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RESUMO 

 

TORRES, T. E. P. Análise da ação do ACTH e do peptídeo N-terminal da POMC na 
proliferação, morte celular, e na expressão das proteínas de genes de resposta 
secundária na supra-renal de ratos hipofisectomisados ou tratados com 
dexametasona. 2008. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 
O córtex da supra-renal é formado por três zonas, a zona glomerulosa, fasciculada e 

reticulada. Estímulos para esteroidogênese, proliferação, e morte celular estão relacionados 

à presença ou ausência do ACTH. Administração de ACTH em ratos hipofisectomisados ou 

tratados com dexametasona apresenta como resposta o crescimento do córtex da adrenal, 

envolvendo hipertrofia e hiperplasia celular, com aumento do peso da glândula. Diferentes 

modelos experimentais têm sido utilizados para estudar a ação trófica do ACTH na supra-

renal. Estes diferentes modelos respondem ao estímulo do ACTH e do peptídeo N-POMC 

que parecem ser importantes na resposta de crescimento, proliferação ou morte celular in 

vivo. Para verificar esta hipótese, utilizamos como modelos experimentais ratos 

hipofisectomisados ou tratados com dexametasona, e através de imuno-histoquímica por 

reação de peroxidase ou de imunofluorescência avaliamos: 1) A localização e o número de 

células que incorporaram BrdU, e portanto entraram na fase S do ciclo celular, nas 

diferentes zonas do córtex da supra-renal após injeção de ACTH, FGF-2 ou N-POMC; 2) Se 

a resposta mitogênica ocorre exclusivamente via receptor MC2R, utilizando para isso um 

antagonista do  ACTH, o ACTH7-38; 3) O número de células do córtex adrenal que entraram 

em apoptose em animais hipofisectomisados, e se o ACTH recupera esse efeito. Os 

resultados obtidos mostram que: 1) O ACTH apresenta ação mitogênica nas três zonas do 

córtex da supra-renal dos animais hipofisectomisados; 2) A resposta mitogênica do ACTH 

ocorre via receptor MC2R; 3) O FGF-2 apresenta ação mitogênica apenas nas zonas 

internas do córtex adrenal; 4) O peptídeo sintetizado N-terminal da POMC humana induz 

proliferação na zona externa do córtex da supra-renal; 5) A hipofisectomia induz morte 

celular por apoptose nas três zonas do córtex após dois dias da cirurgia e persiste na zona 

reticulada após o terceiro dia; 6) O ACTH previne a apoptose no córtex da supra-renal 

decorrente da cirurgia de hipofisectomia; 7) O aumento de ciclina E e a diminuição da CDKI 

p27 podem ser os prováveis mecanismos moleculares dos efeitos induzidos pelo ACTH. 

 
Palavras-chave: Hipofisectomia; Hormônios Hipofisários; Proliferação celular; Apoptose; 
Supra-renal; Dexamentasona; ACTH; FGF-2; N-POMC; BrdU; TUNEL; Ciclinas; CDKI. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

TORRES, T. E. P. Analysis of ACTH and N-terminal POMC peptide in proliferation, cell 
death, and expression of secondary response genes proteins in adrenal glands of 
hypophysectomized or dexamethasone treated rats. 2008. 101 f. Master Thesis (Master 
in Morphofunctional Science) - Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São 
Paulo, 2008. 

 

The adrenal cortex consists in three zones: glomerulosa, fasciculata and reticularis. 

Stimuli for steroidogenesis, proliferation and cell death are related to the presence or 

absence of ACTH. In dexamethasone treated rats ACTH administration induces growth 

response in the adrenal cortex, involving cell hypertrophy, hyperplasia and increasing of 

gland weight. Different experimental models have been used to study the trophic action of 

ACTH in adrenal. These different systems are responsive to ACTH and N-terminal POMC 

peptide, which seem to be important in growth response, proliferation or cell death in vivo. To 

test this hypothesis we used two different experimental models, hypophysectomized or 

dexamethasone treated rats assayed through immunohistochemistry or immunofluorescence 

methods, to evaluate: 1) The localization and number of cells that incorporated BrdU, 

indicating the entering in the S phase of cell cycle, in different zones of adrenal cortex after 

administration of ACTH, FGF-2 or N-POMC; 2) Weker the mitogenic response occurs 

through the MC2R receptor, using an antagonist of ACTH, the ACTH7-38; 3) The number of 

adrenocortical cells in apoptosis in hypophysectomized animals, and if ACTH recover this 

effect. The results show that: 1) ACTH is mitogenic in all three zones of adrenal cortex in 

hypophysectomized rats; 2) The mitogenic response of ACTH occurs by MC2R receptor; 3) 

Mitogenic action of FGF-2 occurs only in inner zones of adrenal cortex; 4) The synthesized 

human N-terminal POMC peptide induces proliferation in the outer zone of adrenal cortex; 5) 

After two days of surgery the lack of pituitary hormones induce cell death by apoptosis in all 

three zones of adrenal cortex and after the third day accumulate in zone reticularis; 6) ACTH 

prevents apoptosis resulting from the surgery in the adrenal cortex; 7) The increase and 

decrease, respectively, of cyclin E and CDKI p27 could be a likely molecular mechanism of 

the effects induced by ACTH. 

 

Keywords: Hypophysectomy; Pituitary Hormone; Proliferation; Apoptosis; Adrenal gland; 

Dexamethasone; ACTH; FGF-2; N-POMC; BrdU; TUNEL; Cyclins; CDKI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A supra-renal é um órgão par que está localizado sobre o pólo superior dos 

rins. São órgãos retroperitoniais, achatados e em forma de meia-lua. Foi descrita 

primeiramente por Eustachius em 1563 e Addison, em 1855, demonstrou sua 

função. O tamanho da supra-renal varia muito conforme a idade e o estado 

fisiológico do indivíduo, mas, em geral, cada glândula pesa cerca de 4g em um 

humano adulto. Em uma secção da supra-renal podemos observar duas partes 

distintas: uma região periférica junto à cápsula que envolve a supra-renal, chamada 

de córtex, de cor amarelada, e uma região central, chamada de medula da supra-

renal, de cor acinzentada. Estas duas regiões são consideradas dois órgãos 

distintos, devido às suas origens embrionárias diferentes, unidas apenas 

topograficamente. A camada cortical se origina da mesoderma que reveste a parede 

posterior do abdômen, enquanto que a camada medular provém de células da crista 

neural, portanto de origem neuroectodérmica, além disso, elas diferem quanto à 

morfologia e função. A glândula é revestida por uma cápsula conjuntiva e seu 

estroma é representado por uma densa trama de fibras reticulares que mantém as 

células e a organização do órgão.  

 A glândula supra-renal é um órgão bastante vascularizado, sendo irrigado 

por vários ramos arteriais. No homem, estas artérias são ramos da aorta abdominal, 

das artérias frênicas inferiores e da artéria renal, formando três conjuntos de artérias 

em forma de garfo, as artérias supra-renais (superior, média e inferior), que formam 

um plexo subcapsular irrigando a cápsula, o córtex e a medula. Há, no entanto, 

ramos denominados artérias medulares radiais que formam capilares somente na 

região da medula. A drenagem venosa da cápsula é feita por veias próprias. O 

sangue que irriga o córtex e a medula drena para uma veia central localizada na 

medula, a qual emerge no hilo como veia supra-renal. Esta veia drena na veia cava 

inferior do lado direito do corpo e no esquerdo na veia renal do mesmo lado. As 

características morfológicas da glândula supra-renal em rato são parecidas com as 

dos humanos, ocorrendo uma diferença quanto à irrigação sanguínea, pela ausência 

da artéria supra-renal média. Além disso, a artéria supra-renal superior é ramo da 

aorta abdominal e a inferior da artéria renal. Os vasos linfáticos acompanham os 

grandes vasos sangüíneos e terminam nos linfonodos lombares. A inervação dessa 
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glândula é realizada pelos ramos oriundos dos plexos celíaco e renal (POPESKO; 

REJTOVÁ; HORÁK, 1992). 

 Em uma análise histológica do córtex da supra-renal podemos identificar 

três zonas celulares distintas (Figura 1A e 1B), a zona glomerulosa, a zona 

fasciculada e a zona reticulada (ARNOLD, 1866; McNICOL, 1992). A zona 

glomerulosa (Figura 1C e 1D) localiza-se na parte mais externa do córtex logo 

abaixo da cápsula, e suas células se dispõem em grupamentos globosos ou 

arciformes, envolvidos por capilares. As células são pequenas em geral, cilíndricas, 

de núcleo esférico e citoplasma acidófilo contendo grumos basófilos e gotículas de 

lipídeos. A zona fasciculada (Figura 1E e 1F), que na maioria dos mamíferos é a 

maior, corresponde à parte intermediária do córtex e é assim denominada pela 

disposição de suas células em forma de cordões paralelos entre si. Entre cada 

cordão de células fasciculadas se encontra um capilar, suas células são poliédricas 

e contém um grande número de gotículas lipídicas. A zona reticulada (Figura 1G e 

1H), região mais interna do córtex faz divisa com a camada medular e apresenta 

uma estrutura tridimensional na forma de redes entrelaçadas. Suas células são 

menores que as demais zonas, têm citoplasma acidófilo, pequena quantidade de 

gotas de lipídeos, podendo apresentar grânulos pardos (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 

2004).  

 A camada medular (Figura 1A, 1B e 1H) é formada por células poliédricas 

que se dispõe em cordões formando uma densa rede cujas as malhas há capilares e 

vênulas. Além das células do parênquima encontramos células ganglionares 

parassimpáticas. A disposição das células medulares é de tal maneira que elas 

sempre se localizam entre um capilar e uma veia, sendo assim polarizadas na 

direção da veia. As fibras nervosas que as inervam são encontradas no lado do 

capilar, enquanto que a secreção se acumula no pólo voltado para a veia, onde é 

lançada. As células da medula são responsáveis pela produção de epinefrina 

(adrenalina) e de norepinefrina (noradrenalina). Ao contrário do córtex, que lança 

seus produtos continuamente na circulação, a medula os acumula e é possível que 

somente pequenas quantidades sejam secretadas continuamente, a não ser depois 

de fortes reações emocionais, por exemplo, o susto. 
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Figura 1 – Fotos representativas da glândula supra-renal de rato, coradas com H&E. A) a glândula 
(4x); B) o córtex e a medula (10x); C) e D) zona glomerulosa (40x e 100x); E) e F) zona 
fasciculada (40x e 100x); G) e F) zona reticulada (40x e 100x). 
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 A função básica da supra-renal está relacionada com a manutenção da 

constância do meio interno, a homeostase do organismo. Dentre os fatores que 

atuam na supra-renal está o ACTH responsável pelo controle da esteroidogênese e 

manutenção da supra-renal (VIARD et al., 1992). Todos os hormônios produzidos e 

secretados pelo córtex da adrenal são compostos esteróides, isto é, lipídeos que 

têm como característica a presença do núcleo ciclopentanoperidrofenatreno. São 

formados principalmente a partir do colesterol que é absorvido, por endocitose, 

diretamente do sangue.  As células corticais são responsáveis pela produção de 

uma grande quantidade de esteróides e cerca de trinta já foram isolados do córtex. 

Durante a biossíntese dos hormônios a partir do colesterol, que é translocado até a 

mitocôndria, a enzima P450scc sintetiza a pregnelona, substrato para os demais 

corticosteróides. Por ação de outras enzimas da família da P450, radicais químicos 

são adicionados ou subtraídos do núcleo ciclopentano, conferindo atividades 

diferentes aos diversos produtos finais (WILSON et al., 2007). 

 Os corticosteróides podem ser divididos em três categorias, conforme sua 

principal função: 1 – Os mineralocorticóides, representados pela aldosterona e 

produzidos na zona glomerulosa, têm como função principal a reabsorção de sódio, 

e agem principalmente nos túbulos renais, bem como, também na mucosa gástrica, 

glândulas sudoríparas e salivares; 2 – Os glicocorticóides, sendo que o mais 

importante em humanos é o cortisol e em ratos a corticosterona, são produzidos 

principalmente na zona fasciculada, e atuam nos metabolismos protéico, lipídico e 

de carboidrato, promovendo um aumento da taxa de glicose no sangue; 3 – Os 

andrógenos, a DHEA e DHEA sulfatada, são os únicos hormônios sexuais 

produzidos em quantidades fisiologicamente significativas pelo córtex de alguns 

animais, principalmente na zona reticulada e fasciculada, e têm efeitos 

masculinizantes e anabolizantes cinco vezes menores que os andrógenos 

testiculares. 

