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RESUMO 

 

GIL, N.L. Participação da corticosterona na inflamação aguda pulmonar de 
ratos com baixo peso ao nascer. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em 

Imunologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 

 

A desnutrição no período gestacional pode comprometer o desenvolvimento fetal e 
prejudicar a maturação do sistema imune, exercendo efeito negativo prolongado 
sobre a resposta imunológica. Ratos Wistar de 12 semanas com baixo peso ao 
nascer, oriundos de mães desnutridas durante a gestação, apresentam resposta 
inflamatória pulmonar reduzida, e concentração de corticosterona circulante elevada. 
O presente estudo utilizou-se deste modelo para investigar a influência da 
corticosterona sobre a resposta inflamatória pulmonar aguda. Retirou-se ambas as 
adrenais, e após sete dias de reposição de corticosterona em doses fisiológicas, 
induziu-se lesão pulmonar aguda com LPS i.n. Os resultados obtidos através da 
contagem total e diferencial de células no lavado broncoalveolar, e da análise 
histopatológica, mostraram que a redução de corticosterona por adrenalectomia  
promoveu o aumento do infiltrado de leucócitos para o pulmão em animais de baixo 
peso ao nascer. Além disso, aumentou-se também a produção de IL-6 e MIP-2 no 
pulmão, e apesar da produção de TNF-α  ser semelhante a dos animais de peso 
normal ao nascer, a adrenalectomia e reposição de corticosterona em doses 
fisiológicas promoveu uma maior produção desta citocina nos animais de baixo peso 
ao nascer; não houve diferença entre os grupos na produção de IL-1β. Os animais 
de baixo peso ao nascer desenvolvendo lesão pulmonar aguda passaram a 
expressar mais COX-2 e 5-LO e a secretar mais LTB4 e PGE2 após a redução de 
corticosterona por adrenalectomia. Quanto a regulação da corticosterona, notou-se 
que o ACTH encontrava-se aumentado nos animais que sofreram adrenalectomia, 
independente do peso ao nascer, e foi reduzido após indução da lesão pulmonar 
aguda; a expressão pulmonar dos receptores de glicocorticoides apresentou-se 
reduzida nos animais de baixo peso ao nascer, entretanto, após adrenalectomia e 
reposição com corticosterona, aumentou-se a expressão dos receptores; não houve 
diferença entre os grupos na concentração plasmática de transcortina. Por meio  
destes achados é possível afirmar que as altas concentrações de corticosterona 
presente em animais de baixo peso ao nascer estão relacionadas a reduzida 
resposta inflamatória pulmonar aguda. 
 

 
Palavras-chave: Baixo peso ao nascer. Inflamação. Corticosterona. Desnutrição. 
 Lesão pulmonar aguda.  
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GIL, N.L. Influence of corticosterone on acute lung inflammation of low birth 
weight rats. 2016. 82 p. Masters thesis (Immunology) - Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 
 
The malnutrition during pregnancy may impair the fetal development and the 
maturation of immune system, causing prolonged negative effect on immune 
response. Wistar rats with 12 weeks-old with low birth weight present reduced lung 
inflammatory response, and increased circulating levels of corticosterone.  Using this 
model, the current work searched investigating the influence of corticosterone upon 
acute lung inflammatory response. Both adrenals was removed, and after seven 
consecutive days of corticosterone replacement in physiological levels, the acute 
lung injury by LPS i.n. was induced. The results obtained by total and differential cells 
in fluid lavage bronchoalveolar, and histopathological analysis, showed an increase 
of leucocytes infiltration into lung after adrenalectomy and corticosterone 
replacement in low birth weight rats. Furthermore, the release of IL-6 and MIP-2 in 
lung tissue of low birth weight rats with acute lung injury is reduced, however, after 
adrenalectomy, these cytokines were increased, while TNF-α was similarly released 
in both groups, however, after adrenalectomy and development of inflammation, this 
cytokine increased in low birth weight rats; no difference was observed between the 
groups in IL-1β release. The expression of COX-2 and 5-LO, beyond production of 
PGE2 and LTB4 in low birth weight rats developing acute lung injury was reduced, 
nevertheless, after adrenalectomy and corticosterone replacement, these enzymes 
and lipid mediators were increased. Evaluating the corticosterone regulation, the 
ACTH was increased in adrenalectomized animals, independing of weight birth, and 
it was reduced after inflammatory stimulus; the lung expression of glucocorticoid 
receptors was reduced in low birth weight rats, however, after adrenalectomy and  
corticosterone replacement the expression of receptors was increased; no difference 
was observed in plasmatic levels of CBG. Through the data it's possible affirm that 
high levels of corticosterone are related to reduced acute lung inflammatory response 
developed by low birth weight rats. 
 
 
 
  
Keywords: Low birth weight. Inflammation. Corticosterone. Subnutrition. Acute lung 
injury.  
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Desnutrição e sistema imunológico 

 

 O funcionamento adequado do sistema de defesa é criticamente afetado pela 

nutrição, de maneira que deficiências nutricionais interferem na resposta mediada 

por células, função dos fagócitos, produção de citocinas, atividade do Sistema 

Complemento, e secreção de anticorpos, assim como a afinidade dos mesmos. 

Alguns estudos sugerem que a desnutrição calórico-proteica (DCP) relaciona-se 

com a redução da resposta imune regulatória do microambiente de mucosas, 

potencializando os mecanismos normais de regulação e intolerância imunológica 

(CUNNINGHAM-RUNDLES; MCNEELEY; MOON, 2005). 

 Fatores desfavoráveis que comprometem o desenvolvimento fetal podem 

prejudicar a maturação do sistema imune, exercendo efeito negativo prolongado 

sobre a resposta imunológica (CHANDRA, 1997;  MOORE et al., 2006).  

 

1.2 Efeitos da desnutrição durante a gestação 

 

 O crescimento normal do feto depende de uma crítica regulação de 

proliferação celular, organização e diferenciação do embrião, e esse processo 

depende do perfil genético do embrião, da unidade fetal-placentária-maternal, além 

de nutrientes e oxigenação que supram adequadamente o desenvolvimento, e a 

influência hormonal entre mãe e feto  (ERGAZ; AVGIL; ORNOY, 2005). BARKER 

(1990) hipotetizou que o crescimento fetal prejudicado durante o período gestacional 

está fortemente correlacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas na vida 

tardia. 

 A restrição do crescimento intrauterino (RCIU) ou a restrição do crescimento 

fetal (RCF) pode ter diversas etiologias, dentre elas, o uso de drogas de abuso, 

infecções congênitas, gestação múltipla, hipóxia, deficiências em vitaminas 

essenciais e minerais, restrição calórica e proteica, e excesso de glicocorticoides 

(GCs) (ERGAZ et al., 2005;  VO; HARDY, 2012). A RCIU/RCF pode resultar num 

peso ao nascer que é pequeno para a idade gestacional (PIG).  
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 Estudos epidemiológicos demonstraram que crianças com baixo peso ao 

nascer (menos que 2500 g), apresentam uma incidência aumentada no 

desenvolvimento de diabetes do tipo II, hipertensão e doenças cardiovasculares 

(HALES et al., 1991;  HUXLEY et al., 2007;  JAQUET et al., 2000). Ainda, modelos 

animais de RCIU reforçam a hipótese de Barker, pois mediante o desenvolvimento in 

utero prejudicado, apresentaram comprometimento no metabolismo da glicose, 

colesterol e triglicérides na vida adulta (DAHRI et al., 1991;  LANGLEY; BROWNE; 

JACKSON, 1994;  LUCAS et al., 1996;  SOHI et al., 2011). 

 Os PIGs apresentam uma resposta imunológica reduzida além de 

imunocompetência prejudicada que pode permanecer durante anos. Infecções no 

trato respiratório inferior e superior são três vezes mais frequentes em crianças PIGs 

(CHANDRA, 2002). 

  Neel (1962) descreveu a hipótese do fenótipo poupador, enquanto Barker 

(1991) a estabeleceu: a restrição alimentar materna, durante a gestação, provoca 

mudanças no armazenamento de energia pelo feto, adaptando-o ao ambiente 

intrauterino. O feto responde com retardo no crescimento quando faltam nutrientes 

em seu ambiente. Essa adaptação permanece na vida pós-natal, de maneira que, ao 

se deparar com uma oferta maior de nutrientes, é gerado um desequilíbrio, que pode 

acarretar no desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Além disso, estas 

alterações permaneceriam e seriam transmitidas a gerações futuras.  

 Durante o cerco alemão na Holanda, entre o fim de 1944 e início de 1945, na 

segunda guerra mundial, uma severa restrição alimentar foi provocada em mulheres 

gestantes. Os fetos que sofreram desnutrição no primeiro trimestre de gestação 

desenvolveram obesidade na vida adulta, enquanto os que sofreram restrição em 

estágios posteriores do período gestacional, tiveram diversas outras consequências, 

como por exemplo, maior predisposição à doenças cardiovasculares  (KYLE; 

PICHARD, 2006). 

 Surgiu posteriormente a hipótese da resposta adaptativa-preditiva, sugerindo 

que, o organismo em fase de desenvolvimento, placentário ou em lactação, através 

de sinais hormonais maternos, prevê o ambiente no qual crescerá, fazendo com que 

sua fisiologia seja ajustada para tal. Na maturidade, ao se deparar com o ambiente 

não previsto, há o aumento no risco de desenvolvimento de doenças que 

provavelmente irão se manifestar após o período reprodutivo (GLUCKMAN; 

HANSON, 2004;  GLUCKMAN; HANSON; BEEDLE, 2007).  Há também a hipótese 
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de que a desnutrição materna e a insuficiência placentária resultam em desnutrição 

fetal, com consequente diminuição do crescimento do feto (JANSSON, T.; POWELL, 

2007). Sabe-se que a desnutrição materna aumenta os níveis de GCs maternos e 

reduz a expressão de 11β-hidróxisteroide desidrogenase do tipo 2 (11β-HSD2) 

placentário, aumentando a exposição do feto aos GCs maternos, causando 

alterações que podem se perpetuar durante gerações (EDWARDS et al., 1993;  

SECKL, 2004). 

 Diferentes modelos animais com abordagem de intervenção nutricional tem 

sido de grande valia para se compreender os fatores e as consequências da RCF, 

dentre eles, ratos e camundongos compartilham características genéticas, 

bioquímicas, estruturais e fisiológicas com humanos, o que auxilia na compreensão 

dos desafios nutricionais enfrentados em países subdesenvolvidos (VUGUIN, 2007). 

