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RESUMO

Mendonça POR. Efeitos in vivo do ACTH e do peptídeo N-POMC na expressão de
proteínas e genes relacionados com o controle do ciclo celular em adrenais de ratos.
[tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.
A proliferação das células do córtex adrenal é um fenômeno que depende do equilíbrio
entre a expressão de genes e proteínas relacionadas com a progressão e a parada no
ciclo celular. Um dos principais fatores envolvidos na proliferação do córtex adrenal é o
hormônio adrenocorticotrópico (ACTH). Entretanto, existem evidências que outros
fatores como os peptídeos N-terminais da Pró-opiomelanocortina (N-POMC) possam
também atuar na proliferação celular. Nosso objetivo foi contribuir para o entendimento
dos mecanismos envolvidos na resposta proliferativa do córtex adrenal desencadeada
pelo ACTH e o peptídeo N-POMC. Foram analisados os efeitos proliferativos do ACTH
e/ou N-POMC1-28 em ratos cujo eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) foi inibido com
dexametasona através da: 1) localização e contagem do número de células que
incorporaram bromodioxiuridina (BrdU), e que portanto entraram em fase S do ciclo
celular, nas diferentes zonas do córtex; 2) análise da expressão proteica de
marcadores da transição das fases G1→S do ciclo celular, como as ciclinas D e E e a
proteína p27Kip1, através das técnicas de imunoistoquímica e "immunoblotting" e 3)
análise da regulação da expressão de genes relacionados com o ciclo celular, pela
técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real em “array” em placas. Os
resultados mostraram que o ACTH aumentou o número de células de incorporaram
BrdU nas zonas mais internas do córtex, enquanto o peptídeo N-POMC aumentou essa
marcação em todo o córtex adrenal. Ambos aumentaram a expressão proteica de
ciclina D3 e E, respectivamente, nas regiões interna e externa da glândula e
diminuíram a expressão de p27Kip1. Esses peptídeos promoveram a inibição e aumento
na expressão de genes relacionados com o ciclo celular com um padrão zona e
tratamento-dependente. Esses resultados sugerem que o N-POMC1-28 e o ACTH
induzem a proliferação no córtex adrenal de maneira zona-especifica, provavelmente
mediada pela regulação da expressão das ciclinas D2, D3 e E, e do inibidor de ciclo
celular p27kip1.
Palavras-chave: Córtex adrenal. Proliferação celular. Ciclo celular. Hormônio
adenocorticotrófico. Pró-opiomelanocortina.

ABSTRACT

Mendonça POR. In vivo effects of ACTH and N-POMC peptide in the expression of
proteins and genes related to cell cycle control in rat adrenals. [Ph. D. thesis
(Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2012.
The proliferation of adrenal cortical cells is a phenomenon that depends on the balance
between the expression of genes and proteins related to the progression and arrest of
the cell cycle. The main factor involved in the proliferation of the adrenal cortex is the
adrenocorticotropic hormone (ACTH). However, there are evidences showing that other
factors such as the peptides N-terminal of Pro-opiomelanocortin (N-POMC) can also act
in cell proliferation. The goal was to understand the mechanisms triggered for the
proliferative effect promoted by ACTH and N-POMC peptide in the adrenal cortex. The
proliferative effects of ACTH and / or N-POMC1-28 in rats with HPA (Hypothalamicpituitary-adrenal) axis inhibited by dexamethasone were analyzed through: 1) the
localization and counting the number cells that incorporate bromodeoxyuridine (BrdU) in
the different zones of the adrenal cortex; 2) protein expression analysis of proteins
involved in the cell cycle G1 → S transition phase, such as cyclins D, cyclin E and
p27Kip1 proteins, by immunohistochemistry and "immunoblotting" methods; 3) analysis of
gene expression regulation related to cell cycle control, utilizing the technique of
polymerase chain reaction in real time by using array-plates. The results showed that
ACTH promoted an increase in the number of cells BrdU-positive in the inner zones of
the cortex, while N-POMC increased positive-labeling cells in the entire adrenal cortex.
Both peptides increased cyclin D3, and E protein expression, respectively, in the inner
and outer fractions of the gland. In addition, the peptides decreased p27Kip1 protein
expression. Both peptides promoted down-regulation and up-regulation of genes related
to the control of cell cycle in a zone and treatment-dependent manner. These results
suggest that N-POMC1-28 and ACTH are mitogenic in a zone-specific manner the
adrenal cortex. The regulation of cyclins D2, D3 and E expression, and the inhibitor of
cell cycle the p27kip1 protein could mediate this effect.
Keywords: Adrenal cortex. Cellular proliferation. Cell cycle. Adrenocorticotropic
hormone. Pro-opiomelanocortin.