 A produção e liberação dos corticosteróides produzidos pelas supra-renais 

são controladas pelo eixo HPA (Figura 2). Os estímulos que vêm de várias regiões 

do sistema nervoso estimulam as células localizadas nos núcleos hipotalâmicos, 

paraventricular e supra-óptico, a produzir o CRH, um peptídeo de 41 aminoácidos, e 

a vasopressina. Estes hormônios chegam à hipófise por meio de um sistema porta-

hipofisário e na adeno-hipófise se ligam a receptores específicos. O CRH e a 
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vasopressina vão estimular células corticotróficas a liberar o ACTH. Este eixo é 

inibido quando existem altas concentrações de corticosteróides naturais ou 

dexametasona, um corticosteróide sintético, na corrente sangüínea, de maneira que, 

por efeito da retro-alimentação negativa, este corticosteróide chega ao hipotálamo e 

à adeno-hipófise e inibe a produção, respectivamente, do CRH e do ACTH 

(AGUILERA, 1994).  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 A hipófise é uma glândula endócrina ímpar localizada em uma pequena 

fossa do osso esfenóide, chamada de sela túrcica. É formada por duas porções de 

origem embriológicas diferentes: o lobo anterior, que é formado a partir de uma 

invaginação da ectoderma do teto da boca primitiva e é chamado de adeno-hipofise; 

e o lobo posterior ou neuro-hipófise, que se origina da evaginação do assoalho do 

diencéfalo e mantém contato com essa região através de um pedículo, o infundíbulo. 

Figura 2 – Esquema do Eixo HPA, mostrando o efeito de retro-alimentação negativa por 
glicocorticóides. CRH – Hormônio Liberador de Corticotropina; ACTH – Hormônio 
Corticotrópico; RGs – Receptores de Glicocorticóides; MC2R – Receptor de 
Melanocortina do tipo 2. 
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Essa glândula tem como principal função interligar e integrar o sistema nervoso com 

o sistema endócrino e é mantida por uma estreita relação com o hipotálamo através 

do infundíbulo. 

 A perda da produção dos hormônios hipofisários, bem como a retirada da 

hipófise por cirurgia, a hipofisectomia, acarreta grandes mudanças fisiológicas e 

comportamentais nos ratos. Os animais hipofisectomisados apresentam uma 

diminuição das atividades metabólicas relacionadas com a inativação ou diminuição 

das funções das glândulas endócrinas controladas pela hipófise, dentre elas a 

glândula supra-renal. A falta do ACTH no plasma sanguíneo leva a uma atrofia no 

córtex da supra-renal, principalmente na zona fasciculada (WESTPHAL et al., 1999), 

desestabilizando o equilíbrio entre proliferação e morte celular, importante para a 

manutenção da integridade do órgão. Aparentemente, a administração de ACTH em 

ratos hipofisectomisados apresenta como resposta a hipertrofia do córtex da supra-

renal (KIMURA, 1969; PURVIS et al., 1973). A manutenção, reposição celular e o 

equilíbrio mantido entre a proliferação e a morte celular, são pré-condições para o 

funcionamento apropriado e a integridade do órgão (WOLKERDORFER e 

BORNSTEIN, 1998). 

 A supra-renal utiliza vários mecanismos para uma resposta adequada aos 

diferentes estados fisiológicos, o que permite a manutenção da zonação observada 

no córtex adrenal e a renovação celular desse córtex (MITANI et al., 1999). A ação 

hormonal, as sinalizações parácrinas e autócrinas e as ações diretas dos sistemas, 

nervoso e vascular podem iniciar estes mecanismos (MESIANO e JAFFE, 1997). A 

proliferação celular do córtex da supra-renal ocorre para manutenção e renovação 

das células bem como em resposta a vários e específicos estímulos (VINSON, 

2003).  

 Na supra-renal de rato, as células que compõem as diferentes zonas são 

continuamente renovadas, e três hipóteses são propostas para explicar a 

manutenção do córtex da supra-renal (KIM e HAMMER, 2007). 

1. – a teoria zonal: sugere que cada zona repõe suas células de maneira 

independente e que morrem localmente, Figura 3A. 

2. – a teoria da migração celular: a renovação das células do córtex ocorre a 

partir das células da  zona glomerulosa que migram centripetamente até a região 

mais interna do córtex da glândula, e centrifugamente em direção à cápsula, 

renovando as células da zona glomerulosa. Evidências indicam que ao migrarem 
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centripetamente as células se diferenciam em células da zona fasciculada e zona 

reticulada.  Além disso, ao se localizarem na zona reticulada as células degeneram e 

morrem (CARSIA et al., 1996), Figura 3B. 

3. – a teoria das células sub-capsulares indiferenciadas: a renovação celular das 

três zonas acontece a partir de células tronco ou “stem cells” que se localizam numa 

região sub-capsular e migram centripetamente para as zonas mais internas, com 

diferenciação para suas funções específicas e morte celular na zona reticulada 

(ZAJICEK; ARIEL; ARBER, 1986; CARSIA et al., 1996), Figura 3C.  

 No entanto, nenhuma dessas teorias se enquadra nas observações feitas 

por Mitani e colaboradores (1994), a teoria da zona de transição (Figura 3D). Esse 

grupo localizou uma zona, chamada de intermediária ou de transição, entre as zonas 

glomerulosa e fasciculada, que não reage aos marcadores enzimáticos específicos 

dessas duas zonas. Evidências sugerem que essa zona pode conter células menos 

diferenciadas ou células-tronco responsáveis pela migração e diferenciação nos 

vários tipos celulares que compõem o córtex (MITANI et al., 1994).  

 O ACTH é um hormônio peptídico de cadeia simples, formado por 39 

aminoácidos, que provém de uma molécula precursora maior. Essa molécula 

precursora contém 241 aminoácidos, e é chamada de POMC e é produzida pelo 

hipotálamo e em outras regiões do cérebro, além de uma produção no trato gastro-

intestinal e na placenta (VREZAS et al., 2003). Uma vez na corrente sangüínea o 

ACTH vai até a supra-renal e liga-se a um receptor específico da célula supra-renal, 

que é da família dos receptores de melanocortina, chamado de MC2R. Este receptor 

é uma proteína transmembrânica de sete hélices associada a uma proteína 

heterotrimérica ligada a guanosina trifosfato-GTP (proteína G) que, quando ativada, 

aumenta a concentração intracelular de cAMP através da enzima adenilato ciclase. 

O cAMP, sendo um segundo mensageiro, ativa a via proteína PKA que promove 

uma mudança no padrão de expressão gênica das células, dentre elas a 

esteroidogênese (SIMPSON e WATERMAN, 1998) além da manutenção da glândula 

supra-renal (VINSON, 2003).  
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 O ACTH é considerado um hormônio mitogênico por causa da sua 

correlação entre os níveis de ACTH circulante e a alteração do tamanho da glândula 

supra-renal (NEW, 1998). Patologias humanas como a insuficiência adrenal 

secundária, ou síndrome de Addison, ocasionada por uma insuficiência da produção 

de ACTH pela hipófise, leva a uma atrofia do córtex adrenal. Por outro lado a doença 

de Cushing, ocasionada por um aumento na produção de ACTH esta relacionada à 
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Figura 3 – Esquema das teorias propostas para explicar a renovação e manutenção celular da 
glândula supra-renal. C – cápsula; ZG – zona glomerulosa; ZF – zona fasciculada; ZR 
– zona reticulada; M – medula.  
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hipertrofia do córtex adrenal. A conexão entre a manutenção da glândula supra-renal 

e a hipófise foi bem estabelecida desde que, a remoção cirúrgica da hipófise ou 

supressão da atividade dos corticotróficos (células que sintetizam ACTH), com o uso 

da dexametasona, resultou em rápida atrofia do córtex da supra-renal, com 

diminuição do peso relativo da glândula em 30% em 48h (WRIGHT; APPLETON; 

MORLEY, 1974; CARSIA et al., 1996). Estudos já realizados mostram que animais 

hipofisectomisados e tratados com ACTH apresentam uma recuperação do tamanho 

e do peso da glândula, sugerindo que o ACTH in vivo é um fator que controla o 

crescimento e a proliferação do córtex da supra-renal (IMAI et al., 1990; CARSIA et 

al., 1996). Outros resultados sugerem que o ACTH, além de mitogênico, pode ser 

um fator de sobrevivência importante da supra-renal, pois bloqueia apoptose in vivo 

(WYLLIE et al., 1973; CARSIA et al., 1996). 

 No entanto, resultados in vitro mostraram que o ACTH tem um efeito dual no 

ciclo celular da linhagem de tumor de supra-renal de camundongo, as células Y-1. 

Tratamentos em pulsos de até duas horas estimulam a entrada na fase S do ciclo 

celular, enquanto tratamentos sustentados, isto é, de mais de quatro horas inibem a 

entrada na fase S (LOTFI et al., 1997). No entanto, o efeito mitogênico do ACTH 

nessa linhagem é fraco, no máximo de duas vezes o número de células na fase S 

em relação ao controle e em comparação ao tratamento com FGF-2, cujo efeito 

mitogênico é cinco vezes maior. Quando células isoladas da supra-renal de ratos 

foram tratadas em pulsos de ACTH o mesmo efeito mitogênico fraco não foi 

observado (MATTOS e LOTFI, 2005), o que reforça a possibilidade do ACTH ser um 

mitogênico indireto in vivo, como sugerido por Hornsby (1985), ou ainda que outros 

fatores mitogênicos possam estar envolvidos (VIARD et al., 1992; HO e VINSON, 

1997).  

 Trabalhos in vivo mostram que o ACTH pode não ser o único peptídeo 

derivado da POMC que é mitogênico na supra-renal (LOWRY et al., 1983, 1984; 

BICKNELL et al., 2001; BICKNELL, 2002; BEUSCHLEIN et al., 2002). Além do 

ACTH, o processamento e clivagem da POMC produzem: a LPH, os MSHs, a -END 

e os peptídeos N-terminais de diferentes tamanhos como o N-POMC1-76. Esse 

peptídeo é produzido no lobo anterior da hipófise, que por sua vez pode sofrer uma 

clivagem no lobo intermediário gerando peptídeos N-POMC1-49 e outros de 

diferentes tamanhos. (Figura 4). 
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 Tal hipótese é confirmada com estudos que demonstraram que animais 

deficientes para os genes da POMC (Pomc -/-) apresentaram diminuição do peso e 

um desarranjo da arquitetura da glândula supra-renal, bem como a diminuição da 

produção dos corticosteróides (COLL et al., 2004; KARPAC et al., 2005). Além disso, 

a administração de diferentes porções da N-POMC recupera o tamanho da glândula 

com um aumento do número de células em mitose (ESTIVARIZ et al., 1982; 

FASSNACHT et al., 2003). Bicknell e colaboradores (2001) caracterizaram uma 

serina protease, chamada de protease adrenal secretora (AsP), existente na supra-

renal que cliva o pro- -MSH (N-POMC1-76) produzindo o peptídeo N-POMC1-52, que 

após ser testado in vitro, apresentou atividade mitogênica o que sugere que esta 

porção 1-52 do N-POMC1-76 é que tem a ação mitogênica.   

 Quando hormônios e fatores de crescimento se ligam a receptores 

específicos, eles iniciam uma cascata de sinalização, por fosforilação, que tem por 

Figura 4 – Esquema do processamento da Pró-opiomelanocortina (POMC) e seus subprodutos 

nas diferentes etapas. -MSH – hormônio estimulador de melanócitos gama; -MSH – 

hormônio estimulador de melanócitos alfa; ACTH – hormônio corticotrópico; -LPH – 

lipotropina beta; -LPH – lipotropina gama; CLIP – Peptídeo Intermediário Semelhante 

à Corticotropina; -END – endorfina beta; N-POMC – Porção Amino-terminal da 
POMC. 

 FONTE: Adaptada de ESTIVARIZ, F.E. et al., 1982 
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finalidade, alterar as expressões de genes específicos e podem definir, dentre outros 

fenômenos, se as células irão ou não proliferar. O ciclo celular pode ser 

didaticamente dividido em fases ou etapas distintas: fase G1 – considerada um 

intervalo entre a mitose e a síntese do DNA, onde ocorre intensa transcrição de RNA 

e expressão de proteínas; fase S - de síntese de DNA, é nesta fase que a célula 

duplica seu material genético, passando de 2n para 4n; fase G2 – onde a célula 

apresenta conteúdo duplicado de material genético e ocorre síntese de proteínas 

relacionadas com a mitose (microtúbulos e centríolos); fase M – consiste da divisão 

celular propriamente dita. Durante esse percurso existem, ao fim de cada fase, 

pontos de checagem que permite a célula avançar, ou não, para a fase seguinte 

(DUBRAVKA e SCOTT, 2000; BLAGOSKLONNY e PARDEE, 2002). Entretanto, as 

células podem permanecer apenas sintetizando RNA e traduzindo proteínas sem 

avançar para a fase S do ciclo celular, neste caso, estas células permanecem em 

uma fase estacionária, chamada de G0 (zero), Figura 5.   

