitrato induzida pela exposição neonatal ao lipopolissacarideo, sem 
alterar os valores de temperatura corporal. 

 

 

 

 