1 INTRODUÇÃO
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1.1 A glândula suprarrenal: aspectos anatômicos, histológicos e fisiológicos

A glândula suprarrenal foi descrita anatomicamente por Bartholomeu
Eustachius em 1563, mas somente em 1714 essa descrição foi publicada por
Lancisius em Tabulae Anatomicae (ORTH; KOVACS, 1998). Entretanto, até o ano
de 1855 a função fisiológica das glândulas suprarrenais permaneceu desconhecida.
Thomas Addison foi o primeiro médico a relacionar uma série de observações
clínicas, como a irritabilidade e a mudança na cor da pele, com anormalidades
morfológicas das glândulas suprarrenais reveladas nas autópsias. Posteriormente, a
doença descrita por ele foi batizada com o seu nome. A denominação adrenal
começa aparecer na língua inglesa a partir de 1875, logo a duplicidade de nomes
para a glândula torna-se comum nas publicações médicas. Apesar de ser mais
adequada a denominação adrenal em animais quadrúpedes, como o rato, nós
iremos utilizar também o termo suprarrenal para os ratos.
No

homem,

as glândulas

suprarrenais estão

situadas em

posição

retroperitonial, de cada lado da coluna vertebral no pólo superior dos rins. A fáscia
renal reveste as glândulas juntamente com o respectivo rim (DANGELO; FATINI,
2007). A irrigação das glândulas é feita por três pedículos arteriais: as artérias
suprarrenal superior, média e inferior. A drenagem venosa do córtex e da medula é
feita por uma única veia suprarrenal. Enquanto a veia suprarrenal direita desemboca
diretamente na veia cava inferior, a veia suprarrenal esquerda desemboca na veia
renal esquerda e então na veia cava inferior (DANGELO; FATINI, 2007).
No rato, as suprarrenais apresentam coloração castanha e estão localizadas
lateralmente à coluna vertebral na cavidade abdominal, sendo circundadas pela
gordura retroperitonial, estando próximas ao pólo cranial de cada rim e aderidas ao
aspecto ventral dos músculo sublombares. São irrigadas por dois pedículos arteriais:
as artérias suprarrenal superior e inferior. As ramificações dessas artérias, tanto em
ratos quanto em humanos, formam um plexo na região subcapsular no qual se
originam vasos arteriais que vão irrigar as zonas mais internas do córtex e a medula
adrenal (POPESKO; REJTOVÁ; HORAK, 2002).
As glândulas adrenais são revestidas por uma cápsula conjuntiva esão
formadas por dois diferentes tecidos: o tecido cortical (córtex adrenal) e o medular
(medula adrenal), com origens e funções diferentes, caracterizando dois órgãos
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distintos. O córtex se origina do epitélio celômico (mesodérmico), e a medula da
crista neural (neuroectodérmica). As células formadoras do córtex derivam do
revestimento mesotelial da parede abdominal posterior. A formação do córtex
adrenal começa com a condensação das células do epitélio celômico, formando o
trato urogenital, a mesma estrutura que vai originar os rins e as gônadas. A partir
deste ponto, grupos celulares se diferenciam e começam a expressar, dentre outras
proteínas,