 Os primeiros genes a serem transcritos são os genes de resposta primária 

que são transcritos após a cascata de sinalização ser iniciada pela ativação dos 

receptores pelos seus ligantes, como os hormônios e fatores de crescimento. Eles 

são protooncogenes cujos produtos finais, são proteínas responsáveis pela 

regulação da proliferação celular, como fatores de transcrição, e são importantes 

para o desencadeamento de estímulos para a saída de G0 e entrada em G1 do ciclo 

celular (PARDEE, 1989; SCHEER, 1994). Vários são os fatores de transcrição 

constituídos pelos produtos desses genes, sendo que um dos mais estudados é o 

AP-1 (KOVARY e BRAVO, 1991). Esses fatores de transcrição serão responsáveis 

pela ativação de outros genes, que são os genes de resposta secundária. 

 Dentre os genes de resposta secundária estão aqueles que regulam o ciclo 

celular e codificam proteínas chamadas de ciclinas (SHERR, 1993). Essas são 

proteínas expressas em determinadas fases do ciclo celular, com meia-vida 

regulada e rápida, que sozinhas não têm atividade, mas são imprescindíveis para 

progressão do ciclo celular (REDDY, 1994; SHERR, 1994). As ciclinas são 

classificadas em ciclinas A, B, D e E, e estão relacionadas com as diferentes fases 

do ciclo celular, Figura 5. Para que ocorra a atividade das ciclinas é necessário que 

haja uma associação com as CDKs (HERSCHMAN, 1991), que podem ser de sete 

tipos diferentes (dos tipos 1 a 7), e que este complexo seja fosforilado por uma CAK. 

Após a ativação deste complexo podem ocorrer as atividades necessárias para 
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progressão nas diferentes fases do ciclo (JEFFREY et al., 1995), dentre essas 

atividades estão as ações de inibidores desses complexos as CDKIs (SHERR, 

1993). Estas proteínas são importantes entre as fases tardias de G1 e a passagem 

de G1/S do ciclo celular, como também nas fases seguintes S, G2 e M. 

 As CDKIs são proteínas de baixo peso molecular que podem ser divididas, 

pelo mecanismo de inibição, em duas subclasses: 1 – as INK, formadas pelas 

proteínas p15, p16, p18 e p19, que se associam as CDKs do tipo 4 e 6, impedindo-

as de formar o complexo com as ciclinas; 2 – as KIP, formadas pelas proteínas p21, 

p27 e p57, que se ligam ao complexo já formado impedindo a sua atividade (HALL et 

al., 1995; MORGAN, 1995). Em geral estas proteínas estão menos expressas 

quando estão presentes os complexos Ciclina/CDK (MORGAN, 1995). 

 A ciclina D é formada por três subtipos (D1, D2 e D3) que podem se 

associar com as CDKs do tipo 4 e 6, sendo responsável pela transição entre G1 S. 

O aumento das CDKIs p15, p16, p21 e p27 inibe a atividade desta ciclina impedindo 

que a célula prossiga no ciclo celular. A ciclina E se associa com outra isoforma de 

CDK, a CDK2, responsável pela interface G1/S cuja inibição é feita pela CDKI p21. 

As ciclinas A e B estão relacionadas à progressão e transição entre as fases 

S G2 M, estando ativadas quando associadas à CDK do tipo 1 e 2 e inibidas com 

o aumento da p21 (SHERR, 1993; DUBRAVKA e SCOTT, 2000; BLAGOSKLONNY 

e PARDEE, 2002), Figura 5. 

 A renovação das células do córtex da supra-renal depende do equilíbrio 

entre proliferação e morte celular (WOLKERDORFER e BORNSTEIN, 1998). A 

morte celular na glândula adrenal ocorre desde o começo da embriogênese, com um 

papel no remodelamento da glândula embrionária e no desenvolvimento após o 

nascimento, bem como para a renovação das células adrenocorticais adultas. Em 

geral, esta morte é por apoptose, caracterizada pelo desarranjo do citoesqueleto, 

núcleo condensado e fragmentação do DNA (SASANO et al., 1995). 
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 Trabalhos in vivo com ratos hipofisectomisados demonstram que células 

apoptóticas aparecem após 24 horas da cirurgia (CARSIA et al., 1996, 1998) e no 

terceiro dia, células apoptóticas foram localizada nas zonas fasciculada e reticulada, 

e após seis dias somente a zona fasciculada apresenta células em apoptose 

(CECCATELLI et al., 1995). Utilizando o mesmo modelo Tchen e colaboradores 

(1977) demonstraram que a morte celular no córtex aumenta entre o terceiro e 

sétimo dia após a cirurgia. Entretanto, trabalhos in vitro com cultura primária da 

supra-renal, mostraram células apoptóticas detectadas a partir de uma hora 

(CARSIA et al., 1996, 1998), sugerindo que in vivo, outros fatores além do ACTH 

atuam na manutenção do órgão (CECCATELLI et al., 1995; CARSIA et al., 1998).  

 Dentre os fatores que podem atuar na manutenção da supra-renal estariam 

os fatores peptídicos de crescimento. São polipeptídios biologicamente ativos 

Figura 5 – Esquema do Ciclo Celular. I – interfase; M – Mitose; G1 – intervalo 1; S – síntese de 
DNA; G2 – intervalo 2.  
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relacionados ao controle da proliferação, diferenciação, sobrevivência celular, 

quimiotaxia, adesão celular e migração (BÖTTCHER e NIEHRS, 2005). Dentre estes 

fatores um dos mais importantes são os fatores de crescimento de fibroblastos 

(FGF), cuja expressão e função biológica estendem-se a uma série de células e 

tecidos incluindo o córtex da supra-renal (FEIGE et al., 1998).  

 Os primeiros FGFs descritos foram caracterizados segundo sua atividade 

mitogênica. A existência de peptídeos no cérebro e extratos hipofisários capazes de 

promover o crescimento em cultura de linhagens de fibroblastos foi descrita 

inicialmente por Armelin (1973) e nas células da supra-renal por Gospodarowicz 

(1975). Dessa forma, foram descritos os primeiros componentes da família dos 

FGFs: FGF-a (ácido) ou FGF-1, e FGF-b (básico), ou FGF-2 (GAMBARINI e 

ARMELIM, 1982). Já foram descritos 23 tipos de FGFs (BURGESS e MACIAG, 

1989; GOLDFARB, 1990). As principais funções biológicas in vivo atribuídas ao 

FGF-2 são angiogênese, processos de reparo de lesões, regeneração de tecidos e 

diferenciação celular (FOLKMAN e KLAGSBRUN, 1987).  

 O receptor do FGF (FGFR) é do tipo tirosina quinase, e uma vez ligado ao 

FGF desencadeia uma cascata de fosforilação intracelular. Este receptor está 

associado à proteína Ras, e a via clássica de ativação do FGFR é a da proteína 

quinase ativada por mitogênicos (MAPK). A família dos FGFRs é composta por cinco 

genes, sendo que os mais importantes para a sinalização intracelular consistem em 

flg (FGFR1), bek (FGFR2), flg-2 (FGFR3) e FGFR4 (POWERS; MCLESKEY; 

WELLSTEIN, 2000). 

 Considerando-se que ainda não está completamente claro quais os efeitos 

do ACTH e da N-POMC na manutenção da glândula supra-renal ou mesmo onde, 

quais e quantas são as células responsáveis por essa manutenção, analisaremos 

nesse trabalho os efeitos biológicos do ACTH, FGF-2 e N-POMC no córtex da supra-

renal de ratos, bem como alguns mecanismos moleculares envolvidos. Para isso 

tivemos como objetivo:  
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2 OBJETIVOS 

 

 Nesse estudo, no qual utilizamos como modelos experimentais ratos 

hipofisectomisados ou tratados com dexametasona, tivemos como objetivos: 

 

1 – Analisar as alterações no córtex adrenal ocasionadas pela falta dos hormônios 

hipofisários em animais hipofisectomisados. 

 

2 – Localizar e quantificar as células do córtex da supra-renal de animais 

hipofisectomisados que têm capacidade de proliferar, após tratamentos com ACTH1-

39, com seu antagonista o ACTH7-38, FGF-2 ou N-POMC, através dos ensaios de 

incorporação de BrdU. 

 

3 – Localizar e quantificar as células em apoptose do córtex da supra-renal de 

animais hipofisectomisados e depois de tratados com ACTH, utilizando dois métodos 

complementares de análise, a reação com o anticorpo M30 e o ensaio de TUNEL. 

 

4 – Determinar quais são os mecanismos relacionados com proliferação e morte 

celular da adrenal de rato, através da análise da expressão das proteínas 

relacionadas com ciclo celular em animais tratados com dexametasona. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Os modelos experimentais utilizados. O procedimento da hipofisectomia e 

o tratamento com dexametasona 

 

Os procedimentos que envolvem o uso dos ratos seguem as normas dos 

Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética Animal 

(CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os procedimentos de 

hipofisectomia e o tratamento com dexametasona foram aprovados, 

respectivamente, em 13 de dezembro de 2001, com o número de protocolo 

117/2001, e em 23 de junho de 2005, com o número de protocolo 062/2005. 

Foram utilizados ratos machos Sprague-Dawley adultos entre 60 e 70 dias 

com o peso médio de 290 g, sendo operados ou tratados na parte da manhã (das 

7:00h às 9:00h). Para a cirurgia de hipofisectomia os animais foram anestesiados 

por injeção intraperitonial (i.p.) com um coquetel composto por 1,7 mg/ml de 

Acepromazina (Acepran, Univet S.A., São Paulo, SP, Brasil), 8,3 mg/ml de Xilasina 

(Rompun, Bayer S.A., São Paulo, SP, Brasil) e 41,7 mg/ml de Ketamina (Dopalen, 

Div. Vetbrands Saúde Animal, Jacareí, SP, Brasil). O volume aplicado foi de 0,1 ml 

do coquetel para cada 100 g do peso corpóreo do animal.  

Após o animal estar anestesiado foi feito uma incisão na linha mediana do 

pescoço, na direção longitudinal, iniciada a dois centímetros abaixo da borda da 

mandíbula. Em seguida, foi realizada a divulsão do músculo pré-traqueal e das 

glândulas submandibulares para a correta visualização da traquéia e intubação oro-

traqueal. A separação dos tecidos foi feita a partir do ângulo formado entre o ventre 

posterior do músculo digástrico e o músculo esternocleidomastóideo, do lado 

esquerdo do animal. Após a divulsão em direção à linha mediana, a traquéia foi 

alcançada e afastada lateralmente para a direita do animal. Nesse momento, a 

divulsão ocorreu no sentido postêro-anterior até encontrarmos o músculo constritor 

superior da faringe, que se insere na base do osso esfenóide. No esfenóide 

observamos uma superfície esbranquiçada e rígida que é a sincondrose esfeno-

occipital. A perfuração óssea foi feita na altura da sutura utilizando-se um 

instrumento perfurante manual, e a retirada da hipófise foi realizada com uma pipeta 

Pasteur acoplada a uma bomba de sucção, calibrada para uma aspiração branda. 
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Em seguida a retirada da glândula, ocorre à reposição dos tecidos, seguida da 

sutura no plano superficial. No período pós-cirúrgico o animal foi mantido sem 

restrições de alimento e água e em ambiente aquecido.  

Foram obtidos também animais sham nos quais realizamos todos os 

procedimentos cirúrgicos sem que a hipófise tenha sido retirada. Esses animais não 

sofreram nenhum tipo de tratamento e têm como finalidade verificar o impacto do 

estresse cirúrgico nas diferentes análises realizadas, e compará-los com os animais 

hipofisectomisados controles, isto é, sem tratamento. 

O tratamento dos animais com dexametasona foi realizado por injeção i.p. de 

fosfato dissódico de dexametasona (K+Dex) (Decadron, Aché Laboratórios 

Farmacêuticos S.A., Campinas, SP, Brasil), diluída em solução salina na 

concentração de 10 g/100 g de peso do animal, sempre no período da manhã entre 

7:00h e 9:00h. Como animais controle para o tratamento de dexametasona foram 

usados animais injetados com solução salina (K-Dex).  