 

1.3 Inflamação 

 

 O processo inflamatório é desencadeado frente a necessidade de 

sobrevivência do tecido perante dano ou lesão causados por algum agente 

infeccioso ou não (RYAN; MAJNO, 1977). Há indutores exógenos microbianos da 

inflamação, como patógenos e fatores de virulência, assim como não microbianos, 

que podem ser: consumo de álcool, tabaco e dieta hipercalórica. Fatores endógenos 

oriundos de tecido danificado, sob estresse, ou em mal funcionamento, também 

podem desencadear uma resposta inflamatória, porém estes sinais ainda carecem 

de informações (MEDZHITOV, 2008). 

 A resposta inflamatória caracteriza-se por mudanças na homeostase tecidual 

e fluxo sanguíneo, por secreção e ação de mediadores inflamatórios mediante 

ativação e migração de células do sistema imunológico (HOUCK, 1976). As 

manifestações clínicas típicas descritas são: calor, dor, rubor e edema, decorrentes 

da ação de mediadores na microcirculação da região (LAWRENCE; WILLOUGHBY; 

GILROY, 2002;  RATHER, 1971). A vasodilatação que ocorre nas arteríolas permite 

maior aporte sanguíneo para a região inflamada provocando calor e rubor. Há 

aumento de permeabilidade e da expressão das moléculas de adesão nas vênulas 

para permitir o extravasamento do plasma dos vasos para o tecido, e, a migração de 

células para o foco inflamatório. Este líquido acumulado nos tecidos é que ocasiona 
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o edema, podendo pressionar as terminações nervosas causando dor, que também 

pode ser resultado da ação de mediadores inflamatórios (LAWRENCE et al., 2002). 

 Inflamações agudas são geralmente autolimitantes, se instalando apenas com 

o intuito de restabelecer o equilíbrio fisiológico. É o que ocorre em casos de infecção 

e lesão tecidual em que o agente é removido, e o tecido, reparado. Entretanto, há 

situações em que o processo inflamatório pode se prolongar, passando a ser crônico 

e prejudicial ao organismo (NATHAN; DING, 2010). Os mecanismos de inflamação 

induzidos por infecção são melhores compreendidos do que os processos 

inflamatórios desencadeados por outros indutores. Os mecanismos de estados 

inflamatórios crônicos sistêmicos, como por exemplo, doenças autoimunes, 

síndromes metabólicas e neoplasias, ainda necessitam de mais estudos, e portanto, 

não cabem neste padrão clássico de transição entre inflamação aguda e crônica 

(ALESSANDRI et al., 2013;  FREIRE; VAN DYKE, 2013;  MEDZHITOV, 2008). 

 

1.3.1 Células envolvidas na inflamação aguda - imunidade inata 

 

 Algumas células originadas na medula óssea, de precursores mieloides, 

podem se diferenciar para linhagem granulocítica, dando origem aos neutrófilos. 

Após maturação, parte dos neutrófilos permanecem na medula, enquanto outra vai 

para a circulação, onde sobrevivem durante algumas horas. São as primeiras células 

a migrarem para o foco inflamatório em grande número (DE KLEER et al., 2014;  

OHLS et al., 1995).  

 Os precursores de origem mieloide que se diferenciam em pró-monócitos vão 

para o sangue, onde são chamados de monócitos. Alguns migram para diferentes 

tecidos onde se diferenciam para macrófagos e residem por longo período de tempo 

(DE KLEER et al., 2014;  SCHULZ et al., 2012;  VAN FURTH, 1980). 

 A resposta inflamatória pode ser iniciada quando os macrófagos residentes 

em contato com algum patógeno são ativados liberando citocinas e quimiocinas que 

agem sobre a microcirculação, atraindo e permitindo a passagem de neutrófilos 

através dos vasos (FREIRE; VAN DYKE, 2013;  LEY et al., 2007). Os mastócitos, 

células do tecido conjuntivo, presentes nos vasos sanguíneos, também podem 

participar quando ativados, pois nessa condição, liberam substâncias vasoativas, 

dentre elas, mediadores lipídicos (FREIRE; VAN DYKE, 2013). 
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 Estes leucócitos apresentam receptores de reconhecimento de padrões 

(PRRs), que por sua vez, reconhecem padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPS) ou padrões moleculares associados ao dano (DAMPS), sendo que o 

último pode ativar as mesmas proteínas que o primeiro (MILLS, 2011).  

  

1.3.2 Receptores do tipo Toll (TLRs) 

 

 Os TLRs são proteínas transmembrânicas de única passagem, com domínios 

externos repetidos ricos em leucina que medeiam o reconhecimento dos PAMPS e 

DAMPS, e domínios intracelulares de receptores de Toll de interleucina 1(IL-1), os 

chamados TIR, os quais interagem com outros domínios do tipo TIR presentes em 

outras moléculas. Estes receptores estão presentes na membrana plasmática, 

endossomal, lisossomal e endolisossomal (AKIRA; UEMATSU; TAKEUCHI, 2006;  

KOVACH; STANDIFORD, 2011). 

 Amplamente conservados entre as espécies, dentre 10 TLRs funcionais 

encontrados em humanos, e 12 em camundongos, estudos mostraram que há uma 

molécula em cada espécie em comum que apresenta alto grau de similaridade entre 

si. Os TLRs são capazes de reconhecer lipídios, lipoproteínas, proteínas e ácidos 

nucleicos presentes em diversos patógenos tais como bactérias, vírus e fungos 

(AKIRA et al., 2006). 

 A ativação de TLRs desencadeia diferentes tipos de vias de sinalização, 

culminando na ação de distintos fatores de transcrições, resultando na produção de 

citocinas, fatores quimiotáticos e peptídeos antimicrobianos, por exemplo (AKIRA et 

al., 2006;  KAWAI; AKIRA, 2010;  KOVACH; STANDIFORD, 2011).  

 O receptor TLR4 foi o primeiro membro da família de TLRs a ser descrito. 

Este reconhece o lipopolissacarídeo (LPS) presente na parede celular de células 

bacterianas gram-negativas, as quais podem levar ao choque séptico (KAWAI; 

AKIRA, 2010).  
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1.3.3 Resposta imunológica ao LPS 

 

 O Lipopolissacarídeo é o maior componente externo à membrana de 

bactérias gram-negativas, e apresenta a função de conferir resistência a perigos 

externos, sendo de extrema importância para a sobrevivência destes 

microrganismos.  Uma E.coli contém cerca de 3,5 x 106 moléculas de LPS (LEONE 

et al., 2007;  RIETSCHEL et al., 1994). 

 Quando ocorre lise ou crescimento bacteriano, o LPS é liberado, deixando o 

lipídio A exposto, por meio do qual se inicia a resposta imunológica (VAN 

AMERSFOORT; VAN BERKEL; KUIPER, 2003). O LPS livre é então capaz de ativar 

TLR4 desencadeando um processo de sinalização intracelular, com consequente 

ativação do fator de transcrição nuclear fator ᴋB (NF-ᴋB), que por sua vez, leva a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e TNF-α (KAGAN et al., 2008;  

TANIMURA et al., 2008). 

 

1.3.4 Mediadores inflamatórios 

 

 Os mediadores envolvidos com o processo inflamatório podem ser oriundos 

das proteínas do plasma, ou secretados pelas células locais. A concentração 

plasmática dos mediadores pode aumentar acentuadamente como resultado da 

secreção elevada de precursores pelos hepatócitos durante a resposta de fase 

aguda. De acordo com suas propriedades bioquímicas podem ser classificados em 

sete grupos: citocinas, quimiocinas, aminas vasoativas, peptídeos vasoativos, 

fragmentos de componentes do sistema complemento, enzimas proteolíticas e 

mediadores lipídicos (FREIRE; VAN DYKE, 2013;  MEDZHITOV, 2008;2010). 

 Citocinas pró-inflamatórias são secretadas por diferentes tipos de células e 

são pleiotrópicas, exercendo atividades como: ativação de leucócitos e endotélio. 

Exemplo de citocinas envolvidas com a resposta de fase aguda são: fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1 (IL-1) e interleucina-6 (IL-6), sendo 

secretadas nesta fase principalmente por macrófagos e mastócitos. As quimiocinas, 

também secretadas por diversos tipos celulares agem como substâncias atrativas de 

leucócitos para o sítio inflamado (STRIZ et al., 2014). 
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 O aumento intracelular de íons Ca2+ pode promover a ação da enzima 

fosfolipase A2 (FLA2) sobre os fosfolipídeos de membrana, gerando o ácido 

araquidônico, que é metabolizado para a forma de eicosanóides pela ação das 

enzimas cicloxigenase 1 ou 2 (COX-1 ou COX-2) gerando as prostaglandinas e 

tromboxanos, ou pode ser metabolizado pela 5-lipoxigenase (5-LO), gerando os 

leucotrienos e lipoxinas, como ilustrado pela figura 1  (MEDZHITOV, 2008). 

 

 

 

 As prostaglandinas agem sinergicamente com outros mediadores contribuindo 

para a ocorrência das manifestações clínicas da inflamação, como o edema, por 

serem vasodilatadores potentes, apesar de não aumentarem a permeabilidade 

vascular, e dor, por diminuir o limiar de receptores algésicos, causando hiperalgesia 

(PERRETTI; AHLUWALIA, 2000;  SUGIMOTO; NARUMIYA, 2007;  WILLIAMS; 

MORLEY, 1973). São também potentes agentes piréticos. A prostaglandina E2 

(PGE2) é capaz de causar febre quando produzida por células não neuronais, 

provavelmente as endoteliais dos vasos que perfundem o hipotálamo, em resposta 

Figura 1 - Representação da cascata do ácido araquidônico. A FLA2 age sobre os fosfolipídeos 
de membrana resultando na formação do ácido araquidônico. Este, por sua vez, mediante ação das 
enzimas COX-1 ou 2, gera as prostaglandinas e tromboxanos, tendo formação de lipídios 
intermediários e ação de outras enzimas antes de chegar ao produto final. Quando o ác. 
araquidônico é catalisado pela 5-LO são gerados os leucotrienos, tendo como produto intermediário 
o LTA4. Adaptação de Kuehl, Egan (1980) . 
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ao estímulo de IL-1 produzida por macrófagos perante infecções bacterianas e virais 

(NAKAMURA, 2011;  SAPER; ROMANOVSKY; SCAMMELL, 2012). 