o

fator

esteroidogenico-1

(Sf1),

formando

assim

o

primórdio

adrenogonadal. Dentre as células que compõem este primórdio, algumas irão se
diferenciar e originar o córtex adrenal através da expressão de algumas proteínas já
conhecidas, como a beta-catenina e a "sonic-hedgehog" (SIMON; HAMMER, 2012;
WOOD; HAMMER, 2011;). Em seguida, há a completa distinção do córtex adrenal
fetal e das gônadas, ambas provenientes do primórdio adrenogonadal. As células da
adrenal fetal continuam o desenvolvimento formando duas zonas distintas, a zona
fetal (mais interna) e a definitiva (mais externa). Já as células que originam a medula
derivam de um gânglio simpático adjacente que, por sua vez, é derivado da crista
neural. Em um determinado momento do desenvolvimento da glândula as células
que vão dar origem a medula invadem o primórdio adrenal e migram para o centro
do órgão, formando um aglomerado celular que vai originar a medula adrenal.
Posteriormente, por volta da nona semana de gestação, este primórdio adrenal é
completamente envolto por células de origem mesenquimal que darão origem à
cápsula adrenal (MOORE; PERSAUD, 2008). No homem, a formação de um córtex
definitivo contendo as três zonas distintas se dá ao longo do restante da gestação e
principalmente após o nascimento (para revisão LALLI, 2010).
A camada medular é formada principalmente por células poliédricas
chamadas de cromafins que se dispõem em cordões e formam uma densa rede
onde há capilares e vênulas. Essa porção da glândula é inervada por fibras
simpáticas

colinérgicas

pré-ganglionares,

através

dos

nervos

esplâncnicos

abdominais, pélvicos e ramos do plexo celíaco. A função básica da medula adrenal é
produzir e secretar adrenalina e noradrenalina após estímulos nervosos. O córtex da
suprarrenal é formado por três zonas celulares concêntricas (Figura 1):
A zona glomerulosa (ZG), localizada mais externamente no córtex, logo
abaixo da cápsula, com células dispostas em grupamentos globosos ou aciformes
envolvidos por capilares, é responsável pela produção e secreção de hormônios
chamados de mineralocorticóides, associados com a homeostase de eletrólitos no

Introdução | 22

plasma sanguíneo. Dentre eles, destaca-se a aldosterona que promove a
reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins, sendo sua liberação
controlada pelo sistema renina-angiotensina, pelo nível de potássio plasmático e
pelo hormônio adrenocorticotrópico (ACTH).
A zona fasciculada (ZF) corresponde à parte intermediária do córtex, sendo
a maior das três zonas. É formada por células poliédricas que contem grande
número de gotículas lipídicas em seu citoplasma e são arranjadas na forma de
colunas paralelas, intercaladas com capilares. Esta zona secreta hormônios
relacionados com o metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas, chamados de
glicocorticóides, que estimulam a gliconeogênese. A secreção de corticosterona em
roedores, ou de cortisol no homem, é regulada principalmente pelo ACTH.
A zona reticulada (ZR), região mais interna do córtex, adjacente à camada
medular, apresenta uma estrutura tridimensional em forma de redes entrelaçadas.
As células que compõem esta zona são menores que das demais zonas, com um
citoplasma contendo pequenas quantidades de lipídeos. As células da ZR realizam a
síntese

e

secreção

de

hormônios

andrógenos

e

estrogênios,

sendo

a

deidroepiandrosterona (DHEA) o único hormônio sexual produzido pelo córtex de
alguns animais, em quantidade fisiologicamente significativa. Entretanto, em ratos
não ocorre a produção de DHEA no córtex adrenal, uma vez que o gene que codifica
a enzima Citocromo P450 17--hidroxilase não está presente (LE GOASCOGNE et
al., 1991). Logo, esta zona em murinos, assim como a ZF, secreta corticosterona.
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Figura 1- Fotomicrografias de uma glândula adrenal de rato

Fotomicrografias representativas da glândula adrenal de rato. Os cortes
histológicos foram corados com hematoxilia e eosina. a) Glândula adrenal com o
córtex e a medula (4X). b) Córtex adrenal (20X). c) Zona Glomerulosa - ZG
(100x). d) Zona Fasciculada - ZF (100x). e) Zona Reticulada - ZR (100x).
Fonte: Adaptado de Torres, 2008.
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1.2 O Eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarrenal

As glândulas suprarrenais tem como função básica manter a homeostase do
organismo. Uma grande variedade de estímulos, fisiológicos e patológicos, provoca
alteração

do

eixo

hipotálamo-hipófise-suprarrenal

(eixo

HPA

em

inglês

"Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis"). Os estímulos provenientes de diversas áreas
do sistema nervoso fazem com que as células dos núcleos hipotalâmicos
paraventricular e supraóptico secretem vasopressina e o hormônio liberador de
corticotropina (CRH) (ORTH; KOVACS, 1998). O CRH chega à hipófise por meio de
um sistema porta hipotalâmico-hipofisário e estimula os corticotrófos, localizados na
adeno-hipófise, a produzir e liberar ACTH. Este hormônio é reconhecido por
receptores específicos presentes nas células do córtex adrenal, chamados de
MC2R, que uma vez ativados desencadeiam uma sinalização para a produção de
corticosteróides. O eixo HPA é então inibido quando existem altas concentrações de
cortisol na corrente sanguínea, de maneira que, por efeito de retroalimentação
negativa, este esteroide chega ao hipotálamo e à adeno-hipófise e inibe,
respectivamente, a produção de CRH e de ACTH (para revisão, PAPADIMITRIOU;
PRIFTIS, 2009) (Figura 2).
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Figura 2- O eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal do rato

Esquema do eixo HPA mostrando o efeito de retroalimentação negativa. CRH:
Hormônio Liberador de Corticotropina; ACTH: Hormônio Adrenocorticotrópico;
AVP: arginina vasopressina.
Fonte: Adaptado de Chrousos, 2004.