Os modelos experimentais foram considerados eficientes após a constatação 

da diminuição significativa do ACTH circulante no plasma. Para tal, após o sacrifício 

dos animais hipofisectomisados, sham, K+Dex e K-Dex, o sangue desses animais foi 

recolhido em tubos contendo 100 l de 3,8% de EDTA (USB, Cleveland, Ohio, EUA) 

e que, após homogeneização, foram centrifugados por 15 min. a 10.000 rpm a 4 °C 

(Centrifuge 5804 R, Eppendorf AG, Hamburgo, Alemanha). O sobrenadante obtido a 

partir do pelo plasma foi estocado em freezer a –20 °C, por no máximo 30 dias. A 

dosagem do ACTH plasmático foi realizada através de um ensaio de 

quimioluminescência (Immulite; Diagnostic Products Corporation-DPC, Los Angeles, 

CA), no Departamento de Imunologia/Hormônios do Serviço de Laboratório Clínico 

do Hospital Universitário da USP sob responsabilidade da Profa. Dra. Marina 

Baquerizu Martinez e com a ajuda técnica de Vanda Carmem Ribeiro Gutierrez e de 

Helena Pandeliou Lima Valassi.  

Antes mesmo da realização das dosagens do ACTH plasmático, outros 

parâmetros foram levados em consideração após a hipofisectomia. Os parâmetros 

foram: alteração de comportamento, diminuição da ingestão de alimento e perda de 

peso, que foram descritas por Hahn e colaboradores (1965) e Bellinger e 

colaboradores (1979). Somado a isso, após o sacrifício e retirada das glândulas 

supra-renais dos animais, a fossa hipofisária foi inspecionada para a constatação da 

qualidade da cirurgia com conseqüente retirada total da hipófise.  
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Para as dosagens do ACTH plasmático dos ratos hipofisectomisados foram 

utilizados 17 ratos operados e 6 ratos sham. As dosagens após o tratamento com 

dexametasona foram realizadas em 5 ratos K+Dex e 4 K-Dex. 

 

3.2 A análise da alteração do córtex da adrenal de ratos hipofisectomisados 

 

Para verificar o efeito da hipofisectomia na alteração do córtex da supra-renal, 

30 ratos foram hipofisectomisados e mantidos sem tratamento, mas com água e 

comida à vontade, por um período que variou de 2 a 11 dias após a cirurgia. A partir 

do segundo e até o décimo primeiro dia foram sacrificados três animais por dia, as 

fossas hipofisárias verificadas e as glândulas processadas para análise do córtex da 

supra-renal. As glândulas extraídas foram fixadas em paraformaldeído 4% 

tamponado, por 8-12h, e após esse período foram lavadas em tampão fosfato 

(PBSA) mais sacarose 6%. Para retirada do fixador e para iniciar a desidratação 

foram mantidas “overnight” nessa solução. A desidratação foi completada por 

concentrações crescentes de álcoois e as glândulas foram diafanizadas em bateria 

de xilol para posterior inclusão em parafina e procedimento padrão de coloração 

para H&E. 

Para cada três cortes não seriados por glândula, de 7 m de espessura, 

foram escolhidos aleatoriamente cinco campos. A contagem foi feita utilizando uma 

objetiva com retículo com escala de 0-10, equivalentes a 1 mm no aumento de 10x 

do microscópio óptico (Leica, Leica Microsystens GmbH, Wetzlar, Alemanha). Esse 

retículo se enquadra na espessura do córtex da supra-renal de maneira que as 

zonas do córtex, ZG, ZF/ZR juntas, foram medidas no seu comprimento. Os 

resultados apresentados são as médias das medidas lineares em função dos dias de 

hipofisectomia levando em conta as diferentes regiões do córtex. A análise 

estatística foi feita utilizando o teste t de Student para um P<0,05. 

 

3.3 A síntese do peptídeo N-POMC 

 

Os peptídeos N-POMC foram sintetizados pela Profa. Dra. Maria Aparecida 

Juliano, do Departamento de Biofísica e Bioquímica da UNIFESP. Foram 

sintetizados peptídeos de uma seqüência N-POMC humana com 27 aminoácidos 

(COOH-Trp-Met-Leu-Glu-Ser-Ser-Gln-Met-Asp-Leu-Thr-Thr-Glu-Ser-Asn-Leu-Leu-
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Glu-Met-Ile-Arg-Ala-Met-Lys-Pro-Asp-Leu-NH2) com uma substituição dos resíduos 

de cisteínas 2, 8, 20 e 24 por metioninas, além da retirada de uma glutamina na 

posição 9.  

  

3.4 A incorporação de BrdU, em animais hipofisectomisados para detecção de 

células na fase S do ciclo celular na adrenal de ratos 

 

Como representado esquematicamente na Figuras 6, após 72 horas da 

cirurgia de 5 a 6 animais/tratamento/concentração, foram injetados (i.p.), com 10-7 M, 

10-9 M e 10-12 M de ACTH1-39 (Sigma Aldrich Corporation, St. Louis, Mo, EUA), ou 20  

ng/ml de FGF-2 bovino recombinante (doado pelo Prof. Dr. Ângelo Gambarini - IQ-

USP), ou 10-7 M, 10-9 M de N-POMC (27 aa.), além de tratamentos conjuntos de 

ACTH (10-7 M) e FGF-2 (20 ng/ml).  

 

 

 

 

Depois de 12 horas do início do tratamento foram injetados i.p. com 100 g/ml 

BrdU (Sigma, St. Louis, Mo., EUA) em todos os animais, que foram sacrificados 12 

horas depois, isto é, depois de 24 horas do início do tratamento. Após o sacrifício, as 

supra-renais e um fragmento do jejuno foram retirados, este último foi utilizado como 

controle positivo na reação de imuno-histoquímica. O material obtido foi fixado, por 

8h, em 10% de formaldeído (Merck) não tamponado, diluído em água. Após fixação 

o material foi lavado em água e desidratado em álcool 70%, por no mínimo 30 min., 

depois em álcool absoluto I, II, III (30 min. cada), diafanizados em xilol I, II e III (30 

min. cada) e colocado em parafina I, II e III (30 min. cada), e por fim incluído em 

fôrmas. Cortes não seriados de 3 m de espessura foram montados sobre lâminas 

gelatinizadas, de forma que a reação de imuno-histoquímica pudesse ser realizada 

ao mesmo tempo em cinco pares de cortes. Portanto, cada lâmina após a montagem 

ACTH      
FGF2 

(ACTH+FGF2) 
N-POMC 

 

-72h 12h 0h 

 i.p.      

100 g/ml 
BrdU 

24h 

Imuno-
histoquímica, 
quantificação. 

Sacrifício, retirada 
do sangue e da 
glândula.  

Figura 6 – Esquema do protocolo da cirurgia de hipofisectomia para análise da síntese de DNA 
por incorporação de BrdU. 

Hipofisectomia 
Sham 
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continha um par de cortes por tratamento além dos controles não tratados e o sham. 

Desta maneira foram preparadas de cada animal/tratamento duas lâminas, da supra-

renal direita e esquerda do mesmo animal, e ao todo cinco cortes histológicos para 

cada animal/tratamento, conforme o modelo da Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cortes obtidos foram processados para análise imuno-histoquímica 

utilizando um anticorpo monoclonal anti-BrdU (Amersham Pharmacia Biotech, 

Uppsala, Suécia) e pela reação do complexo avidina-biotina peroxidase (ABC; 

Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA). As lâminas foram desparafinizadas em 

bateria de xilol e hidratadas em baterias decrescentes de álcoois e água destilada. O 

bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio (Synth) a 

0,3% em metanol (Synth) por 10 min. e as lâminas foram lavadas três vezes, 5 min. 

cada, com PBSA. Em seguida o material foi hidrolisado com HCL 1,5 N (Merck) por 

30 min., em temperatura ambiente, lavado por três vezes com PBSA, 5 min. cada, e 

incubado com o anticorpo primário monoclonal anti-BrdU, em câmara úmida 

“overnight” à 4 oC. Depois de lavado em PBSA, por três vezes, 5 min. cada, o 

material foi incubado com o anticorpo secundário biotinilado (1:500 em PBSA) 

(Vectastain ABC Kit, Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, USA), por 1 hora, 

lavado em PBSA por três vezes e incubado por 1 hora com o complexo avidina-

biotina peroxidase (1:1:1000 em PBSA) (Vectastain ABC Kit). O complexo formado 

foi revelado através da reação enzimática por peroxidase cujo substrato é a 

diaminobenzidina (DAB-Sigma Fast; Sigma Aldrich, St. Louis, Mo, USA). Após a 

reação os cortes foram lavados com água destilada, contra-corados com 

Hematoxilina de Harris 0,1% (Merck) e diferenciados com carbonato de lítio saturado 

Figura 7 – Esquema de preparação dos cortes histológicos nas lâminas gelatinizadas para a 
realização da reação de imuno-histoquímica nas secções de glândulas supra-renais 
de animais (A) Controle, e tratados com (B) ACTH, (C) FGF-2 ou N-POMC, (D) 
ACTH+FGF-2 e (E) Sham. 
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(Merck), sendo, novamente, lavados com água destilada, desidratados em série 

alcoólicas, xilol-álcool e xilol. A montagem da lamínula foi feita em Entellan (Merck). 

Para verificarmos a especificidade da marcação utilizamos dois controles: negativos 

aonde o anticorpo primário anti-BrdU não foi adicionado; e no outro controle, 30 min. 

antes da colocação do anticorpo primário anti-BrdU, os cortes foram incubados com 

uma solução contendo o anticorpo anti-BrdU e BrdU (100 g/ml) na proporção de 

1:1. 

A quantificação foi realizada através da contagem manual do número de 

núcleos marcados em relação ao número de núcleos não marcados, relativos a uma 

área de 0,75 mm2, para cada uma das zonas que constituem o córtex da glândula. 

As imagens com um aumento de 40x foram capturadas utilizando um microscópio 

Leica DMR que pertence ao laboratório de Neuroanatomia Química, sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Jackson C. Bittencourt ou Nikon Eclipse 80i (Nikon 

Instech CO Ltd, Kanagawa, Japão) que pertence ao laboratório de Neuroanatomia 

Funcional, sob responsabilidade do Prof. Dr. Newton Sabino Canteras ou Nikon 

E1000 (Nikon), que pertence ao laboratório de Neurociências, sob responsabilidade 

da Profa. Dra. Maria Inês Nogueira, acoplados a um software de captura de imagem 

e de contagem das marcações (Image-Pro Plus®, Media Cibernetics Inc., Bethesda, 

MD, EUA). Foram capturados aleatoriamente cinco campos diferentes, por zona e 

por tratamento, para cada três cortes não seriados. Foram analisados no total 15 

campos/zona/tratamento em pelo menos cinco animais por tratamento. Os 

resultados da incorporação de BrdU foram apresentados como porcentagem de 

núcleos marcados. A análise da significância foi realizada através do teste de 

variância ANOVA e pós-teste de comparação múltipla de Tukey-Kramer utilizando o 

programa Graph Pad InStat®, 3.0 (Graph Pad Software Inc., La Jolla, CA. EUA).  

 

3.4.1 A utilização de um antagonista do ACTH1-39, o ACTH7-38 

 

Após 72 horas da cirurgia os animais foram injetados i.p. com 10-5 M de 

ACTH7-38 (Sigma) um antagonista do ACTH1-39. Após 15 min. da injeção do 

antagonista foram injetados ACTH1-39 (10-7 M) ou solução salina, conforme descrito 

no esquema da Figura 8. O procedimento de tratamento de incorporação de BrdU, o 

processamento das glândulas e do jejuno bem como a imuno-histoquímica foram 

realizados conforme descrito anteriormente no item 3.4. 
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3.5 A detecção de células em apoptose em animais hipofisectomisados 

 

Após a cirurgia os animais (n=5 por tratamento) foram mantidos sem 

restrições de água e alimentação por 2 e 3 dias, sendo sacrificados em seguida. As 

glândulas foram processadas e as secções analisadas por imuno-histoquímica. Para 

a análise da ação do ACTH sobre a morte celular após 24h da cirurgia os animais 

foram injetados com ACTH (10-7 M ou 10-9 M) e sacrificados 24h depois, conforme 

descrito na Figura 9. O processo de retirada e fixação da glândula foi realizado 

conforme descrito anteriormente no item 3.4. 
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Figura 8 – Esquema do protocolo da cirurgia de hipofisectomia para análise da síntese de DNA 
por incorporação de BrdU em animais tratados com o antagonista do ACTH. 