 Dentre os produtos da ação da 5-LO, o Leucotrieno B4 (LTB4) exerce função 

importante sobre os neutrófilos como agente quimiotático e agente aderente ao 

endotélio. Além disso, o LTB4 tem grande importância na imunidade inata por 

aumentar a atividade microbicida de macrófagos ativando a Nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato, forma oxidada (NADPH-oxidase), e portanto, a produção de 

espécies reativas de oxigênio (LE BEL; BRUNET; GOSSELIN, 2014). 

 

1.3.5 Migração de neutrófilos para o foco inflamatório 

 

 Como mencionado, nas vênulas pós-capilares localizadas na região do foco 

inflamatório é que ocorre a migração transendotelial dos leucócitos através das 

interações entre as moléculas de adesão. As primeiras células a migrarem são os 

neutrófilos, e a primeira etapa envolvida é a interação entre a L-selectina presente 

na membrana destas células, com moléculas expressas pelas células endoteliais, de 

maneira que os neutrófilos diminuem a velocidade de rolamento até estabelecerem 

contato mais estável com o endotélio (WILKINSON, 1974;  WILKINSON; MCKAY, 

1974). 

 Em segunda instância, quimiocinas associadas à membrana das células 

endoteliais ativam os neutrófilos, fazendo com que a integrina expressa pelo 

neutrófilo, antígeno 1 associado à função leucocitária (LFA-1), adquira conformação 

de alta afinidade pela molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1) presente no 

endotélio, e isso possibilita que os neutrófilos possam aderir e se espraiar sobre o 

endotélio (APLIN et al., 1998;  GONZALEZ-AMARO; SANCHEZ-MADRID, 1999).

 Após a adesão, os neutrófilos então passam pelas  junções entre as células 

do endotélio por meio da interação entre as moléculas de adesão celular endotelial 

plaquetária (PECAM) presentes em ambos os tipos celulares. Fora dos vasos, os 

neutrófilos continuam migrando para o local de inflamação por quimiotaxia (PETRI; 

PHILLIPSON; KUBES, 2008). 

 A migração transendotelial de neutrófilos depende da ação de mediadores 

inflamatórios, como por exemplo, o LTB4, quimiocinas como IL-8 e proteína 
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inflamatória de macrófagos 2 (MIP-2), e as citocinas TNF-α e IL-1  (BAGGIOLINI, 

1998;  BAGGIOLINI; LOETSCHER, 2000). 

 

1.4 Hormônios glicocorticoides 

 

1.4.1 Adrenais 

 

 As glândulas adrenais localizam-se anatomicamente sobre cada um dos rins, 

envolvidas por tecido adiposo, e são compostas por duas camadas: o córtex adrenal 

(parte externa) e a medula adrenal (parte interna). O córtex adrenal é composto por 

três zonas (glomerulosa, fasciculada e reticular) que produzem diversos hormônios 

esteroides derivados do colesterol: mineralocorticoides, glicocorticoides e hormônios 

sexuais (KEMPNA; FLUCK, 2008). 

O principal mineralocorticoide é a aldosterona, que age nos túbulos distais e 

coletores dos rins, promovendo a retenção de Na+ e eliminação de K+. Sendo assim, 

a ausência deste hormônio provoca perda de Na+, que é retentor de água, e 

consequente choque circulatório, podendo levar o indivíduo a morte (SIMPSON; 

TAIT; BUSH, 1952). Sua secreção é aumentada pela atividade do sistema Renina-

Angiotensina quando há redução de Na+ na circulação e queda da pressão arterial 

(MULROW; FRANCO-SAENZ, 1996). 

 Apesar da produção de hormônios sexuais ocorrerem majoritariamente nas 

gônadas, o córtex da adrenal também produz estes hormônios, tanto do sexo 

correspondente, como do sexo oposto. A desidroepiandrosterona (DHEA) possui 

maior importância biológica, com menor androgeneidade em comparação à 

testosterona no sexo masculino, porém, com significância fisiológica androgênica no 

sexo feminino (CASSON et al., 2000;  ORENTREICH et al., 1984). 

 A medula adrenal é composta por células cromafins, as quais consistem em 

neurônios simpáticos pós-ganglionares modificados, pois liberam seus 

neurotransmissores, neste caso, hormônios, diretamente na circulação. As 

catecolaminas (epinefrina e norepinefrina), armazenadas nos grânulos cromafins, 

são liberadas após impulso simpático sobre a adrenal em condições de medo ou 

estresse (GOLDSTEIN; EISENHOFER; KOPIN, 2003;  TANK; LEE WONG, 2015). 
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1.4.2 Glicocorticoides 

 

 Os glicocorticoides (GCs) foram assim nomeados por conta do seu efeito 

sobre o metabolismo dos carboidratos, porém, regulam diversas outras funções, 

dentre elas, desenvolvimento e inflamação. Estes hormônios são sintetizados e 

liberados pelo córtex adrenal, num ritmo circadiano, em resposta a algum estímulo 

fisiológico e ao estresse (MILLER; AUCHUS, 2011;  RHEN; CIDLOWSKI, 2005;  

SAPOLSKY, 1996). 

 O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) regula a concentração dos GCs na 

circulação, como ilustrado pela figura 2. Sob estímulo, o núcleo paraventricular do 

hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina (CRH) que age na pituitária 

anterior, estimulando a liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Os GCs 

são então rapidamente sintetizados e liberados quando o ACTH estimula o córtex 

adrenal (WEBSTER et al, 2002). O sistema HPA é balanceado pelo efeito de 

feedback negativo que os GCs exercem ao agir sobre a pituitária anterior e 

hipotálamo, sinalizando para a diminuição da secreção de CRH, e, 

consequentemente, de ACTH (JOHN; BUCKINGHAM, 2003;  MALKOSKI; DORIN, 

1999). 
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 O eixo HPA é o sistema central de resposta ao estresse, de maneira que sua 

regulação prejudicada foi relacionada a diversas patologias, tais quais o 

desenvolvimento de autoimunidades, hipertensão, desordens afetivas e, 

principalmente, depressão (BREUNER; ORCHINIK, 2002). 

 Os principais GCs ativos são o cortisol em humanos, e a corticosterona 

(CORT) em murinos. Por serem substâncias lipídicas, com baixa solubilidade no 

plasma, são transportados por uma proteína glicosilada, denominada globulina 

ligadora de corticosteroide (CBG), denominada também de transcortina, que contém 

um único sítio de ligação para GCs e progesterona, ambos com alta afinidade  

(GARREL, 1996;  PUGEAT et al., 1989). Somente os GCs circulantes livres, cerca 

de 5%, é que são capazes de exercer efeito fisiológico, sendo que de 80-90% estão  

ligados à CBG, e o remanescente, à albumina (SIITERI et al., 1982). Secretada 

primeiramente pelos hepatócitos, a CBG é uma proteína de fase aguda negativa, 

pois durante o processo inflamatório, inclusive na sepse, sua concentração 

Figura 2 - Ilustração do sistema Hipotálamo-pituitária-adrenal. O CRH é secretado pelo 
Hipotálamo perante algum estímulo, e age na pituitária anterior estimulando-a a secretar o ACTH, 
que por sua vez, age sobre o córtex adrenal fazendo com que este sintetize rapidamente os GCs 
para serem secretados. O mecanismo normal de regulação consiste em um feedback negativo do 
GC, que em alta concentração sinaliza para o Hipotálamo e Pituitária reduzirem a secreção de CRH 
e ACTH respectivamente. Adaptação de De Guia, Rose e Herzig (2014). 
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plasmática é diminuída, provavelmente para se aumentar a quantidade de GCs 

livres (PUGEAT et al., 1989). 

 Os GCs exercem suas funções fisiológicas e farmacológicas através do 

receptor de glicocorticoide (GR), que pertence à família de receptores nucleares. 

Trata-se de uma proteína modular, constituída por três domínios funcionais: um 

central ligante de DNA (DBD), domínio N-terminal de transativação (NTD), e o 

domínio de ligação ao ligante C-terminal (LDB) (KUMAR; THOMPSON, 2005). 

 Os GRs, quando na ausência dos ligantes, se situam no citoplasma, 

associados a um complexo multiproteico, que contém proteínas chaperonas e 

imunofilinas (GRAD; PICARD, 2007). A ligação do hormônio ao seu receptor faz com 

que este se dissocie do complexo e se transloque para o núcleo da célula, podendo 

agir diretamente como um fator de transcrição gênica, ou transreprimindo a atividade 

transcricional de outros fatores, como a proteína ativadora 1 (AP-1) e NF-ᴋB, 

envolvidos com a transcrição de genes relacionados ao processo inflamatório 

(ROGATSKY; IVASHKIV, 2006). 

 

1.4.3 Efeitos Fisiológicos, Farmacológicos e Imunológicos da ação dos GCs 

 

 Os GCs provocam aumento da concentração de glicose no sangue utilizando 

estoques de proteína e gordura: estimula a gliconeogênese hepática; inibe a 

absorção de glicose por muitos tecidos, exceto o cérebro; estimula a degradação de 

proteínas principalmente nos músculos e facilita a lipólise (RHEN; CIDLOWSKI, 

2005). 

 Estes hormônios apresentam ampla ação imunomodulatória, sendo uma das 

drogas mais prescritas mundialmente (SCHACKE; DOCKE; ASADULLAH, 2002). Os 

GCs agem aumentando a transcrição de genes anti-inflamatórios e diminuindo a de 

genes inflamatórios  (BARNES, 1998). O Resultado desta ação pode ser a inibição 

da produção de mediadores lipídicos e citocinas, tais como a IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-

α, GM-CSF, e de quimiocinas, como a IL-8 (FLOWER; ROTHWELL, 1994;  NELSON 

et al., 1993;  NORTHROP; ULLMAN; CRABTREE, 1993). Além disso, os GCs 

podem interferir na expressão das moléculas de adesão, por exemplo, a ICAM-1 e 

E-selectina, indiretamente, pela redução da liberação de citocinas, e diretamente, 

reprimindo a transcrição gênica (CRONSTEIN et al., 1992). 
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1.5 Justificativa 

 

 Doenças cardiometabólicas são as mais discutidas em se tratando de 

adversidades intrauterinas, entretanto, outras enfermidades têm sido estudadas, por 

exemplo, a asma (FISHER; STEELE; KARROW, 2012;  LANDGRAF et al., 2008). 

Pouco ainda se sabe sobre os mecanismos envolvidos nas alterações do sistema 

imunológico de um indivíduo que sofreu restrição alimentar in utero. 