1.3 Os peptídeos derivados da Pró-opiomelanocortina que atuam no córtex
adrenal

A Pró-opiomelanocortina (POMC) é um pró-hormônio de 261 aminoácidos
produzida pela hipófise que, após processamento pós-traducional em sítios
específicos, resulta na produção de vários peptídeos menores, dentre eles
hormônios peptídeos com diferentes funções fisiológicas. É uma proteína derivada
de um gene altamente preservado ao longo da evolução, presente desde os peixes
agnatas até os mamíferos (KAWAUCHI; TAKAHASHI; ABE, 1981).
As enzimas responsáveis pelas clivagens da molécula precursora são
chamadas de pró-hormônio convertases (PC) de dois tipos, PC1 e PC2, expressas
respectivamente nos lobos anterior e intermediário da hipófise. Como resultado das
clivagens, é produzida a corticotropina (ACTH), a lipotropina (LPH), o "Joining
Peptide" (JP), o hormônio estimulador de melanócitos (MSHs) e a beta-endorfina (-
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END). Além desses peptídeos, a POMC produz o peptídeo 1-76 da região Nterminal, o N-POMC1-76 ou também chamada de pré--MSH no lobo anterior da
hipófise, que por sua vez pode sofrer, no lobo intermediário, uma clivagem que
resulta no peptídeo 1-49 N-terminal, o N-POMC1-49, além de outros peptídeos (para
revisão, BICKNELL, 2008) (Figura 3).
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Figura 3- Processamento da Pró-opiomelanocortina e o papel fisiológico
do
s peptídeos resultantes
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O ACTH é um hormônio peptídico de cadeia simples formado por 39
aminoácidos, muito preservado nos mamíferos, sendo que somente um resíduo
difere o ACTH do homem do rato. Uma vez na corrente sanguínea o ACTH atinge a
suprarrenal e estimula a produção de esteroides, como o cortisol em humanos e os
corticosteroides em murinos. O receptor do ACTH (MC2R) é uma proteína
transmembrânica associada à proteína G que, na forma ativada, aumenta a
concentração intracelular de AMP cíclico (cAMP) através da enzima adenilato
ciclase, que por sua vez estimula a via PKA, uma proteína quinase ativada por
cAMP que fosforila o elemento de ligação responsivo a cAMP (CREB) que se liga ao
promotor de genes responsáveis pela esteroidogênese.
A ação esteroidogênica do ACTH no córtex suprarrenal está bem
estabelecida (SCHIMMER, 1980), o mesmo não acontecendo com o efeito do ACTH
na manutenção do córtex, isto é, no equilíbrio entre a proliferação, diferenciação e
morte celular. Por um lado, estudos demonstram que altos níveis de ACTH circulante
promovem um aumento do número (hiperplasia) e no tamanho (hipertrofia) das
células do córtex da suprarrenal no homem (NEW, 1998) e em murinos (DALLMAN,
1984). Por outro lado, experimentos utilizando ratos infundidos com anticorpo antiACTH, para neutralizar o ACTH circulante, mostraram redução nos níveis de
esteroides, mas não atrofia da glândula adrenal, sugerindo que outros peptídeos
derivados da POMC possam atuar na proliferação da glândula adrenal (ESTIVARIZ
et al., 1982; RAO; LONG; RAMACHANDRAN, 1978).
O peptídeo pró--MSH foi sugerido como a provável região da POMC que
poderia exercer um efeito trófico na adrenal, mas tanto em ratos hipofisectomisados
como tratados com dexametasona (DEX) esse peptídeo não apresentou efeito
mitogênico na adrenal (SEIDAH; CHRÉTIEN, 1981). Entretanto, os resultados foram
bem diferentes quando peptídeos menores, sem a porção -MSH, produzidos
através de digestão do pró--MSH por tripsina ou extraídos de hipófises de
cadáveres, foram testados na adrenal. Estivariz et al. (1982) demonstraram que
estes peptídeos menores induziam mitoses em culturas de células de adrenais de
ratos, enquanto que o ACTH não tinha este efeito. Dentre os peptídeos N-POMC
isolados dos extratos de hipófises, o que se mostrou mais eficaz em induzir a mitose
in vitro foi o N-POMC 1-28. Curiosamente, este peptídeo N-POMC isolado foi
resultante de uma degradação de peptídeos maiores, mas o fato de desencadear
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uma resposta biológica in vitro e in vivo nas células adrenocorticais aliada à maior
viabilidade de sintetiza-lo e purifica-lo, permitiu que estudos posteriores sobre o seu
efeito fossem realizados. Lowry et al. (1983) comprovaram, através de um série de
experimentos utilizando anticorpos específicos para neutralizar os peptídeos
derivados da POMC, que os peptídeos da porção mais N-terminal da POMC são
capazes de promover a proliferação das células adrenocorticais in vivo. Logo, uma
vez que a porção N-terminal da POMC que contém o -MSH não é mitogenica na
adrenal, e que o precursor pró--MSH é a principal forma presente na circulação,
surge a hipótese de que é necessária uma clivagem do pró--MSH tecido-específica
para que sejam liberados os peptídeos menores N-terminais, e estes sim
estimularem a proliferação das células adrenocorticais (LOWRY et al., 1983). De
fato, Bicknell et al. (2001) caracterizaram uma enzima serina protease, presente na
matriz extracelular das células adrenais, responsável por clivar o pró--MSH,
liberando um peptídeo menor (52 resíduos), capaz de estimular a proliferação das
células do córtex adrenal.

1.4 A proliferação celular no córtex da suprarrenal

A proliferação celular no córtex adrenal ocorre para manutenção e renovação
das células bem como em resposta a vários e específicos estímulos. Apesar de
existirem diversas teorias sobre como ocorre a renovação e a morte das células que
compõem o córtex adrenal, hoje em virtude dos avanços das técnicas de transgenia
e "knock-out" tecido-específico, a teoria mais aceita para explicar esse fenômeno
afirma que as células menos diferenciadas estão localizadas tanto na cápsula
quanto na região sub-capsular ou mesmo entre as células que compõem a zona
glomerulosa da glândula, e que elas são as células progenitoras do restante do
córtex.