Figura 9 – Esquema do protocolo da cirurgia de hipofisectomia para análise de morte celular por 
apoptose em animais tratados com ACTH.  
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3.5.1 A imuno-histoquímica para detecção de eventos precoces de apoptose 

utilizando o anticorpo M30-Cyto Death 

 

As lâminas contendo os cortes foram desparafinizadas em estufa a 37 ºC 

“overnight” e depois desidratadas em Xilol I e II, Álcool Absoluto I e II, Álcool 95%, 

Álcool 80% e Álcool 70%, (5 min. cada). Em seguida foi realizado o bloqueio da 

peroxidase endógena com H2O2 (3%) em metanol (10 min.), seguido de duas 

lavagens, por 10 min., cada em água destilada. Após a lavagem foi feita a 

recuperação antigênica do material em ácido cítrico (Synth) (2 g/l, pH 6,0) por 

aquecimento em microondas (10 min.) e descanso por 5 min. à temperatura 

ambiente. Após três lavagens em PBSA, por 5 min. cada, as lâminas foram 

incubadas com uma solução contendo PBSA, 1% de BSA (Sigma) e 0,1% de Tween 

20 (Amresco, Solon, OH, EUA) por 10 min., e em seguida, por 1h, com o anticorpo 

primário M30 (1:10), previamente diluído em PBSA, 1% de BSA e 0,1% de Tween 

20. As lâminas foram contra-coradas e processadas conforme descrito 

anteriormente. Como controles negativos foram realizadas reações sem a adição do 

anticorpo primário.  

As análises das células em apoptose que apresentaram marcação pelo 

anticorpo M30 foram feitas por contagens de células marcadas e não marcadas, 

utilizando aumento de 100x (com óleo de imersão) em microscópio óptico (Nikon ou 

Leica). A quantificação foi realizada em três cortes não seriados por tratamento e em 

cada corte foram analisados 10 campos aleatórios por zona. Foi utilizado um 

programa de captura e contagem manual das marcações (Image-Pro Plus® ou Nis-

Element D®, Nikon) totalizando 30 campos/ zona/ tratamento, em pelo menos três 

animas por tratamento. A apresentação dos resultados e as análises estatísticas 

foram realizadas conforme descrito no item 3.4. 

 

3.5.2 Ensaio enzimático para detecção de células em apoptose por ensaio de 

TUNEL  

 

As lâminas contendo os cortes foram submetidas a uma reação enzimática 

promovida pela deoxinucleotidil terminal transferase (TdT), que liga a deoxiuridina 

trifosfato com fluoresceína (dUTP/fluoresceína) às porções terminais 3’-OH livres, 

resultantes da fragmentação do DNA. As lâminas foram desparafinizadas em estufa 
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a 60 °C “overnight”, e depois desidratadas em xilol (I e II) e álcool absoluto (I e II), 

álcool 95%, 90%, 80% e 70%, por 10 min. cada, deixadas por 10 min. em água 

destilada para terminar a hidratação e lavadas em PBSA por 3 vezes (5 min. cada). 

Foram incubadas com Proteinase K (Novagen, Darmstadt, Alemanha) (15 g/ml em 

10 mM de Tris/HCl, pH 7,6) por 20 min. em temperatura ambiente, e lavadas três 

vezes com PBSA (5 min. cada). Em seguida, as lâminas foram incubadas por 1 hora 

com uma solução contendo a enzima TdT e dUTP/fluoreceína (In Situ Cell Death 

Detection Kit, Roche Manheim, Alemanha), em temperatura ambiente. As lâminas 

foram lavadas em PBSA (3 lavagens, 5 min. cada) e incubadas com DAPI (Sigma) 

por 30 min., e montadas com lamínula e preservadas em caixas escuras a 4 °C.  

Foram também obtidos controles positivos, que após a incubação da 

proteinase K foram incubadas com DNase 1 (Sigma) (10 U/ml em 50 mM de Tris/ 

HCl [pH 7,5], 10 mM de MgCl2 e 1 mg/ml de BSA) por 10 min., e controles negativos, 

onde apenas a solução contendo os nucleotídeos foi adicionada. 

A contagem dos núcleos marcados foi realizada em microscópio de 

fluorescência (Leitz) que pertence ao laboratório de Neuroanatomia Química, sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Jackson C. Bittencourt. A análise e quantificação das 

células em apoptose que apresentaram marcação pelo ensaio fluorescente por 

TUNEL foram feitas por contagens manuais das células marcadas para TUNEL 

versus marcadas para DAPI, utilizando um aumento de 100x (com óleo de imersão). 

Foram contados 30 campos/ zona/ tratamento, manualmente e a apresentação dos 

resultados e análise estatística foi realizada conforme descrito no item 3.4. 

 

3.6 O Imuno-blotting 

 

3.6.1 A dissecação das glândulas da supra-renal e extração das proteínas 

totais dos tecidos 

 

Neste experimento utilizamos 10 glândulas supra-renais de ratos por 

tratamento. Os animais foram injetados i.p. com dexametasona 10 g/ml (K+Dex), 

ou solução salina (K-Dex) entre 7:00h e 9:00h. Após 28 horas, os animais foram 

injetados com ACTH 10-7 M ou salina, e depois de 6 horas foram sacrificados, como 

descrito no esquema da Figura 10. As glândulas foram retiradas e dissecadas do 

excesso de gordura perirenal e após uma incisão, a cápsula foi retirada, separando 
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assim a cápsula contendo as células da zona glomerulosa, do restante da glândula. 

Esse procedimento está descrito em Gallo-Payet e colaboradores, (1990) e em 

Mattos e Lotfi (2005). 

Todas as cápsulas, com a zona glomerulosa (fração externa), foram 

colocadas no mesmo tubo (pesados previamente), o mesmo ocorrendo com o 

restante da glândula (fração interna). A parte da glândula já sem a cápsula teve a 

medula parcialmente retirada, com o auxílio de uma lupa e uma cureta. Em seguida 

ambas as frações obtidas foram pesadas e congeladas em nitrogênio líquido, para 

depois serem lisadas com um tampão de lise contendo 3 M de KCl, 1 M de HEPES, 

1 M de MgCl2, 0,5 M de EDTA, 10% de Glicerol, 10% de DTT e 10% de SDS, 

juntamente com um coquetel de inibidores de proteases e fosfatases  (1 mg/ml de 

PMSF, 1 mg/ml de aprotinina, 1 mg/ml de leupeptina e 1 mg/ml de pepstatina). Para 

cada 1 g de tecido utilizamos 10 ml do tampão e 100 l do coquetel de inibidores.  

As frações, externa e interna foram misturadas com o tampão de lise e 

maceradas em um homogenizador mecânico. A solução obtida, de cada fração, foi 

transferida para um tubo limpo e sonicada (Bransonic ultrasonic cleaner 1510, 

Branson Ultrasonic Corp., Danbury, EUA) por quatro vezes, 10 s cada. Em seguida, 

a solução foi centrifugada por 10 min. a 10.000 rpm a 4 °C. O sobrenadante foi 

retirado, aliquotado e conservado em freezer -80 °C. Uma alíquota de 5 l do lisado 

foi utilizada para quantificação da proteína total em espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 595 nm, de acordo com o método de Bradford 

(BRADFORD, 1976).  
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Figura 10 – Esquema do protocolo com tratamento com Dexametasona para análise das 
proteínas de resposta secundária após tratamento com ACTH. 
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3.6.2 Western Blotting 

 

Para a eletroforese em gel de poliacrilamida 10% ou 12% SDS-PAGE, 100 µg 

de proteína total obtida de cada tipo de tecido/ grupo/ tratamento foram diluídos em 

tampão de amostra (Tris-HCl pH 6,8, Glicerol, SDS, -Mercaptoetanol e Azul de 

bromofenol). Depois de fervidas em banho-maria (100 °C por 5min.) as amostras 

foram fracionadas em gel com tampão de corrida contendo: 1,5 M de Tris (pH 8,8), 

30% de Acrilamida  e 10% de SDS, 10% de persulfato de amônio e TEMED 

“overnight”, a 20 V e 74 mA. Foi utilizado um padrão de peso molecular para 

identificação das bandas (Prestained Protein Ladder, Fermentas Inc., Glen Burnie, 

Maryland, EUA). Após a eletroforese as proteínas do gel foram transferidas para 

uma membrana de nitrocelulose (Hybond ECL, GE Healthcare UK Ltd, Litle Cahlfont 

Buckinghamshire, Reino Unido) utilizando um tampão de transferência (pH 8,3) 

contendo 25 mM de Tris base, 192 mM de Glicina e 20% metanol, por um sistema 

de Transferência Semi-Dry Bio-Rad (Bio-Rad Transblot, Amersham).  

As membranas foram coradas com Ponceau (Merck), um corante de proteína 

para avaliar a eficiência da transferência e, em seguida, lavadas com água 

deionizada. Depois de lavadas em TBST (10 mM de TRIS-HCl [pH 7,4], 150 mM de 

NaCl e 0,1% de Tween 20) as membranas foram incubadas por 2h para -Actinina e 

1h, para os demais anticorpos, sob agitação, em solução de bloqueio dos sítios 

inespecíficos (5% de leite em pó desnatado dissolvido em TBST). Depois de lavadas 

em TBST (três lavagens por 10 min. cada) as membranas foram incubadas 

“overnight” com os anticorpos primários da policlonais anti-ciclina D1 (sc-753), anti-

ciclina E (sc-481), anti-p27 (sc-528), diluídos em TBST na concentração de 1:1000 e 

-Actinina  (sc-15335), diluídos em TBST+0,5% de BSA na concentração de 1:1000 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA). Após as lavagens com TBST as 

membranas foram incubadas com o anticorpo secundário (1:1000), um complexo 

anti-IgG-peroxidase (GE Healthcare UK Limited), por 1 hora e depois lavadas com 

TBST (três lavagens por 10 min. cada). As reações foram reveladas com reagente 

quimioluminescente (ECL Plus®, GE Healthcare UK Limited) e registradas em filme 

de raios-X (T-Max G/RA Film, Kodak Brasileira Com. Ind. Ltda, S. J. dos Campos, 

SP, Brasil) após exposição de aproximadamente 5 min. Os filmes foram revelados, 

fixados (Readymatec, Kodak Brasileira Com. Ind. Ltda.) e depois de 
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abundantemente lavados, deixados para secar. As bandas das chapas de raios-X 

foram analisadas utilizando um s de captura de imagem Gene Snap 6.05 (SynGene-

Synoptic Ltd, Cambridge, Inglaterra) e quantificadas pelo programa Gene Tools 3.06 

(SynGene-Synoptic Ltd). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 A comprovação da eficiência da hipofisectomia e do tratamento com 

dexametasona 

 

Para comprovar a diminuição do ACTH circulante nos modelos experimentais 

utilizados, quantificamos as concentrações do ACTH no plasma de animais 

hipofisectomisados (Hyp), dos animais sham e dos animais tratados com 

dexametasona (K+Dex) ou não tratados (K-Dex), Figura 11. Na Figura 11a, 

verificamos uma diminuição em 85% (P<0,001) do ACTH plasmático nos animais 

Hyp, em relação aos animais sham, e verificamos uma diminuição de 72% (P<0,023) 

nos animais tratados com Dex em relação aos animais K-Dex, Figura 11b. Alem 

disso, verificamos que os animais hipofisectomisados apresentaram uma perda de 

peso três vezes maior em relação ao sham (P<0,001), após três dias de cirurgia 

Figura 12.  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Concentração do ACTH plasmático nos modelos experimentais. (a) Sham (n=6) vs 
Hyp (n= 17). (b) K-Dex (n=4) vs K+Dex (n=5).  Hyp – ratos hipofisectomisados; K-
Dex – ratos tratados com salina; K+Dex – ratos tratados com dexametasona. Teste t 
Student. 
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4.2 O efeito da hipofisectomia no córtex da supra-renal de ratos 

 