 Alguns dados obtidos anteriormente mostram que ratos Wistar desnutridos 

intrauterinamente apresentam menor número de leucócitos circulantes, além de 

reduzida expressão das moléculas de adesão P-selectina e ICAM-1 perante 

estímulo, e reduzida expressão basal de L-selectina nos leucócitos. Foi visto ainda, 

que ratos Wistar adultos (12 semanas), oriundos de mães desnutridas durante a 

gestação, apresentam atenuamento da resposta inflamatória alérgica, caracterizada 

pelo menor infiltrado de eosinófilos no lavado broncoalveolar (BAL). Hipotetizou-se 

que esta reduzida resposta inflamatória poderia estar relacionada aos altos níveis 

circulantes de CORT que estes animais apresentam (LANDGRAF et al., 2005; 

LANDGRAF et al. 2008; LANDGRAF et al. 2012). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo central 

 

 Este trabalho teve o intuito de investigar a influência da alta concentração de 

corticosterona sobre a reduzida resposta inflamatória em ratos de baixo peso ao 

nascer. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 avaliar a resposta inflamatória pulmonar aguda após redução da 

concentração de corticosterona em animais com BPN; 

 analisar as vias de regulação do hormônio corticosterona. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Ratos da linhagem Wistar, machos e fêmeas (8 - 9 semanas), foram obtidos 

do Biotério Central – ICB/USP, e mantidos no biotério da Universidade Federal de 

São Paulo - Campus Diadema, unidade José Alencar, acondicionados em gaiolas 

coletivas, contendo no máximo quatro animais, com ciclo artificial claro/escuro de 12 

horas, a temperatura ambiente de 22 °C ± 1, com água e ração ad libtum. Os 

protocolos de experimentação utilizados foram submetidos à Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) – ICB (n° 76) e UNIFESP (nº 1566150416), estando de 

acordo com os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA).  

 

3.2 Acasalamento, prenhez e desnutrição intrauterina 

 

Para o acasalamento realizou-se primeiramente o exame microscópico do 

esfregaço vaginal das fêmeas para detecção da fase de estro, caracterizada pelo 

grande número de células descamativas, queratinizadas e anucleadas no material 

vaginal, coletadas por introdução de um swab na cavidade vaginal embebido em 

solução salina. Duas fêmeas (8-16 semanas) para cada um macho (8-16 semanas) 

foram colocadas por uma noite. Na manhã seguinte após a retirada do macho, foi 

avaliada a presença de espermatozóides no esfregaço vaginal das fêmeas para 

confirmação do cruzamento. A presença destes no esfregaço determinou então o 

primeiro dia da gestação. A dieta de restrição alimentar foi conduzida com base no 

protocolo desenvolvido por Franco e colaboradores (2002), onde se obteve o 

consumo médio de ração antes do acasalamento e durante a gestação. A partir 

deste dado inicial, a oferta de ração às ratas prenhes durante todo o período 

gestacional foi reduzida em 50%, retornando a alimentação normal após o 

nascimento da prole. As fêmeas do grupo nutrido receberam ração padrão do 

laboratório ad libitum. O peso das fêmeas prenhes foi acompanhado durante todo o 

período gestacional. A composição nutricional da ração está contida na tabela 1.  
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3.3 Prole, adrenalectomia e reposição de corticosterona 

 

 Os filhotes, machos e fêmeas, foram pesados no dia do nascimento e em um 

intervalo de 5 dias (dia 5, 10, 15 e 20) até o 20° dia de vida. 

Os ratos machos com 12 semanas de idade, oriundos ou não de mães 

desnutridas durante a gestação, foram pesados, e em seguida anestesiados com 

cetamina (100 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg) i.p. Sob condições assépticas, duas 

incisões bilaterais (uma de cada lado) foram realizadas 2 cm abaixo da costela, 

afetando pele e  músculo. A adrenal direita e esquerda foram retiradas e a incisões, 

suturadas. Os animais falso-operados sofreram incisão na região das duas adrenais, 

mas não tiveram suas glândulas retiradas.  

A contar o dia da cirurgia, os animais receberam reposição de 3 mg/kg de 

CORT i.p. em PBS 72% e etanol 28%. O hormônio foi administrado durante 7 dias, 

Tabela 1 - Dados nutricionais da ração. Fonte: Nuvital. 
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durante os quais os animais receberam, também, água suplementada com 0,9% de 

NaCl e ração ad libtum. 

 

3.4 Indução da injúria pulmonar aguda por LPS 

 

 No sétimo dia após a cirurgia, os ratos foram anestesiados com cetamina e 

xilasina  i.p., e receberam, cada um, 750 µg de LPS em  200 µl de solução salina por 

instilação intranasal. Os animais controle receberam apenas salina. Após 6 h foram 

eutanasiados com cetamina (100 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg) i.p., e as amostras, 

coletadas para análise. Todas as eutanásias foram realizadas no período da tarde. 

O procedimento metodológico percorrido desde a cirurgia até a eutanásia 

encontra-se ilustrado na figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Tratamento com a metirapona (MET) 

 

 Os ratos machos com 12 semanas de idade, oriundos ou não de mães 

desnutridas durante a gestação, foram tratados com 50 mg/kg de MET  i.p. ou 

veículo (PBS 72% e etanol 28%) 1 h antes da instilação com LPS ou solução salina 

i.n (ALEXANDER; FEWELL, 2011; INCERPI et al., 2015). Após 6 h de instilado o 

LPS/salina, as amostras foram coletadas conforme descrição na seção 3.6. 

 

 

Adrenalectomia 
Corticosterona 

(3 mg/kg/dia) 
i.p. 

LPS 

(750 µg/animal, i.n.) 

eutanásia 

Dias 0                                                                      7                                 6 h                       

Figura 3 - Esquema representativo de parte da metodologia.  



34 
 

 

3.6 Obtenção de soro e lavado broncoalveolar (BAL) 

 

Após 6 h de LPS ou salina, os animais foram anestesiados com cetamina 

(100 mg/kg) e xilasina (10 mg/kg) i.p. para se efetuar a perfusão transcardíaca. A 

amostra sanguínea foi centrifugada (2655 x g rpm, 30 min, 25 °C) no equipamento 

Centrifugue 5804R (Eppendorf, Nordrhein-Westfalen,  Alemanha), e o soro coletado 

foi mantido à - 80 °C para análise posterior. 

Para obtenção do BAL, a canulação traqueal foi realizada; injetou-se 5 ml de 

PBS, e após 5 s, aspirou-se a solução para obtenção do lavado broncoalveolar 

(BAL). Este procedimento foi repetido por mais uma vez. 

 

3.7 Contagem de células total e diferencial 

 

 O BAL foi centrifugado (300 x g, 10 min, 4 ºC), o sobrenadante removido, e o 

botão celular ressuspenso em 1 ml de PBS. Um volume de uma solução contendo 

0,5% de cristal violeta dissolvido em 30% de ácido acético foi adicionado a 9 

volumes da suspensão celular. O número total de células foi então determinado por 

contagem em uma câmara de Neubauer. De 50 a 150 μl da mesma solução de BAL 

foi levada à citocentrífuga (19 x g, 3 min) Excelsa Flex 3400 (FANEM®, São Paulo, 

SP, Brasil) e após secas, as lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina 

(Instant-Prov, New prov, Brasil).  

 

3.8 Análise histopatológica 

 

Os pulmões foram retirados e fixados em solução de formalina (10%) 

tamponada com PBS por 24 h. Posteriormente, foram mantidos em álcool 70% para 

fixação. Os fragmentos foram incluídos em parafina, cortados e corados com 

hematoxilina-eosina para que o tipo de infiltrado inflamatório e sua localização 

fossem analisados. As imagens foram obtidas utilizando-se o microscópio óptico 

Axiovert 100M (Carl Zeiss SMT, Oberkochen, Baden-Württemberg, Alemanha). 
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3.9 Processamento do tecido pulmonar para obtenção de proteínas 

 

3.9.1 Extração de Proteínas 

 

 O tecido pulmonar dos animais foi retirado, fragmentado em pequenos 

pedaços e armazenado à - 80 °C. Para a extração de proteínas do tecido, pesou-se 

cerca de 60 mg do tecido pulmonar, e adicionou-se a essa massa, 300 μl do tampão 

de lise: 50 mM tris HCl pH 7,4 (1 M), 0,5 mM NP-40 (10%), 100 mM cloreto de sódio 

(NaCl) (5 M), e 10 μl  de coquetel inibidor de proteases (Aprotinina, Bestatina, E-64, 

Leupeptina, Fluoreto de Sódio, Ortovanadato de sódio, Pirofosfato de sódio e β-

glicerofosfato) para um total de 1 ml de tampão; o tecido foi então triturado (2 ciclos 

de 5000 rpm, 20 s) na Precellys® 24 (Bertin Technologies, Washington, EUA). Em 

seguida, a amostra foi centrifugada (14.000 x g, 4 °C, 20 min) no equipamento 

Centrifugue 5804R, e o sobrenadante, coletado para análise posterior. 

 

3.9.2 Dosagem de proteínas 

 

 Realizou-se a dosagem de proteínas através do kit comercial PierceTM BCA 

Protein Assay kit (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, EUA), de maneira que as 

amostras e os padrões de albumina sérica bovina (BSA) foram diluídos em água 

ultrapura, e o ensaio feito em placa de 96 cavidades, para posterior leitura a 560 nm 

em leitor de placas de ELISA Epoch Microplate Spectrophotometer (BioTek 

Instruments Inc., Winooski, VT, EUA). 

 

 

3.10 Expressão proteica de COX-2, 5-LO e GR por Western Blot 

 

3.10.1 Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 

 Após extração e dosagem de proteínas, descritas na seção 3.9, foi 

acrescentado ao extrato proteico o tampão de amostra 5X (300 mM Tris-hCl pH 6,8, 

10% dodecil sulfato de sódio (SDS), 50% glicerol, 25% mercaptoetanol, 0,05% azul 

de bromofenol). A eletroforese foi realizada em dodecil sulfato de sódio (SDS) de 

http://www.biotek.com/products/microplate_detection/epoch_microplate_spectrophotometer.html
http://www.biotek.com/products/microplate_detection/epoch_microplate_spectrophotometer.html
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poliacrilamida (SDS-PAGE) com gel de 8,5% de acrilamida, composto por 2,55 ml de 

solução estoque de 30% de acrilamida (0,81 M de Acrilmida, 13 mM de Bis-

acrilamida), 2,25 ml de tampão inferior (300 ml de água ultrapura, 91 g de Tris base, 

pH 8,8), 27 μl de persulfato de amônio (APS), 15 μl de TEMED, e 4,2 ml de água 

ultrapura. 