Uma

vez

estimuladas

a

se

diferenciar,

essas

células

migram

centripetamente e se diferenciam em células do córtex adrenal (MORLEY et al.,
1996; WOOD; HAMMER, 2011).
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1.5 O ciclo celular
Quando hormônios e fatores de crescimento se ligam aos receptores
específicos, inicia-se uma cascata de sinalização, por fosforilação, que tem por
finalidade, alterar a expressão de genes específicos e podem definir, dentre outros
fenômenos, se as células irão ou não proliferar. O ciclo celular consiste em uma
série de eventos coordenados que levam a célula a iniciar o processo de divisão
celular. Cada um desses eventos corresponde à ativação de respostas específicas
que caracterizam as diferentes fases do ciclo celular (SHERR; ROBERTS, 2004). A
mitose e a citocinese, em conjunto, constituem a chamada fase M do ciclo, onde
ocorre de fato a separação de duas células filhas a partir de uma célula mãe. O
intervalo entre duas mitoses, chamado de interfase, pode ser compreendido como
uma série de eventos preparatórios, sendo dividida em 4 fases: G0, G1, S e G2
(Figura 4).
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Figura 4- A regulação do ciclo celular

Esquema do ciclo celular, com ênfase nos controles exercidos pelas ciclinas,
quinases dependentes de ciclinas (Cdks) e os inibidores das Cdks (p15, p16,
p21, p27). G1 - Intervalo 1; S - Síntese de DNA; G2 - Intervalo 2; M - Mitose.

Os genes de resposta primária são importantes para o desencadeamento de
estímulos para a saída de G0 e entrada em G1 do ciclo celular, enquanto os genes
de resposta secundária, após serem induzidos pelas proteínas dos genes de
resposta primária, são importantes entre a fase tardia de G1 e a passagem de G1/S
do ciclo celular, como também nas fases seguintes à S, G2 e M. Dentre as proteínas
envolvidas na passagem de G1/S do ciclo celular estão as ciclinas, as quinases
dependentes de ciclina (Cdk) e as proteínas inibidoras dessas quinases, chamadas
proteínas

inibidoras

de

Cdk

(CKIs)

BOCKSTAELE; BERNEMAN, 2003).

(para

revisão,

VERMEULEN;