Verificamos nos animais de 2 a 10 dias hipofisectomisados, uma alteração 

nas medidas lineares do córtex da supra-renal. A zona glomerulosa apresentou uma 

tendência de aumento das medidas lineares a partir do segundo dia de cirurgia e 

que foram significantes a partir do quarto dia. O aumento foi de 27% no quarto dia 

após a cirurgia (P<0,01) enquanto no décimo dia esse aumento foi de 35% 

(P<0,001), quando comparados aos animais hipofisectomisados de dois dias, Figura 

13A e 14A. Por outro lado, nas zonas mais internas, fasciculada e reticulada, houve 

uma tendência de diminuição das medidas lineares destas zonas, que a partir do 

quarto dia de cirurgia foi significante (P<0,05) e de 12%. No décimo dia de cirurgia 

essa diminuição foi de 43% (P<0,001), quando comparados com os animais após 

dois dias de cirurgia. Figura 13B e 14B.      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Perda de peso após três dias da hipofisectomia. Sham vs Hyp. Sham – ratos não 
operados; Hyp – ratos hipofisectomisados. Teste t Student, n= 13. 
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Figura 13 – Efeito da Hipofisectomia nos córtex da supra-renal de ratos. (A) Na zona glomerulosa; 
(B) Nas zonas fasciculada/reticulada. * P<0,05, ** P<0,01 e *** P<0,001 em relação ao 
animal 2 dias após a hipofisectomia (n= 3 animais para cada dia). Teste de análise da 
variância (ANOVA) e pós-teste de múltipla comparação Tukey-Kramer. 
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4.3 O efeito da hipofisectomia no número de células na fase S do ciclo celular 

no córtex adrenal de ratos 

 

Para determinar se as mudanças do córtex da supra-renal estão relacionadas 

a alterações no número de células na fase S do ciclo celular, utilizamos o método de 

incorporação de BrdU nos animais hipofisectomisados e sacrificados após o terceiro 

dia de cirurgia, e os comparamos com os animais sham (Figura 15). Observamos 

que o número de células marcadas na zona fasciculada foi 1,8 vezes menor 

(P<0,001) nos animais hipofisectomisados, com relação aos animais sham, 

enquanto que a zona reticulada não apresentou diferença. Por outro lado, a zona 

glomerulosa apresentou um aumento de 2 vezes (P<0,001) no número de núcleos 

marcados em relação ao sham (Figura 16).  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Fotomigrografia representativa da glândula supra-renal de ratos hipofisectomisados, 
coradas com H&E e sacrificados após 2 dias (A) ou 10 dias (B) da cirurgia. ZG – zona 
glomerulosa, ZF – zona fasciculada, ZR – zona reticulada e M – medula.  

A B 
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Figura 15 – Fotomicrografia da imuno-histoquímica por reação de peroxidase para detecção da 
incorporação de BrdU nas diferentes zonas do córtex da supra-renal de rato. 
Distribuição das marcações nucleares (em marrom) nas diferentes zonas do córtex 
da supra-renal: (A) Animal sham; (B) Animal Hipofisectomisado; (C) Zona 
Fasciculada de um animal sham; (D) Zona Fasciculada de um animal 
hipofisectomisado; (E) Zona Fasciculada de um animal hipofisectomisado e tratado 
com ACTH 10

-7
M. ZG – zona glomerulosa, ZF – zona fasciculada, ZR – zona 

reticulada e M – medula.  

A B 

C D E 
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4.4 O efeito do ACTH, FGF-2 e tratamento conjunto no córtex adrenal de ratos 

hipofisectomisados 

  

Os resultados apresentados na Figura 17 mostram que, independente da 

zona analisada e do efeito produzido pela hipofisectomia, o ACTH aumenta 

significativamente (P<0,001) o número de núcleos marcados em todas as zonas 

adrenais. Os aumentos foram de 1,3, 4,8 e 3,0 vezes nas, respectivamente, zonas 

glomerulosa, fasciculada e reticulada. Animais tratados com FGF-2, quando 

comparados com animais hipofisectomisados, apresentaram um aumento 

significativo de 2,5 vezes e 1,5 vezes no número de núcleos marcados, 

respectivamente, na zona fasciculada (P<0,001) e na zona reticulada (P<0,01). Por 

outro lado, a porcentagem de núcleos que incorporaram BrdU na zona glomerulosa 

foi 1,5 vez menor (P<0,001) nos ratos tratados com FGF-2 em relação aos ratos 

hipofisectomisados. Os tratamentos com a combinação do ACTH com o FGF-2 

produziram um efeito antagônico entre esses fatores. Entre as zonas analisadas 

houve uma diminuição de 1,3 e 1,7 vezes no número de células que incorporaram 

BrdU, respectivamente nas zonas glomerulosa e fasciculada e uma inibição das 

marcações nucleares para BrdU na zona reticulada em relação ao tratamento com 

Figura 16 – Efeitos da hipofisectomia na porcentagem de núcleos marcados nas diferentes zonas 
do córtex da supra-renal. Sham – animais não hipofisectomisados; Hyp – ratos 
hipofisectomisados. *** P<0,001. n= 6. Teste da análise de variância (ANOVA) e pós-
teste de múltipla comparação Tukey-Kramer. ZG – zona glomerulosa, ZF – zona 
fasciculada, ZR – zona reticulada. 

*** 

*** 
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ACTH. A administração do ACTH proporcionou uma recuperação potencial do 

estado proliferativo da zona fasciculada, superando em 1,6 vezes o número de 

células marcadas em comparação ao animal sham (P<0,001). 

 

               

 

 

 

 

4.5 O efeito de diferentes concentrações do ACTH no córtex adrenal de ratos 

hipofisectomisados 

 

No sentido de testarmos se há uma relação entre a concentração de ACTH 

utilizada e a indução da entrada na fase S do ciclo celular, animais 

hipofisectomisados foram injetados com três concentrações diferentes de ACTH, 10-

7 M, concentração farmacológica, 10-9 M e 10-12 M, concentrações fisiológicas. Na 

Figura 18, observamos que tratamentos com ACTH 10-7 M aumentam de maneira 

significante (P<0,001), o número de células que entraram na fase S do ciclo celular 

nas três zonas do córtex adrenal, em relação aos animais hipofisectomisados. Os 

animais tratados com ACTH 10-9 M apresentaram um aumento dos números de 

núcleos marcados somente nas zonas mais internas (2,0 e 1,8 vezes P<0,001 

respectivamente, zona fasciculada e reticulada). Por outro lado, animais injetados 

com ACTH 10-12 M apresentaram na zona fasciculada um aumento de 1,3 vezes 

Figura 17 – Efeito da ação do ACTH (10
-7 

M), FGF2 (20 ng/ml) e A+F (ACTH + FGF2) na entrada 
da fase S do ciclo celular de células das zonas glomerulosa (ZG), fasciculada (ZF) e 
reticulada (ZR) em animais hipofisectomisados (Hyp). Hyp vs Animais tratados: ** 
P<0,01 e *** P<0,001. Análise de variância (ANOVA) e pós-teste de múltipla 
comparação Tukey-Kramer. (n= 6 ratos). 

*** 

*** 

*** 

*** 
*** 

** 

*** 
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(P<0,05), enquanto que na zona reticulada o aumento não foi significante. Esse 

mesmo tratamento apresentou uma diminuição de 1,4 vezes na zona glomerulosa 

(P<0,05) em relação ao animal hipofisectomisado não tratado.  

 

               

 

 

 

 

 

4.6 O efeito da ação de um antagonista do ACTH no córtex da supra-renal 

 

Para verificarmos se a resposta de entrada em S do ciclo celular acontece 

através de uma sinalização iniciada exclusivamente pelo receptor de ACTH, o 

MC2R, utilizamos um antagonista do ACTH1-39, o ACTH7-38. Observamos na Figura 

19, que animais tratados com ACTH7-38 (10-7 M), apresentaram uma diminuição de 

1,7 vezes (P<0,001) no número de células que incorporaram BrdU em relação aos 

animais hipofisectomisados na zona glomerulosa. Contudo nas demais zonas não 

houve alteração nas marcações nucleares.  

O mesmo aconteceu quando ACTH7-38 foi utilizado em concentração 

saturante (10-5 M) 15 min. antes do ACTH1-39 (10-7 M). Verificamos uma diminuição 

de 1,4 vezes (P<0,05) das células que incorporaram BrdU na zona glomerulosa em 

*** 

* 

# 

* 
*** 

*** 

*** 

*** 

# 

# 

# 

NS 

NS 

†  

†  

Figura 18 – Efeito da ação do ACTH (10
-12 

M, 10
-9 

M e 10
-7 

M) na entrada da fase S do ciclo celular 
de células das zonas glomerulosa (ZG), fasciculada (ZF) e reticulada (ZR) em animais 
hipofisectomisados. * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 e NS – não significante 
(Hipofisectomisado vs. Tratamentos); # P<0,001 (ACTH 10

-7 
M e 10

-9 
M vs. ACTH 10

-12 

M); † P<0,001 (ACTH 10
-7 

M vs. ACTH 10
-9 

M). As diferenças foram analisadas por 
análise de variância (ANOVA) e pelo pós-teste de múltipla comparação Tukey-
Kramer. (n= 3-4). 
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relação aos animais hipofisectomisados. Entretanto nas zonas mais internas não 

houve alteração das marcações. 

 

   

 

 

 

 

 

4.7 O efeito do N-POMC 1-27 no córtex da supra-renal de rato 

  

 Animais hipofisectomisados foram injetados com duas concentrações 

diferentes 10-9 M e 10-7 M N-POMC. Verificamos que, independente da concentração 

utilizada, apenas a zona mais externa (zona glomerulosa) apresentou aumento 

significativo de 0,7 vezes nas células que incorporaram BrdU (P<0,01 e P<0,05 

respectivamente 10-9 M e 10-7 M), Figura 20. 

Figura 19 – Efeito da ação do ACTH1-39 10
-7 

M, ACTH7-38 10
-7 

M e ACTH7-38 10
-5 

M e após 15min. 
aplicado o ACTH1-39 10

-7 
M (ACTH7-38/1-39) na entrada da fase S do ciclo celular de 

células das zonas glomerulosa (ZG), fasciculada (ZF) e reticulada (ZR) em animais 
hipofisectomisados. * P<0,05, *** P<0,001 e NS – não significante (Hipofisectomisado 
vs. Tratamentos); # P<0,001 (ACTH1-39 vs. ACTH7-38 e ACTH7-38/1-39). As diferenças 
foram analisadas por análise de variância (ANOVA) e pelo teste de múltipla 
comparação Tukey-Kramer.  (n= 3-4). 
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4.8 O efeito da hipofisectomia na morte celular das células da supra-renal 

 

Para detectarmos se a retirada da hipófise altera a quantidade de células que 

entram em apoptose e onde se localizam essas células, utilizamos um marcador da 

degradação da citoqueratina 18, o anticorpo M30 (Figura 21, figura representativa). 

Além disso, utilizamos a reação de TUNEL, para observação de figuras de células 

em apoptose (Figura 22).  

Analisamos o córtex das adrenais de animais hipofisectomisados após dois e 

três dias de cirurgia utilizando o anticorpo M30 (Figura 23A e 23B). Os animais após 

dois dias de cirurgia apresentaram um aumento de células marcadas nas três zonas 

do córtex de, respectivamente, 1,8 (P<0,01), 2,2 (P<0,05) e 3,1 (P<0,001) vezes, 

nas zonas glomerulosa, fasciculada e reticulada, quando comparadas com os 

animais sham, Figura 23A. No entanto, animais após o terceiro dia de cirurgia 

apresentaram um aumento significativo de 3,8 vezes (P<0,01) de células em 

apoptose somente na zona reticulada, Figura 23B. A análise da reação por TUNEL, 

aonde foram analisadas figuras de apoptose como a apresentada na Figura 23, 

mostrou um aumento de 2, 1,7 e 1,7 vezes (P<0,05), respectivamente nas zonas 

glomerulosa, fasciculada e reticulada, em animais hipofisectomisados de 2 dias, 

quando comparado com os animais sham (Figura 24A). 

* 
** 

Figura 20 – Efeitos da ação da N-POMC 10
-9 

M e N-POMC 10
-7 

M na entrada da fase S do ciclo 
celular de células das zonas glomerulosa (ZG), fasciculada (ZF) e reticulada (ZR) em 
animais hipofisectomisados (Hyp). * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 
(Hipofisectomisado vs. Tratamentos). As diferenças foram analisadas por análise de 
variância (ANOVA) e pelo teste de múltipla comparação Tukey-Kramer. (n= 3-4). 
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Figura 21 – Fotomicrografias representativas das zonas do córtex adrenal de ratos coradas com 
H&E (A e B), e da reação de imuno-peroxidase com o anticorpo M30, para a 
detecção da apoptose através da reação com o anticorpo M30 (C a F). Os cortes 
foram contra-corados com Hematoxilina de Harris e diferenciados com carbonato de 
lítio. As células que apresentam o citoplasma marcado são consideradas positivas 
(setas). A, C e E; região da zona fasciculada. B, D e F; região da zona reticulada, de 
um animal após 2 dias de hipofisectomia. 