 Extratos proteicos (90 μg para GR, 60 μg para COX-2 e 45 μg para 5-LO) dos 

tecidos pulmonares obtidos dos animais (conforme descrito na seção 3.9; ver 3.9.1), 

assim como o padrão de peso molecular, foram carregados nos géis e submetidos à 

eletroforese (60 mA até total desaparecimento da amostra), em uma cuba para 

eletroforese Mini-PROTEAN® Tetra cell (BioRad, Hercules, CA, EUA). O tampão de 

corrida foi preparado com 0,025 M Tris-base, 0,19 M glicina, e 1% de SDS, pH 8,3. 

 

3.10.2 Transferência das amostras em gel para membrana de nitrocelulose e  
 bloqueio 
 

 Após o término da eletroforese, as amostras foram transferidas para 

membranas de nitrocelulose 0,45 μm (Thermo Fischer Scientific) em câmara úmida 

(Owl VEP-2 Mini Tank Electroblotting System (Thermo Fischer Scientific) por 2 h, 

utilizando-se tampão de transferência, constituído de: 25 mM de Tris-base e 0,2 M 

de glicina, dissolvidos em água ultrapura, e 20% de metanol. A membrana foi 

previamente mantida no tampão de transferência durante 10 min. 

 Após transferência, a membrana foi incubada com tampão de bloqueio, 

constituído por 1% de leite em pó desnatado diluído em tampão TTBS (0,2 M Tris 

base, 1,4 M Cloreto de sódio e 0,1% Tween 20 em água ultrapura), durante 1 h. 

Posteriormente, a membrana sofreu 3 lavagens com TTBS, de 10 min cada, por 

imersão e agitação. 

 

3.10.3 Incubação com os anticorpos e Revelação 

 

 As membranas foram incubadas com anticorpo anti-GR, anti-COX-2 ou anti-5-

LO (1:1000) diluídos em tampão de bloqueio, overnight, à 4 °C sob agitação. No dia 

seguinte, as membranas foram lavadas com TTBS por 3 vezes de 10 min. Em 

seguida, incubaram-se as membranas com o anticorpo secundário IgG anti-coelho, 
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conjugado à HRP (1:2000) diluído em tampão de bloqueio por 1 h  a temperatura 

ambiente sob agitação. Repetiu-se então as lavagens. 

  Para normalizar as medições, foi introduzido um padrão endógeno, onde a 

mesma membrana foi incubada com anticorpo anti-β-actina (1:2000), e seu 

respectivo secundário, sob as mesmas condições. 

 As membranas foram lavadas com TTBS por três vezes durante 10 min, e 

reveladas utilizando-se kit de revelação Pierce® ECL Plus (Thermo Fischer 

Scientific). A revelação se deu em fotodocumentador GeneGnome XRQ (Syngene, 

Cambridge, RU) e as imagens foram analisadas através do software Gene Tools 

(Syngene, Cambridge, RU). 

 

3.11 Quantificação de citocinas, MIP-2 e hormônios por multiplex 

 

 As concentrações de citocinas nas amostras extraídas do tecido pulmonar, 

conforme descrito na seção 3.9, e de hormônios no soro, foram determinadas 

utilizando-se um kit de multiplex descrito pelo protocolo de fabricação Millipore - 

Billerica (Millipore Corporation, MA, EUA). Os mediadores (IL-1β, IL-6, TNF-α, e MIP-

2) compunham um kit separado dos hormônios (corticosterona e ACTH). 

 De acordo com as instruções do fabricante, a microplaca de titulação com 96 

cavidades foi incubada overnight, à 4 °C sob agitação, após adição das amostras, 

anticorpos primários e as beads magnéticas. No dia seguinte, após lavagem, os 

anticorpos de detecção e os conjugados estreptavidina-ficoeritrina foram 

adicionados à placa, e a leitura foi realizada em equipamento específico Magpix® 

(Luminex, Austin, TX, EUA). Os dados foram analisados no software Milliplex Analyst 

5.0 (Merck Millipore, Darmstadt, Alemanha).  

 

3.12 Quantificação dos mediadores lipídicos  

 

 Os eicosanoides PGE2 e LTB4 foram determinados utilizando-se  kit de ensaio 

imunoenzimático descrito pelo protocolo de fabricação (Cayman Chemical Co., MI, 

EUA).  

 O extrato proteico obtido conforme descrito na seção 3.9 foi diluído em 

solução do kit (1:150 para PGE2 e 1:50 para LTB4) e incubado com o conjugado 
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eicosanoide-acetilcolinesterase, e com o anticorpo específico, em uma placa de 96 

cavidades pré-tratada com anticorpos Imunoglobulina G anti-coelho. Após a 

incubação overnight à 4 °C, as placas foram lavadas e o substrato da enzima 

(Reagente de Ellman) foi adicionado por 60 a 120 min a 25 °C. A densidade óptica 

das amostras foi determinada à 410 nm, para ambos os eicosanoides, em um leitor 

de placas de ELISA, e a concentração foi calculada a partir da curva padrão. 

 

3.13 Quantificação da Transcortina 

 

 A proteína carreadora de glicocorticoides, transcortina, foi determinada 

utilizando-se  kit de ensaio imunoenzimático descrito pelo protocolo de fabricação 

(Cloud-Clone Corp., Houston, TX, EUA).  

 De acordo com as instruções do fabricante, o soro foi diluído em 1:1000 de 

PBS e incubado em placa de 96 cavidades pré-tratada com um anticorpo específico 

para a transcortina, juntamente a biotina conjugada a um outro anticorpo específico 

para a transcortina, por 1 h à 37 °C. Após lavagem, a placa foi incubada com avidina 

conjugada a HRP, e por último, o substrato foi adicionado. A densidade óptica das 

amostras foi determinada à 450 nm em um leitor de placas de ELISA, e a 

concentração da transcortina foi calculada a partir da curva padrão. 

 

3.15 Análise estatística  

 

 A diferença entre os grupos foi vista por análise de variância. No caso de 

análises múltiplas, foi empregado o ANOVA de duas vias quando comparado o 

crescimento dos filhotes durante os 20 dias, e uma via, nas demais comparações, 

aplicando-se Bonferroni como pós-teste (Graphpad Prism versão 5.0 GraphPad, San 

Diego, CA, EUA). Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(EPM). P<0,05 foi utilizado como nível de significância. 
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3.16 Drogas e reagentes 

 

 Os anestésicos (cetamina e xilasina) foram obtidos da Ceva (Brasil), enquanto 

a CORT, MET, LPS, e cristal violeta, da Sigma-Aldrich (EUA). 

 Acrilamida, Bis-acrilamida, Tris-base (tris(hidroximetil)aminometano), SDS 

(dodecil-sulfado de sodio), APS (persulfato de amonio), TEMED (N,N,N’,N’-

Tetrametilinediamina), glicina, tween-20, azul de bromofenol, mercaptoetanol e 

nonidet (NP40), foram obtidos da Amresco (EUA); NaCl (cloreto de sodio), metanol, 

ácido acético, etanol, Na2HPO4.7H2O (fosfato de sódio bibásico hepta-hidratado) e 

KH2PO4 (fosfato de potássio monobásico anidro) foram obtidos da Synth (Brasil); 

MgCl (cloreto de magnesio) foi obtido da Sigma-Aldrich (EUA); formaldeído foi obtido 

da Merck (Alemanha); o coquetel inibidor de proteases (HalthTM Protease & 

Phosphatase Single-Use Inhibitor Cocktail) foi comprado da Thermo Scientific (EUA). 

 O anticorpo secundário assim como o anti-β-actina foram obtidos da Cell 

Signaling (EUA); o anticorpo anti-GR, da Santa Cruz Biotechnology (EUA); o 

anticorpo anti-5-LO foi adquirido da Cayman Chemical (EUA), e o anticorpo anti-

COX-2, além do padrão de peso molecular (Spectra TM Multicolor Broad Range 

Protein Ladder) foram comprados da Thermo Scientific (EUA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Desnutrição intrauterina 

 

 O peso das fêmeas prenhes obtido durante o período gestacional mostrou 

que enquanto as fêmeas controle apresentaram aumento progressivo de peso, as 

fêmeas submetidas à restrição alimentar não apresentaram ganho de peso durante 

todo o período gestacional (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Peso das fêmeas prenhes durante a gestação. As ratas fêmeas recebendo ração ad 
libtum (   ), e  as que tiveram 50% de restrição de ração (    ) durante toda a gestação foram 
pesadas a cada  5 dias, até o 20° dia de gestação. Os resultados estão representados pela média 

±  EPM do peso em g, n=10 cada grupo, *P<0,05. 
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4.2 Peso das proles 

 

 Observa-se na figura 5 que há uma diferença significativa entre os pesos das 

proles no dia do nascimento. A prole de ambos os sexos oriunda de mães 

desnutridas durante a gestação nasceram com o peso reduzido. A partir do 5° dia de 

vida o peso entre as proles foram igualados, até que no 15° dia a prole oriunda de 

mães desnutridas atingiu peso significativamente maior que a prole oriunda de mães 

nutridas. Com 12 semanas, idade em que os animais foram submetidos a 

adrenalectomia, não houve diferença entre os pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Peso da prole. A prole de ambos os sexos foi pesada no dia do nascimento (A). A partir 
do dia do nascimento a prole foi pesada a cada 5 dias até o 20° dia de vida (B). A prole macho, com 
12 semanas de idade foi pesada antes de ser submetida a cirurgia (C). Os resultados estão 
representados pela média ± EPM do peso, n= 10-11 cada grupo, *P<0,05,***P<0,001. 
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4.2 Caracterização da inflamação pulmonar aguda  

 

4.2.1 Contagem total e diferencial de células  

 

 A figura 6 mostra que a indução da lesão pulmonar aguda (LPA) por LPS  

levou ao aumento do número de células totais no BAL tanto nos animais com peso 

normal ao nascer (PNN) quanto nos de baixo peso ao nascer (BPN), porém, o grupo 

com BPN apresentou uma quantidade significativamente menor de células totais. 