VAN
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As ciclinas são proteínas expressas em determinadas fases do ciclo celular,
com meia-vida regulada e rápida que, sozinhas, não tem 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. Para que ocorra a atividade das ciclinas é
necessário que haja uma associação com as Cdks. Essas por sua vez podem ser de
sete tipos diferentes e estão sempre presentes na forma não funcional. O complexo
ciclina/Cdk precisa ser fosforilado por uma quinase ativadora de Cdks (CAK) e só
assim estará totalmente ativo para que possa atuar na fosforilação de outras
proteínas, como por exemplo, a proteína do retinoblastoma (Rb), o que permite a
progressão do ciclo celular (para revisão, VERMEULEN; VAN BOCKSTAELE;
BERNEMAN, 2003).
A ciclina D apresenta três subtipos D1, D2 e D3 que se associam com as
Cdks do tipo 4 e 6, sendo responsável pela transição entre G1S juntamente com a
ciclina E, apesar dessas proteínas regularem eventos diferentes nessa transição
(RESNITZKY; REED, 1995). As células de mamíferos mantém uma regulação da
progressão do ciclo celular finamente controlada e, para que ocorra a transição entre
G1→S, é necessário que ocorram três etapas de regulação gênica e protéica (para
revisão, SHERR; ROBERTS, 1999): a primeira é predominantemente a regulação de
genes de resposta primária (por exemplo a formação dos complexos AP-1); a
segunda é a transcrição e tradução das ciclinas D; a terceira e última é a regulação
gênica e protéica das ciclinas E. Os fatores mitogênicos e anti-mitogênicos podem
atuar principalmente na regulação das duas primeiras etapas. O aumento no número
de complexos ciclina D / CdK ativos promovido por estes estímulos resulta em uma
maior taxa de fosforilação de Rbl e, consequentemente, na maior liberação do fator
de transcrição E2f, essencial para a progressão do ciclo celular. Logo, diferente das
outras ciclinas que são periodicamente induzidas durante a progressão do ciclo
celular, os níveis de ciclinas D são controlados por fatores mitogenicos no meio
extracelular. Por esta razão acredita-se que as ciclinas D sirvam como uma ponte
entre o meio extracelular e a maquinaria do ciclo celular (SHERR; ROBERTS, 1999).
Por outro lado os complexos ciclina/CDK podem ser inibidos com a ação das
proteínas inibidoras de CDK (CKIs). As CKIs são proteínas de baixo peso molecular
e que podem ser divididas em duas subclasses pela maneira como inibem as
proteínas Cdks: 1- as proteínas do grupo das INK4 (Inhibitors of Cdk4), formadas
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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 ciclina D; 2- as proteínas do grupo KIP
("Kinase-interacting protein"), formadas pelas proteínas p21, p27 e p57 que se
ligam ao complexo já formado impedindo a sua atividade (HALL; BATES; PETERS,
1995; MORGAN, 1995).
O aumento das CKIs p15, p16, p21 e p27 inibe a atividade da ciclina D
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
CKI p21. As ciclinas A e B estão relacionadas à progressão e transição entre as
fases SG2M, e encontram-se ativadas quando associadas à Cdk do tipo 1 e 2 e
inibidas com o aumento da p21. A ciclina A por sua vez, exerce um papel essencial
para a progressão no ciclo celular como um componente regulatório de Cdk2, sendo
que no final de G1 há um acúmulo da proteína e do mRNA dessa ciclina.
A proteína p27Kip1 é expressa ao longo de todo o ciclo o celular e é
considerada um importante regulador do ciclo, uma vez que este inibidor de CDK da
família Kip pode se complexar com CDK4-6/Ciclina D e CDK2/Ciclina E e inativá-los,
o que resulta em um efeito inibitório da progressão no ciclo celular (RAY et al.,
2009). O nível de expressão de p27Kip1 pode diminuir quando a célula progride de
um estado quiescente, em função de uma degradação mediada por ubiquitinização.
Esta degradação promove a progressão do ciclo celular. Os efeitos das fosforilações
em diferentes resíduos da molécula de p27 foram caracterizados in vivo e parecem
afetar sua localização celular, ubiquitinização e atividade inibitória ou não (CHU et
al., 2007).
Apesar de existirem poucos estudos sobre a regulação do ciclo celular em
células adrenocorticais após estímulos proliferativos, sabemos que é necessário
entender melhor estes mecanismos básicos de manutenção da glândula adrenal,
uma vez que em patologias da glândula, como os tumores, os mecanismos de
controle do ciclo estão desregulados. Logo, a hipótese testada nesse trabalho foi
que fatores provenientes da POMC, como o ACTH e os peptídeos N-POMC, que
estimulam a proliferação do córtex adrenal, utilizam como mecanismo de ação a
modulação de genes e a expressão de proteínas relacionados ao controle do ciclo
celular.

6 CONCLUSÕES
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- O protocolo de tratamento com DEX para inibir o eixo HPA foi estabelecido e
mostrou-se eficiente;

- os peptídeos N-POMC 1-28, tanto com resíduos de metionina quanto com as
pontes dissulfeto, promoveram um aumento no número de células que entraram
na fase S do ciclo celular no córtex adrenal, corroborando com a idéia de que os
peptídeos N-terminais da POMC, juntamente com o ACTH, podem exercer um
papel fisiológico na manutenção da glândula adrenal;

- a inibição do eixo HPA diminuiu a expressão das proteínas da família das ciclinas e
seu inibidor, que foi revertida de maneira proteína-zona-específica após a
administração dos peptídeos da POMC. Especificamente as ciclinas D2 e D3
parecem estar relacionadas com o aumento da proliferação das regiões mais
internas do córtex adrenal enquanto as ciclinas D1 e E nas regiões mais externas
da glândula. A inibição da proteína p27Kip1 ocorre em todo o córtex da glândula
independente do tratamento utilizado. Dos genes analisados nas frações do
cortes adrenal estudadas, destacamos a modulação da expressão dos genes
Nek2, Tp63, Npm2, Rbl1, Ccna2 (ciclina A2), Terf1, Gpr132, Cdkn2a, Cdc25b,
Ccne1 (ciclina E1) e LOC307231 (Nfatc1).

Portanto, nosso trabalho contribui para o melhor entendimento dos
mecanismos de manutenção e renovação do córtex adrenal de ratos pelos
peptídeos derivados da POMC (ACTH e N-POMC), atuando na modulação de genes
e proteínas relacionados com o ciclo celular.
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