F E 
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4.9 O efeito do ACTH nas células em apoptose de animais hipofisectomisados 

 

 Para testarmos a capacidade do ACTH de reverter o efeito do aumento no 

número de células em apoptose detectado após a cirurgia de hipofisectomia, estes 

animais foram tratados com ACTH (10-7 M e 10-9 M) após 24h da cirurgia (Figura 

23C). Ambas as concentrações utilizadas diminuíram o número de células em 

apoptose em todo o córtex adrenal (ACTH 10-7 M – 2,7, 3,5 e 4,0 vezes; ACTH 10-9 

M – 3,4, 5,3 e 4,0 vezes, respectivamente, nas zonas glomerulosa, fasciculada e 

reticulada). A análise da reação de TUNEL também mostrou uma diminuição do 

Figura 22 – Fotomicrografias representativas das figuras de apoptose observadas nas zonas do 
córtex adrenal de ratos analisadas para a reação de TUNEL (A-C). As células que 
apresentam o núcleo fluorescente em verde (seta vermelha) são consideradas 
positivas e as células que apresentam o núcleo fluorescente em azul (seta amarela) 
são consideradas negativas (DAPI). A – células marcadas para DAPI; B – células 
marcadas para TUNEL; C – justaposição das imagens. Aumento de 40x, (A-C). 

A B 

C 



54 

 

 

número de células em apoptose de, respectivamente, 2,4 (P<0,01), 2,9 (P<0,01) e 

2,6 vezes (P<0,05), nas zonas glomerulosa, fasciculada e reticulada, Figura 24B. 
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Figura 23 – Porcentagem de células em apoptose, detectadas pelo anticorpo M30, nas diferentes 
zonas do córtex da supra-renal. (A) Animais hipofisectomisados e sham sacrificados 
após 2 dias; (B) Animais hipofisectomisados e sham sacrificados após 3 dias; (C) 
Animais hipofisectomisados e tratados com ACTH (10

-7 
M ou 10

-9 
M). A significância 

foi analisada por ANOVA e pelo pós-teste de Tukey-Kramer.  Hyp 3d – animal 
hipofisecitomisado de 3 dias, Hyp 2d – animal hipofisectomisado de  2 dias, ZG – 
zona glomerulosa, ZF – zona fasciculada e ZR – zona reticulada. * P<0,05, ** P<0,01 
e *** P<0,001. (n =3 ratos/tratamento). 
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4.10 Os resultados das expressões protéicas de genes relacionados com a 

proliferação celular 

 

 Para o entendimento dos mecanismos celulares envolvidos no controle do 

ciclo celular e conseqüentemente no controle da proliferação e morte celular, 

analisamos a expressão das proteínas ciclinas e seus inibidores. Foram analisadas 

as proteínas ciclina D1 e ciclina E e o inibidor de ciclo celular, a proteína CDKI p27, 

em animais controle (K-Dex), tratados com dexametasona (K+Dex), e tratados com 

dexametasona e ACTH (DA), Figura 25. 

 De uma maneira geral o tratamento com dexametasona alterou a expressão 

das proteínas estudadas nas duas frações obtidas das glândulas supra-renais de 

ratos. A análise da fração externa do córtex mostra que o ACTH diminuiu expressão 

da ciclina D1 e da CDKI p27, mas aumenta a expressão de ciclina E, quando 

comparada com animais tratados com dexametasona. Na fração que contém as 

B 

Figura 24 – Porcentagem de células em apoptose, detectadas por TUNEL, nas diferentes zonas 
do córtex da supra-renal. (A) Animais hipofisectomisados e sham sacrificados após 2 
dias; (B) Animais hipofisectomisados e tratados com ACTH (10

-7 
M). A significância foi 

analisada por ANOVA e pelo pós-teste de Tukey-Kramer. Hyp 2d – animal 
hipofisectomisado de  2 dias, ZG – zona glomerulosa, ZF – zona fasciculada e ZR – 
zona reticulada. * P<0,05, ** P<0,01 e *** P<0,001. (n =3 ratos/tratamento). 
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zonas internas da glândula observamos um aumento da expressão da ciclina E  e 

uma diminuição da proteína p27 ciclinas D1.  

 

                   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A 

B 

Figura 25 – Resultado representativo do imunoblotting de diferentes frações protéicas extraídas 
de glândulas supra-renais de ratos (n=5). A – Ciclina D1 e B – Ciclina E e p27. ZE – 
zona externa do córtex adrenal; ZI – zona interna do córtex adrenal. Dex – 

dexametasona (10 g/100 g). ACTH 10
-7

 M. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo tivemos com objetivo entender o papel do ACTH, do FGF-2 e da 

N-POMC na manutenção, proliferação e morte nas diferentes células que compõem 

o córtex da supra-renal, bem como, examinar os mecanismos moleculares que 

envolvem estes processos utilizando ratos hipofisectomisados ou tratados com 

dexametasona. Para isso, primeiramente, foi necessário testar os modelos 

experimentais escolhidos através da quantificação do ACTH circulante, além de 

outros aspectos como o peso e o comportamento dos animais. Nossos resultados da 

diminuição do ACTH circulante nos animais hipofisectomisados e nos tratados com 

dexametasona, bem como a perda de peso dos animais hipofisectomisados, estão 

de acordo com a literatura (SAKAKURA et al., 1981; MAZZOCCHI et al., 1994; HAN; 

ISHIBASHI; TURNER, 1965; BELLINGER; WILLIAMS; BERMARDIS, 1979). Em 

seguida, foi verificada a alteração do córtex adrenal na ausência dos hormônios 

hipofisários. De acordo com os nossos resultados e os resultados descritos por 

Deane (1962), Tchen e colaboradores (1977), Ceccatelli e colaboradores (1995) e 

Davis e colaboradores (2000), ocorre uma atrofia da zona interna do córtex que é 

formada pelas zonas fasciculada e reticulada. Diferentemente da descrição em 

alguns trabalhos acima citados e contrastando com o que ocorre na zona interna, a 

zona glomerulosa apresentou um aumento linear após a hipofisectomia. Esse 

aumento foi também descrito por Nussdorfer e colaboradores (1973) e Nickerson e 

Brownie (1975), após sete dias da cirurgia. Nesse trabalho os autores descreveram 

um aumento significativo da largura na zona glomerulosa, mas sem aumento do 

volume desta zona. Além disso, a massa original da zona glomerulosa é restaurada 

após o primeiro mês da hipofisectomia (NICKERSON e BROWNIE, 1975). Segundo 

Vinson (2004) um dos fatores que poderia controlar as alterações da zona 

glomerulosa é o sistema renina-angiotensina ou ainda fatores parácrinos ou 

autócrinos. No entanto, ainda são desconhecidos todos os fatores que controlam 

essa zona da adrenal e suas alterações, reforçando assim, segundo esse autor, a 

complexidade apresentada por essas células que compõem a região mais externa 

da glândula adrenal.  

Como a atrofia do córtex adrenal provocada pela retirada dos hormônios 

hipofisários sugere um desequilíbrio entre a proliferação e morte celular, analisamos 

esses dois fenômenos. Primeiramente, comparamos animais hipofisectomisados e 
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os animais sham quanto à capacidade proliferativa e mostramos que a ausência dos 

hormônios hipofisários é determinante para a diminuição do número de células que 

sintetizam DNA nas zonas mais internas do córtex da supra-renal desses animais. 

Por outro lado, o aumento do número de células na fase S do ciclo celular observado 

na zona glomerulosa mostra que o aumento da largura dessa zona está relacionado 

com o aumento do índice proliferativo e não somente com uma alteração do volume 

da glândula como sugerido por Nussdorfer e colaboradores (1973). Além disso, não 

podemos descartar o envolvimento de outros fatores na regulação desse fenômeno 

como discutido anteriormente. Em resumo, nossos resultados mostram que existe 

uma relação entre o número de células que tem capacidade de entrar na fase S do 

ciclo celular e as medidas lineares da glândula devido à ausência dos hormônios 

hipofisários, entre eles o ACTH.  

A ação esteroidogênica do ACTH está bem descrita e documentada na 

literatura (DAVIS e GARREN, 1968; KRUEGER e ORME-JONHSON, 1983), 

entretanto o papel desse hormônio na proliferação das células corticais ainda é 

motivo de controvérsia. Por isso, tratamos os ratos hipofisectomisados com ACTH 

para verificarmos se a ausência do ACTH é o fator determinante na diminuição dos 

números de células que entram na fase S do ciclo celular. Mostramos então que a 

administração de ACTH induz um aumento do número de células que entraram na 

fase S do ciclo celular no córtex adrenal, independente da concentração.  

Nossos resultados corroboram outros estudos in vivo que mostram que a 

ação mitogênica do ACTH é devida a um aumento do número de células corticais 

(IMAI et al., 1990; CARSIA et al., 1996; NEW, 1998). No entanto, nossos resultados 

vão além ao definir que as três zonas adrenais têm potencialmente capacidade de 

proliferar. Em conjunto, esses resultados explicam observações mais antigas 

descritas por Kimura (1969) e Purvis e colaboradores (1973) que mostraram que o 

ACTH restabelece o tamanho da glândula supra-renal de animais 

hipofisectomisados. Resultados do nosso laboratório mostram que esse aumento de 

células na fase S do ciclo celular observado em animais hipofisectomisados ou 

tratados com dexametasona pode estar relacionado com a formação de um 

complexo AP-1 composto de proteínas da família Fos e Jun favoráveis à progressão 

no ciclo celular (BACCARO et al., 2007; TORRES e LOTFI, 2007). 

Contrastando com o observado em animais, estudos da ação do ACTH em 

culturas de células utilizando uma linhagem tumoral de camundongo, a linhagem Y-
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1, mostram um efeito dual do ACTH. Tratamentos de até 2h com ACTH em células 

carenciadas para soro induzem as células a progredir no ciclo celular da fase G1 

para a fase S, enquanto tratamentos sustentados de mais de 4h promovem um 

efeito anti-mitogênico (LOTFI et al., 1997). Resultados mais recentes do nosso grupo 

demonstraram que células isoladas do córtex e tratadas com ACTH não estimulam a 

entrada na fase S do ciclo celular (MATTOS e LOTFI, 2005).  

O contraste dos achados, in vivo e in vitro, da ação do ACTH sugere que o 

ACTH possa ser um mitogênico indireto in vivo, como discutido por Hornsby (1985), 

ou ainda que outros fatores mitogênicos possam estar envolvidos (VIARD et al, 

1992; HO e VINSON, 1997). Alguns trabalhos correlacionam o ACTH com o 

aumento da expressão de fatores de crescimento, dentre eles o VEGF, TGF -1, 

IGF1 e FGF-2 e sua ação mitogênica (SHIFREN et al., 1998; FEIGE et al., 1998). 

Portanto, testamos se o FGF-2, um fator parácrino, poderia ser mitogênico in vivo ou 

ainda, ter alguma ação mitogênica conjunta com o ACTH. Nossos resultados 

mostram que o FGF-2 é mitogênico nas zonas mais internas do córtex de maneira 

similar à ação do ACTH. Este mesmo efeito foi demonstrando nas zonas reticulares 

de animais tratados com dexametasona (BACCARO et al., 2007) e em trabalhos in 

vitro, utilizando tanto a linhagem tumoral Y-1 (LOTFI et al., 1997) como culturas 

primárias de células corticais (MATTOS e LOTFI, 2005). No entanto, a resposta à 

combinação de ACTH e FGF-2 promove uma redução do número de células na fase 

S do ciclo celular, o que sugere que em conjunto esses fatores não atuam para o 

aumento do índice proliferativo do córtex da supra-renal. Portanto, não é através do 

FGF-2 exógeno que o ACTH apresenta o efeito indutor de proliferação. A utilização 

do antagonista do ACTH mostrou que a indução de entrada na fase S promovida 

pelo ACTH1-39 ocorre via receptor do ACTH, o que sugere fortemente que a ação 

mitogênica do ACTH é direta. 