Após a cirurgia e reposição em doses fisiológicas de CORT, seguida da indução à 

LPA, os animais com BPN passaram a apresentar quantidades semelhantes de 

células totais no BAL quando comparados com os animais de PNN. O mesmo foi 

observado com o infiltrado de neutrófilos, que foi aumentado nos animais com BPN 

após ADX. Nenhuma alteração foi observada com relação ao número de células 

mononucleares. Os animais com BPN e PNN falso-operados apresentaram 

resultados semelhantes em termos de número total e diferencial de células no BAL, 

em comparação aos animais que não foram manipulados que receberam LPS ou 

salina. Por este motivo, os experimentos foram conduzidos comparando-se 

estatisticamente apenas os grupos não operados com os grupos operados que 

receberam reposição de 3 mg/kg de CORT. 
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Figura 6 - Contagem de células no BAL. O BAL foi  coletado, centrifugado, e resuspenso em 1 ml de 
PBS. Uma solução de cristal violeta foi adicionado a 9 volumes da suspensão celular, que foi colocada 
em uma câmara de Neubauer para contagem total de céluas (A). De 50 a 100 μl da suspensão celular 
foi levada a uma citocentrífuga, e as lâminas foram coradas com HE para a contagem diferencial de 
células, realizadas por meio de um microscópio óptico (B) e (C). Todos os grupos ADX receberam 
reposição de 3 mg/kg de CORT. Os resultados estão representados pela média ± EPM do número de 
células, n= 8-14 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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4.2.2 Análise histopatológica 

 

 Os cortes histológicos de pulmão presentes na figura 7 mostraram menor 

quantidade de infiltrado celular no espaço alveolar e intersticial do animal com BPN 

desenvolvendo lesão pulmonar aguda em relação ao de PNN. Após ADX e 

reposição com CORT, a quantidade de células no tecido do animal com BPN foi 

aumentada e encontra-se semelhante aos animais com PNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

Figura 7 - Análise histopatológica do tecido pulmonar. Os pulmões foram retirados, fixados, 
cortados e corados com HE. As imagens microscópicas em aumento de 200X mostram o tecido 
pulmonar dos animais de PNN salina (A), PNN com LPA (B), PNN adrenalectomizado com LPA 
(C), BPN salina (D), BPN com LPA (E), e BPN adrenalectomizado com LPA. São indicadas as 

localizações de células no interior dos alvéolos ( ) e no interstício entre vaso sanguíneo e 
bronquíolo ( ). 
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4.2.3 Análise de Citocinas e MIP-2 

 

 Tanto os animais com PNN quanto os de BPN tiveram aumento da produção 

de IL-1β, IL-6 e TNF-α durante o desenvolvimento da lesão pulmonar aguda. No 

entanto, a produção de IL-6 foi menor no grupo de BPN, fenômeno que pode ser 

revertido após ADX. Na figura 8 é possível observar uma diferença significativa na 

produção de IL-6 entre animais de PNN desenvolvendo LPA e animais de BPN na 

mesma condição. Com relação ao TNF-α, apesar da produção ser equivalente entre 

os grupos com PNN que desenvolveram lesão pulmonar aguda e BPN na mesma 

condição, houve uma maior produção desta citocina após ADX nos animais com 

BPN. 

 A quimiocina MIP-2 mostrou-se aumentada no desenvolvimento da lesão 

pulmonar aguda tanto em animais com PNN quanto nos de BPN. Entretanto, sua 

produção nos animais com BPN foi menor, visto que há uma diferença significativa 

entre a produção desta quimiocina entre animais com PNN desenvolvendo lesão 

pulmonar aguda, e animais de BPN sob a mesma condição. Esta baixa produção 

nos animais com BPN foi revertida após ADX e reposição com CORT. 
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Figura 8 - Análise de citocinas e MIP-2. O tecido pulmonar foi submetido a extração e dosagem de 

proteínas totais; 25 μl do extrato proteico foi incubado em uma placa de 96 cavidades de um kit 

multiplex juntamente a beads magnéticas e anticorpos específicos para detecção de IL-1β (A), IL-6 

(B), TNF-α (C) e MIP-2 (D). Os dados finais foram obtidos relacionando-se a concentração da citocina 

ou MIP-2, pela concentração de proteínas totais da amostra, e estão representados pela média ± 

EPM, n= 5 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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4.2.3 Análise dos Mediadores Lipídicos 

 

4.2.3.1 Expressão proteica de cicloxigenase 2 e 5-lipoxigenase 

 

 Conforme mostrado na figura 9, COX-2 e 5-LO aumentaram sua expressão 

após indução à LPA com LPS nos animais de PNN. Este aumento não foi 

evidenciado nos animais de BPN, porém, a cirurgia e reposição com CORT permitiu 

que a expressão destas enzimas fossem aumentadas nos animais de BPN após 

indução à LPA. A análise quantitativa das bandas mostraram uma diferença 

significativa na expressão de ambas as enzimas entre os animais de PNN após 

desenvolvimento de LPA e os animais de BPN sob a mesma condição. A análise 

quantitativa das bandas ainda mostraram que houve diferença significativa entre os 

animais de BPN com lesão pulmonar aguda e os de BPN adrenalectomizados 

desenvolvendo LPA. 
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Figura 9 - Expressão proteica das enzimas COX-2 e 5-LO. O tecido pulmonar foi submetido a 
extração e dosagem de proteínas totais. 60 μg do extrato proteico para detecção de COX-2, e 
45 μg para detecção de 5-LO foram carregadas no gel de poliacrilamida, juntamente ao padrão 
de peso molecular, e submetidos a eletroforese; após transferência das amostras em gel para a 
membrana de nitrocelulose, seguida da incubação com os anticorpos, as membranas foram 
reveladas, evidenciando a presença de COX-2 em 72 kDa (A), e 5-LO em 70 kDa (B), ambas 
tendo a β-actina como controle endógeno em 45 kDa; a análise quantitativa das bandas de 
COX-2 (C) e 5-LO (D) mostram os  resultados em média ± EPM da relação em pixels da 
proteína/β-actina, n= 3-4 cada grupo, *P<0,05. 
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4.2.4.2 Produção de Prostaglandina E2 e Leucotrieno B4 

 

 A figura 10 demonstra uma menor produção de PGE2 e LTB4 nos animais de 

BPN após indução à lesão pulmonar aguda por LPS. Há uma diferença significativa 

entre os animais de PNN desenvolvendo LPA e de BPN sob a mesma condição na 

produção de ambos os mediadores. Após ADX e desenvolvimento de LPA, os 

animais de BPN passaram a apresentar produção de LTB4 e PGE2 semelhante aos 

animais de PNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Análise dos mediadores lipídicos. O tecido pulmonar foi submetido a extração e 
dosagem de proteínas totais. O extrato proteico diluído em solução do kit, 1:150 para dosagem de 
PGE2 e 1:50 para LTB4, foi incubado em placa de 96 cavidades seguindo as recomendações do 
fabricante. A densidade óptica das amostras na placa foi obtida, e as concentrações foram calculadas a 
partir da curva padrão. Os dados finais tratam-se da relação entre  a concentração de PGE2 (A) e LTB4 

(B), pela concentração de proteínas totais da amostra.  Os resultados estão representados pela média 
± EPM, n= 5-6 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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4.3 Quantificação dos Hormônios 

 

 Analisando a figura 11 é possível confirmar a alta concentração de CORT 

circulante nos animais de BPN, conforme dado anteriormente observado por 

Landgraf e colaboradores (2008). A lesão pulmonar aguda induzida por LPS 

provocou o aumento da concentração de CORT nos animais de PNN, o que não 

ocorreu com os animais de BPN, que já apresentavam concentração elevada de 

CORT. Observa-se que a concentração de CORT nos animais de PNN e BPN 

adrenalectomizados que desenvolveram LPA, ou não, permanecem a mesma. 

 A concentração de ACTH é significativamente maior nos animais 

adrenalectomizados. Apesar de tanto os animais de PPN quanto os de BPN 

adrenalectomizados e desenvolvendo LPA apresentarem redução da concentração 

circulante de ACTH, apenas os de BPN tiveram uma redução ao nível da 

concentração de ACTH dos grupos não adrenalectomizados. Contudo, não houve 

diferença na concentração de ACTH entre animais de PNN e BPN. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Análise dos hormônios. O soro foi utilizado para quantificação dos hormônios, de 
maneira que, conforme recomendações do fabricante,  25 μl do soro foi incubado em uma placa de 96 
cavidades de um kit multiplex, juntamente a beads magnéticas e anticorpos específicos para detecção 
de corticosterona (A) e ACTH (B). Os resultados estão representados pela média ± EPM da 
concentração do hormônio, n= 5 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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4.4 Regulação da ação dos Glicocorticoides 

 

4.4.1 Análise da expressão proteica do receptor de glicocorticoide 

 

 Na figura 12, observa-se que a expressão dos receptores de glicocorticoides 

encontrou-se reduzida após indução à lesão pulmonar aguda por LPS nos animais 

de PNN, o que não ocorreu com os animais de BPN, que já se encontrava com sua 

expressão basal reduzida. Após ADX, os animais de BPN expressaram seus 

receptores de glicocorticoides de maneira semelhante aos animais de PNN. A 

análise quantitativa das bandas mostraram uma diferença significativa na expressão 

de GR entre os animais de PNN e animais de BPN, e uma diferença significativa 

entre os animais de BPN e BPN adrenalectomizados. 
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Figura 12 - Expressão proteica dos receptores de glicocorticoides. O tecido pulmonar foi 

submetido a extração e dosagem de proteínas totais. 90 μg do extrato proteico foram carregadas no 
gel de poliacrilamida, juntamente ao padrão de peso molecular, e submetidos a eletroforese; após 
transferência das amostras em gel para a membrana de nitrocelulose, seguida da incubação com os 
anticorpos, a membrana foi revelada, evidenciando a presença de GR em 90 kDa; a análise 
quantitativa das bandas (B) mostram os  resultados em média ± EPM da relação entre os valores 
em pixels de GR e β-actina, n= 3 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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4.4.2 Quantificação da Transcortina 

 

 Na figura 13 é possível perceber que não houve diferença significativa na 

quantidade de transcortina entre nenhum grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Análise da Transcortina. O soro diluído em PBS (1:1000)  foi incubado em placa de 96 
cavidades pré tratada com anticorpos específicos, seguindo as recomendações do fabricante. A 
densidade óptica das amostras na placa foi obtida, e as concentrações, calculadas a partir da curva 
padrão. Os resultados estão representados pela média ± EPM da concentração, n= 5-6 cada grupo, 
*P<0,05. 
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4.5 Tratamento com metirapona 

 

4.5.1 Contagem Total e Diferencial de células 

 

 A figura 14 mostra que o infiltrado de células totais no lavado broncoalveolar 

dos animais de PNN+veículo desenvolvendo lesão pulmonar aguda é 

significativamente maior que o infiltrado de células dos animais de BPN+veículo. 

Após o tratamento com MET, o infiltrado de células totais nos animais de BPN com 

lesão pulmonar aguda passou a ser significativamente maior do que o infiltrado dos 

animais de PNN. Resultado semelhante foi observado para o número de neutrófilos. 

O número de células mononucleares apresentou-se significativamente maior apenas 

nos animais de BPN adrenalectomizados desenvolvendo LPA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Contagem de células mediante tratamento com MET. O BAL de animais de PNN e 
BPN, desenvolvendo LPA ou não,  foi  coletado, centrifugado, e resuspenso em 1 ml de PBS. Uma 
solução de cristal violeta foi adicionado a 9 volumes da suspensão celular, que foi colocada em 
uma câmara de Neubauer para contagem total de células (A). De 50 a 100 μl da suspensão 
celular  foi levada a uma citocentrífuga, e as lâminas foram coradas com HE para a contagem 
diferencial de células, realizadas por meio de um microscópio óptico (B) e (C). Os resultados estão 
representados pela média ± EPM do número de células, n= 8-14 cada grupo, *P<0,05,  
***P<0,001. 
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4.5.2 Dosagem dos Hormônios 

  

 Por meio da análise da figura 15 constata-se que o tratamento com  MET 

permitiu que a concentração de CORT ficasse semelhante ao dos animais de PNN 

tratados apenas com o veículo. 

 Quanto a secreção de ACTH, observou-se uma redução da concentração do 

hormônio apenas nos animais de BPN após LPA. Animais de PNN e BPN tratados 

com MET apresentaram concentrações significativamente maiores de ACTH, de 

maneira que a concentração do hormônio nos animais de BPN tratados com MET 

ainda é maior que os de PNN tratados apenas com sob a mesma condição. Com 

relação aos tratados com MET, os MET desenvolvendo LPA, tanto de PNN quanto 

de BPN apresentaram concentrações menores de ACTH; e em relação aos animais 

desenvolvendo LPA, apenas os de BPN  tratados com MET apresentaram uma 

concentração maior do que os de BPN não tratados com MET. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 15 - Análise dos hormônios mediante tratamento com MET. O soro foi utilizado para 
quantificação dos hormônios, de maneira que, conforme recomendações do fabricante,  25 μl do 
soro foi incubado em uma placa de 96 cavidades de um kit multiplex, juntamente a beads 
magnéticas e anticorpos específicos para detecção de corticosterona (A) e ACTH (B). Os 
resultados estão representados pela média ± EPM da concentração do hormônio, n= 5 cada 
grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 O protocolo de 50% de restrição global da ração dada as ratas prenhes  gerou 

alguns efeitos sobre as gestantes e os filhotes, os quais foram previamente 

estudados por Landgraf  e colaboradores (2005).  

 O baixo peso ao nascer pode ser consequência da privação nutricional 

intraútero, resultando na restrição do crescimento fetal  (HOFMAN et al., 2004). Ao 

sair de uma situação restritora de crescimento para outra com oferta adequada de 

nutrientes, pode haver acelerada recuperação  do crescimento para se atingir o 

potencial geneticamente determinado (PRADER; TANNER; VON, 1963). Este perfil 

de crescimento acelerado é denominado Catch-up growth, que pode ser definido 

como a velocidade de ganho de peso e/ou de crescimento maior que os limites 

estatísticos de normalidade para idade e maturidade, durante um período de tempo 

definido, o qual se segue um período de inibição transitória do crescimento. Trata-se 

de um processo fisiológico cuja premissa é a recuperação do tamanho de um 

organismo submetido à restrição, com a finalidade de se alcançar o tamanho próprio 

para idade, sexo e grau de maturação (BOERSMA; WIT, 1997). 

 O processo inflamatório pulmonar desencadeado por meio do estímulo com 

LPS simula a lesão pulmonar aguda (LPA), do inglês, acute lung injury (ALI), ou 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), do inglês, acute respiratory 

distress syndrome (ARDS) que ocorre em humanos, e cujas etiologias podem ser 

sepse ou infecções do trato respiratório (GUO et al., 2012;  MEI et al., 2007;  WARE; 

MATTHAY, 2000). Trata-se de uma lesão pulmonar aguda que se instala em um 

período entre seis e quarenta e oito horas, com manifestações clínicas, 

histopatológicas e radiográficas específicas, tais como hipoxemia e aumento do 

infiltrado celular no pulmão (HUDSON et al., 1995;  PEPE et al., 1982). O 

reconhecimento do LPS pelo TLR4 leva a ativação do fator de transcrição NF-ᴋB, 

que ativa genes envolvidos com a transcrição de citocinas pró-inflamatórias, 

resultando no recrutamento de neutrófilos, que por sua vez, secreta mais citocinas, 

demais mediadores inflamatórios, e enzimas, causando lesão nas células do epitélio 

alveolar e do endotélio capilar, amplificando assim as características da LPA 

(JOHNSON; MATTHAY, 2010;  OPITZ et al., 2010). 
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 Ao se instilar LPS i.n nos animais, notou-se o aumento do infiltrado de 

leucócitos no BAL, principalmente, o de neutrófilos. Este aumento foi observado nos 

animais de PNN, no entanto, apesar de o número de neutrófilos também aumentar 

nos animais de BPN, e este aumento ser significativo, foi menor do que o dos 

animais de PNN. É estabelecido que em modelos animais de LPA, uma das 

características da síndrome seja o aumento do número absoluto de neutrófilos no 

BAL (AEFFNER; BOLON; DAVIS, 2015;  MATUTE-BELLO et al., 2011).  

 A LPA em animais é evidenciada histologicamente por acúmulo de neutrófilos 

nos espaços alveolares e intersticiais, espessamento da parede alveolar, formação 

de membranas hialinas, presença de debris proteináceos no espaço alveolar, 

evidência de hemorragia, e alterações macroscópicas grosseiras, como por 

exemplo, descoloração dos pulmões (AEFFNER et al., 2015;  MATUTE-BELLO et 

al., 2011). Quando é visto um baixo número de neutrófilos nos espaços alveolares 

dos cortes histológicos, os dados devem ser confirmados através da contagem total 

e diferencial no BAL, sendo um método citológico mais sensível, pois permite a 

obtenção de resultados quantitativos, passíveis de análise estatística (AEFFNER et 

al., 2015). Na análise qualitativa do corte histológico, os neutrófilos podem se 

localizar nos espaços alveolares, septo alveolar e interstício (MATUTE-BELLO et al., 

2011). Outra característica importante que se faz presente, é a notável distância 

intersticial dada pela perda de conectividade entre os tecidos em volta do bronquíolo 

e vasculatura. Isso se deve ao acúmulo de fluido no interstício, ocasionando o 

edema (PARKER; TOWNSLEY, 2004), fenômeno que ocorre somente após a água 

extravascular no interstício dos tecidos aumentar por mais de 35% (WU et al., 1995). 

 Pela análise histopatológica, foi observado na figura 7(B) um aumento do 

infiltrado de células no tecido pulmonar em animais de PNN, e pela contagem 

diferencial, confirma-se que este infiltrado trata-se de neutrófilos, de maneira que 

não houve diferença no número de células mononucleares. O edema não foi 

observado nestes cortes histológicos. Entretanto, a informação mais importante, 

confirmada também pela contagem diferencial de células no BAL, é que o infiltrado 

de células no pulmão de animais com BPN desenvolvendo LPA, visto pela figura 

7(E), está reduzido em comparação aos animais de PNN. 

 Outra característica da LPA é o aumento de citocinas pró-inflamatórias e  

quimiocinas no tecido pulmonar e BAL (AEFFNER et al., 2015;  MATUTE-BELLO et 

al., 2011), dentre elas, IL-1β (MARON-GUTIERREZ et al., 2013), IL-6, e TNF-α 
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(WANG et al., 2015;  XU et al., 2014). A citocina IL-1β, umas das primeiras a serem 

produzidas perante o estímulo, apresenta a capacidade de, assim como TNF-α,  

estimular a produção de IL-6 e MIP-2, ao passo que, IL-6, pode inibir a produção das 

outras duas citocinas (BURGER; DAYER, 1995;  JORDAN et al., 1995).  

 Os resultados mostraram que IL-6 foi a única das três citocinas com produção 

diminuída nos animais de BPN desenvolvendo LPA, no entanto, após a redução da 

concentração de CORT por adrenalectomia, a produção de IL-6 foi aumentada, ao 

passo que, TNF-α foi produzido de maneira similar nos animais de PNN e BPN 

desenvolvendo LPA, porém, após redução de CORT por adrenalectomia, apenas os 

animais de BPN desenvolvendo LPA tiveram aumento exacerbado da concentração 

pulmonar de TNF-α. Os GCs endógenos conferem uma importante defesa ao 

hospedeiro contra endotoxina, no entanto, sabe-se que seus efeitos sobre o sistema 

imune dependerá da dose e tempo de exposição (BERTINI; BIANCHI; GHEZZI, 

1988;  EVANS; ZUCKERMAN, 1991). Foi demonstrado que baixas doses fisiológicas 

de CORT pode aumentar a produção de IL-6 e TNF-α em resposta ao LPS (LIAO et 

al., 1995;  ZHANG, T. Y.; DAYNES, 2007). Alguns estudos mostraram que a 

adrenalectomia pode aumentar, ou não surtir nenhum efeito sobre as concentrações 

plasmáticas de TNF-α após estímulo com LPS. Porém, quando houve este efeito, 

sugeriu-se que estivesse relacionado à perda de adrenalina, e não de corticosterona 

(LE CONTEL et al., 1995;  MELTZER et al., 2003;  MORROW et al., 1993;  

PERRETTI et al., 1993;  PETTIPHER et al., 1996). Visto que tanto animais de PNN, 

quanto de BPN estão com ausência de adrenalina, e o aumento de TNF-α no 

pulmão ocorreu apenas nos animais de BPN desenvolvendo LPA, e que a 

desnutrição in utero acarreta em uma série de alterações ainda não muito bem 

compreendidas, pode-se inferir que a ausência desta catecolamina, ou o sistema 

que a integra, possam estar alterados nos animais de BPN, todavia, mais estudos 

seriam necessários para se compreender estas alterações e entender a relação 

entre catecolaminas e produção de TNF-α. Além disso, Lim et al. (2007) observaram 

que macrófagos de ratos adrenalectomizados, extraídos do peritônio por tioglicolato, 

apresentaram secreção de TNF-α antes mesmo de serem estimulados com LPS, 

indicando que a adrenalectomia pode deixar estas células pré-ativadas. Levando em 

consideração as alterações da desnutrição intrauterina, mais informações acerca da 

atividade de macrófagos, e outros leucócitos em animais de BPN, seriam 

necessárias.  
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 A quimiocina MIP-2, sistematicamente conhecida por CXCL 2 ou 3, que 

apresenta homologia funcional à CXCL8 (IL-8), também participa do 

desenvolvimento da LPA no recrutamento de neutrófilos (CHUANG et al., 2013;  

KONRAD; REUTERSHAN, 2012), e também pode ter sua produção reduzida 

mediante os efeitos dos glicocorticoides (JANSSON, A. H.; ERIKSSON; WANG, 

2005). O dado obtido no presente estudo mostra que os animais de BPN 

desenvolvendo LPA apresenta produção reduzida de MIP-2, e que esta produção foi 

aumentada após redução de CORT por adrenalectomia. 