Estivariz e colaboradores (1982) demonstraram que animais tratados por sete 

dias com o peptídeo N-POMC obtido de extratos de hipófise, apresentaram um 

aumento do peso da supra-renal e do número de células em mitose no córtex 

adrenal. Nos anos seguintes, outros trabalhos mostraram que, in vivo, diferentes 

seqüências da N-POMC com diferentes tamanhos podem ser mitogênicos na supra-

renal (LOWRY et al., 1983; BICKNELL et al., 2001; BEUSCHLEIN et al., 2002). No 

entanto, todos esses trabalhos utilizaram o peptídeo N-POMC extraído de hipófises, 

o que aumenta a chance de contaminantes. A utilização de peptídeos N-POMC 1-28 
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sintetizado nas linhagens tumorais humanas (NCI-295) e de camundongos (Y-1) 

mostrou que esse peptídeo é mitogênico nessas células, e ativa a via MAPK, 

sugerindo esta via como responsável pelo efeito mitogênico (FASSNACHT et al., 

2003). Ainda nesse trabalho, Fassnacht e colaboradores (2003) discutem a 

importância da presença de duas pontes dissulfeto, bem como o correto arranjo das 

pontes, nas posições Cis2-Cis24 e Cis8-Cis20 da seqüência de um peptídeo N-

POMC1-28 sintetizado, como fundamental para o efeito mitogênico observado in vitro. 

Nossos resultados, que utilizaram uma seqüência de N-POMC humana 

sintetizada sem as pontes dissulfeto, mostraram que somente as células da zona 

glomerulosa respondem a esse fator. Portanto, nossos resultados sugerem que a 

conformação estrutural desse peptídeo com a presença das pontes dissulfeto não é 

um fator determinante, mas pode ser limitante da ação deste peptídeo. Outro dado 

que poderia ser limitante era a utilização de um peptídeo N-POMC com seqüência 

humana em rato, no entanto, a porção N-terminal da POMC é uma seqüência 

peptídica bastante conservada entre mamíferos (SEGER e BENNETT, 1986). 

Após a retirada da hipófise, a análise das células em apoptose nas diferentes 

zonas adrenais utilizou duas metodologias complementares. Primeiramente, 

analisamos um evento precoce da apoptose, utilizando o anticorpo M30, que 

reconhece fragmentos da proteína citoplasmática citoqueratina 18 que contêm um 

epítopo específico resultante da clivagem seletiva pelas caspases (CAULIN, 1997). 

A outra metodologia detecta um evento tardio da apoptose pela reação enzimática 

TUNEL que identifica as porções terminais 3’-OH livres, resultantes da fragmentação 

do DNA (GAVRIELI; SHERMAN; BEM-SASSON, 1992). 

Trabalhos anteriores que analisaram a diminuição do córtex adrenal em ratos 

Sprague-Dawley hipofisectomisados após três dias da cirurgia demonstraram, 

utilizando TUNEL e ISEL (In Situ End Labeling), que esta diminuição se deve a uma 

morte celular por apoptose das células corticais principalmente nas zonas 

fasciculada e reticulada (CECCATELLI et al., 1995; CARSIA et al., 1998). Nossos 

resultados estão de acordo com esses trabalhos, e são complementares. Eles 

mostram que a apoptose pode ser detectada após o segundo dia de cirurgia, mas 

ocorre nas três zonas do córtex, diferentemente do que foi observado nos trabalhos 

citados, que mostram células em apoptose somente nas zonas mais internas. 

Como pode ser observado, há uma diferença entre o número de marcações 

precoces e das células que realmente entram em apoptose, o que pode sugerir que 



62 

 

 

nem todas as células que foram detectadas entram em apoptose. Essa relação pode 

ser equivocada, pois como descrito por Almeida e colaboradores (2004), através de 

um estudo morfológico e morfométrico, animais que tiveram o ACTH bloqueado com 

dexametasona, apresentaram um aumento do número de macrófagos nas camadas 

mais internas do córtex adrenal, o que sugere um contínuo processo de fagocitose 

nessas regiões, e que aumenta com o bloqueio do ACTH. Portanto, a diferença 

observada pode ser devida à retirada rápida dessas células em apoptose pelo 

aumento do número de macrófagos.  

A análise da diminuição das zonas mais internas do córtex e o aumento do 

número de células em apoptose em animais hipofisectomisados mostra que pode 

ser feita uma correlação entre esses efeitos nessas zonas do córtex. No entanto, o 

mesmo tipo de relação não pode ser feita para a zona glomerulosa, pois essa zona 

apresenta um aumento da sua largura, um aumento do número de células na fase S, 

mas também um aumento do número de células em apoptose. Esses resultados 

sugerem que o aumento do número de células em apoptose não é suficiente para 

suplantar os outros efeitos detectados, como o aumento do número de células em 

proliferação ou mesmo a alteração do volume da glândula como sugerido por 

Nussdorfer e colaboradores (1973) e Nickerson e Brownie (1975).  

Nossos resultados estão em contraste com os descritos por Ceccatelli e 

colaboradores (1995) que não descrevem células apoptóticas na zona glomerulosa 

de animais hipofisectomisados. No entanto, esses animais tiveram como suplemento 

na água ingerida, 5% de glicose em 0,9% de NaCl, com o intuito de manter os níveis 

séricos basais de carboidratos e eletrólitos Esses suplementos têm como função a 

manutenção da zona glomerulosa, e não foram usados nos nossos experimentos. 

Em resumo, o comportamento da zona glomerulosa reforça uma discussão 

apresentada por Vinson (2003) da complexidade dessa zona e da falta de 

conhecimento que possuímos a respeito dos mecanismos e fatores envolvidos na 

sua regulação. 

O tratamento com ACTH nos animais hipofisectomisados consegue reverter 

em parte o efeito causado pelo aumento da apoptose nas zonas do córtex adrenal. 

Demonstramos que o tratamento em dose única de ACTH, independente da 

concentração utilizada, previne a morte celular nas três zonas do córtex, 

restabelecendo as condições observadas nos animais sem tratamento. Apesar dos 

resultados mostrarem que o ACTH tem uma importante função na manutenção das 
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células adrenocorticais in vivo, como descritos em outros trabalhos (WYLLIE et al., 

1973; CECCATELLI et al., 1995; CARSIA et al., 1996), não é suficiente para inibir 

totalmente a morte celular, sugerindo que outros fatores podem estar também 

envolvidos.  

Durante a análise com o anticorpo M30 e da reação por TUNEL das células 

do parênquima adrenal observamos uma marcação, pelos dois métodos, das células 

do endotélio vascular nas três zonas do córtex, sendo mais intensa para o anticorpo 

M30. Essa marcação sugere que a ausência dos hormônios hipofisários induz um 

remodelamento da vascularização do córtex adrenal. Existem evidências que 

camundongos tratados por 14 dias com dexametasona apresentam uma diminuição 

lenta e sustentada do tamanho do córtex e do número de células que compõem o 

córtex adrenal. Essa diminuição foi associada com uma perda progressiva da 

expressão da proteína VEGF das células endócrinas e uma regressão da rede 

vascular. Esses resultados deram suporte ao conceito que o ACTH poderia regular 

de maneira indireta a manutenção da rede vascular através da produção do VEGF 

(THOMAS et al., 2004). De fato, Mallet e colaboradores (2003), que utilizaram um 

modelo experimental in vivo semelhante ao anterior, mostraram que injeções diárias 

de ACTH restauraram a expressão diferencial dos receptores de VEGF e do VEGF 

nas células adrenais desses animais. Além disso, para testar o efeito biológico do 

ACTH nas células endoteliais, incubaram essas células com células fasciculadas em 

um ensaio 3D-colágeno. Essas culturas foram tratadas com ACTH, e entre 5-7 dias 

de tratamento, as células endoteliais se organizaram em estruturas multicelulares 

semelhantes a uma rede microvascular, o que caracteriza a indução de angiogênese 

in vitro. 

Após demonstrarmos que o ACTH tem uma ação pró-proliferativa e anti-

apoptótica no córtex adrenal, e com isso confirmarmos sua importância na 

manutenção do córtex e da vascularização, iniciamos estudos sobre os mecanismos 

moleculares que podem estar envolvidos nos efeitos descritos. Existem evidências 

da importância da relação entre proliferação e reguladores do ciclo celular na supra-

renal. Recentemente nosso grupo mostrou uma relação entre a diminuição de 

proliferação nas adrenais de ratos hipofisectomisados e a formação de um complexo 

AP-1 com a proteína JunB, o que sugere uma potencial inibição da transição entre 

as fases G1-S do ciclo celular (TORRES e LOTFI, 2007). Um estudo da relação 

entre proliferação e expressão das ciclinas durante o desenvolvimento do córtex 
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adrenal fetal de babuínos, mostra que há um declínio da expressão de Ki67, de 

ciclina D1 e de ciclina E, e um aumento da expressão da enzima esteroidogênica 3β-

hidroxi-esteróide dehidrogenase, particularmente na zona definitiva (DUMITRESCU 

et al., 2007). Nesse trabalho os autores propõem que o declínio da proliferação e 

das ciclinas permite a diferenciação funcional das células corticais fetais, o que leva 

a um aumento da produção de hormônios esteróides. A expressão aumentada de 

ciclina E e a perda da proteína p57Kip2, estão envolvidos na proliferação de tumores 

adrenais humanos esporádicos (BOURCIGAUX et al., 2000). Além disso, a análise 

da expressão de ciclina E como marcador nos tumores adrenais mostra que sua 

super-expressão se correlaciona com malignidade e é um prognóstico adverso 

(TISSIER et al., 2004). No atual estudo constatamos que animais tratados com 

dexametasona apresentaram uma alteração da expressão das proteínas ciclinas D1, 

E e CDKI p27. A dexametasona tem efeito inibidor de proliferação no córtex adrenal 

(STACHOWIAK; NUSSDORFER; MALENDOWICZ, 1990; PIGNATELLI et al., 2002). 

Portanto, a diminuição da expressão da ciclina E observada na fração interna de 

adrenal de ratos tratados com dexametasona e o aumento da expressão da CDKI 

p27 observado nas duas frações, a externa e a interna está dentro do esperado. No 

entanto, de forma não esperada e ainda sem explicação foi o aumento da expressão 

de ciclina E e de ciclina D1, respectivamente, nas frações externa e interna da 

glândula. De maneira especulativa poderíamos relacionar esse aumento da 

expressão da ciclina E, após a supressão do ACTH circulante com a dexametasona, 

ao resultado do aumento da largura da zona glomerulosa e do número de células na 

fase S do ciclo celular observado em animais hipofisectomisados. A mesma relação 

não pode ser feita para o aumento da expressão da ciclina D1. 

O aumento da expressão de ciclina E após os animais serem tratados com 

ACTH sugere que essa proteína pode estar envolvida no aumento de células na fase 

S, enquanto a diminuição da expressão de ciclina D1 mostra o contrário. Ciclinas 

D1, D2 e D3 e suas CDK4 e 6 associadas são consideradas componentes 

importantes e talvez, até mesmo, essenciais na progressão do ciclo celular. No 

entanto, análises de camundongos que não contém ciclinas D ou CDK4 e 6 revelam 

que essas proteínas são críticas somente em alguns tipos celulares. De forma 

intrigante existem evidências de proliferação na ausência de atividade de ciclina D-

CDK4/6, mostrando que algumas células podem proliferar independente de ciclina D 

(KOSAR e SICINSKI, 2005). 
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A diminuição da expressão da CDKI p27, um inibidor de ciclo celular, após 

tratamentos com ACTH está de acordo com o esperado de um fator que estimula a 

proliferação e com os dados da literatura. Kobayashi e colaboradores (2006) 

descreveram que ratos tratados com dexametasona e ACTH apresentaram 

diminuição no número de células que expressam as CDKIs p27 e p57, sugerindo 

que o ACTH pode modular a proliferação regulando a expressão desses inibidores 

de ciclo celular. 

Em resumo, nossos resultados reforçam que a manutenção de cada zona da 

supra-renal é independentemente controlada, e que o ACTH é o fator principal na 

manutenção do equilíbrio entre proliferar e morrer das células adrenais, através de 

um mecanismo em que provavelmente a ciclina E e a CDKI p27 estão envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

1 – A atrofia do córtex da supra-renal de ratos hipofisectomisados está relacionada 

com a alteração do número de células na fase S do ciclo celular e das células em 

apoptose, e ocorre de forma independente nas três zonas do córtex. 

 

2 – Animais hipofisectomisados e tratados com ACTH revertem os efeitos da retirada 

dos hormônios hipofisários por indução da proliferação e inibição do número de 

células em apoptose, nas três zonas do córtex adrenal. Esse efeito é através do 

receptor do ACTH. 

 

3 – O FGF-2 induz a proliferação nas zonas mais internas do córtex adrenal, mas 

não atua em conjunto com o ACTH na manutenção do córtex. 

 

4 – N-POMC humana induz a proliferação somente na zona externa do córtex 

adrenal de animais hipofisectomisados. 

 

5 – O aumento e a diminuição, respectivamente, das ciclinas E e da CDKI p27, 

podem ser um dos mecanismos envolvidos na ação do ACTH em animais tratados 

com dexametasona. 
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