 Analisando-se a expressão das enzimas envolvidas na cascata do ácido 

araquidônico, e dos mediadores lipídicos, observou-se que tanto a COX-2, como a 

5-LO, são aumentadas após instilação de LPS i.n. em animais de PNN. A enzima 

COX-2 pode ser  aumentada durante a inflamação em resposta a ação de citocinas, 

e agravar a lesão pulmonar aguda, contribuindo com a produção dos prostanoides, 

dentre eles, a PGE2 (JAKUBOWSKI et al., 2009). A  ação da 5-LO está intimamente 

relacionada a produção de LTB4, que por sua vez, participa da LPA recrutando 

polimorfonucleares e produzindo o edema pulmonar (ANTONELLI et al., 1994;  

MASCLANS et al., 2007). 

 Os animais de BPN não apresentaram aumento das enzimas, e 

consequentemente, também dos mediadores no desenvolvimento da LPA. Contudo, 

após redução da concentração de CORT por adrenalectomia, tanto as enzimas, 

como os mediadores, tiveram aumento durante a LPA. Os GCs podem impedir a 

geração de ácidos graxos livres a partir dos fosfolipídios de membrana, diminuir a 

ação e expressão de FLA2, fatores que comprometem a geração dos eicosanoides 

(BAILEY, 1991;  BECKER; GRASSO; DAVIS, 1988;  MALCHER-LOPES; BUZZI, 

2009;  VISHWANATH et al., 1993). Além disso, modulando a expressão de 

citocinas, por transrepressão de NFᴋB, os glicocorticoides também interferem na 

produção de PGE2 via COX-2 (MITCHELL et al., 1994;  RAE et al., 2004;  YANG et 

al., 2012). 

 A dosagem de hormônios mostrou que há um aumento de CORT durante o 

desenvolvimento da LPA nos animais de PNN, enquanto que nos animais de BPN, 

isso não ocorre, visto que a concentração de CORT já se encontra elevada. Os 

animais adrenalectomizados, tanto de PNN, quanto de BPN, apresentaram 

concentrações semelhantes de CORT, uma vez que, como não apresentam adrenal, 

a CORT detectada pelo ensaio de multiplex é apenas a da reposição. 
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  É bem estabelecido na literatura que durante uma resposta de fase aguda, 

induzida por LPS, por exemplo, ocorre ativação do eixo HPA, com consequente 

aumento da concentração de ACTH e CORT no plasma dentro de minutos 

(KARROW, 2006). A concentração em doses fisiológicas de 3 mg/kg de CORT foi 

administrada com base na literatura (CAMPOLONGO et al., 2009;  JACOBI, 2006;  

LISTON; GAN, 2011;  ZHANG, Y. C. et al., 2010), porém, ainda assim, foram 

administrados mais dois valores da concentração de CORT como reposição para se 

determinar a dose mais adequada para o experimento em questão. A dose de 5 

mg/kg também proporcionou um maior infiltrado de células totais e neutrófilos no 

BAL de animais com BPN desenvolvendo LPA (Figura 1, em apêndice), entretanto, a 

dose de 7 mg/kg, permitiu que as células totais e o número de neutrófilos no BAL 

ainda permanecessem reduzidos nos animais de BPN desenvolvendo LPA (Figura 

3, em apêndice). Com relação a dosagem dos hormônios nos animais submetidos a 

reposição com diferentes concentrações de CORT, foi observado que ambos os 

hormônios (Figuras 2 e 4, em apêndice), em ambas as doses de reposição surtiram 

resultados semelhantes aos da reposição de 3 mg/kg, utilizada no decorrer dos 

experimentos.  

 Sainio, Lehtola e Roininen (1998) observaram que a meia-vida da CORT total 

no plasma de ratos é de 25 min. Partindo deste pressuposto, e levando em 

consideração que a eutanásia ocorreu 24 h após a última reposição, justifica-se os 

níveis de CORT estarem bastante reduzidos nos animais adrenalectomizados 

recebendo uma única dose de reposição diária de 3 mg/kg, 5 mg/kg, ou 7 mg/kg. 

 Não houveram diferenças na produção de ACTH entre animais de BPN e 

PNN, mesmo a CORT dos animais de BPN estando elevada. Foi observado que os 

animais adrenalectomizados, independente do peso ao nascer, apresentaram maior 

concentração de ACTH, o que é justificado pela ausência da adrenal e níveis 

reduzidos de CORT. Interessantemente, mesmo sem adrenal, o que impossibilita 

uma regulação normal do eixo HPA, as concentrações de ACTH foram reduzidas 

nos animais adrenalectomizados desenvolvendo LPA.  

 A análise da expressão proteica dos receptores de GCs também forneceu 

algumas informações importantes. Foi observado que animais de PNN 

apresentaram redução da expressão destes receptores durante o desenvolvimento 

da LPA, enquanto que os de BPN não apresentam esta redução, visto que os níveis 

basais de expressão dos receptores já se encontravam reduzidos.  
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 Zhang, et al. (2010) mostraram que em um modelo murino de choque 

induzido por LPS, ocorreu diminuição da expressão gênica de GR nos pulmões 6h 

após a injeção da endotoxina. Foi visto também em um modelo de choque suíno 

induzido por endotoxina, que a expressão de GR estava diminuída nos pulmões, 

fígado e rim, com aumento de mediadores inflamatórios tais como TNF-α, e os 

fatores de transcrição, AP-1 e NF-ᴋB, 6 h após injeção intravenosa da endotoxina 

(DA; CHEN; HEDENSTIERNA, 2007). As citocinas produzidas durante o processo 

inflamatório podem regular a afinidade e o número de GRs, inferindo que, a 

inflamação pode modular a resposta celular dos GCs através de mediadores 

inflamatórios produzidos no local (KAM et al., 1993;  SHER et al., 1994;  

VERHEGGEN et al., 1996). 

 As concentrações plasmáticas de proteínas, em especial a albumina, pode 

estar reduzida em alguns processos de desnutrição (JAMES; HAY, 1968). Landgraf 

(2005) não observou nenhuma alteração na concentração sérica de albumina neste 

modelo de desnutrição intrauterina. A transcortina é responsável por transportar 

mais de 80% de CORT do plasma, e apresenta interação com proteinases-alvo, 

possibilitando sua mudança conformacional, permitindo assim, sua maior ou menor 

interação com os GCs. Por estes achados, acredita-se que a transcortina não se 

limita apenas a transportar os GCs, mas liberá-los em tecidos-alvo (LIN; MULLER; 

HAMMOND, 2010;  PEMBERTON et al., 1988;  PEROGAMVROS; RAY; TRAINER, 

2012). Nenhuma diferença foi observada na concentração de transcortina no plasma 

entre os grupos, por outro lado, não se sabe acerca da sua afinidade pelos GCs nos 

animais de BPN. 

 A metirapona (MET) é um inibidor seletivo da síntese de GCs, em humanos e 

roedores (ROOZENDAAL; BOHUS; MCGAUGH, 1996). A administração da MET 

resultou em doses similares de CORT em animais de PNN e BPN, que receberam 

salina ou LPS, de maneira que reduziu a concentração de CORT nos animais de 

BPN. Essa redução dos níveis de CORT pelo uso da MET, assim como pela 

adrenalectomia, aumentou o número de células totais e neutrófilos no BAL de 

animais com BPN desenvolvendo LPA, todavia, em se tratando da MET, este 

aumento foi ainda maior que o grupo de PNN. Além disso, a MET aumentou o 

número de mononucleares no BAL dos animais de BPN com lesão pulmonar aguda. 

Peruzzo, et al. (2010) demonstrou que a MET aumenta a expressão de IL-1β, TNF-α 

e IL-6 em doenças inflamatórias. Apesar de não dosadas as citocinas nesta 
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circunstância, pode-se deduzir que o aumento de células no BAL nos animais de 

BPN se deva ao aumento de citocinas por influência da MET, associada a uma 

possível desregulação no padrão de resposta das células imunológicas destes 

animais. 

 Os dados do presente estudo mostram que na ausência da adrenal e 

reposição de CORT em doses fisiológicas, os animais de BPN passam a responder 

à LPA de maneira semelhante ao animal de PNN. Estudos mostram que ratos 

adrenalectomizados apresentam aumento do influxo de neutrófilos nas regiões da 

inflamação (LEECH et al., 2000;  ROVAI; HERSCHMAN; SMITH, 1998). Este evento 

pode estar relacionado ao controle negativo que os GCs exercem sobre as 

moléculas de adesão dos leucócitos (CAVALCANTI et al., 2006;  FARSKY; 

SANNOMIYA; GARCIA-LEME, 1995). 

 As alterações no processo de regulação e ação dos GCs podem ter origem no 

desenvolvimento do feto, que acabam sendo levadas para a vida adulta, e até para 

outras gerações. Belkacemi e colaboradores (2011) descreveram que a restrição 

alimentar produz uma resposta estressora na mãe com evidente elevação de CORT, 

alterando as enzimas regulatórias placentárias (11β-HSD1 e 2), e a regulação do 

eixo HPA da mãe e da prole (CORREIA-BRANCO; KEATING; MARTEL, 2015;  

EDWARDS et al., 1993;  SECKL, 2004). A expressão gênica de 11β-HSD1 e 2 

pulmonar em animais de PNN e BPN foi avaliada, porém os dados são inconclusivos 

e experimentos adicionais serão necessários. 

 Foi relatado que a prole de ratos macho desnutridos in utero, um bom modelo 

de restrição do crescimento intrauterino (RCIU), nasce com CORT elevada, peso da 

adrenal diminuído, e concentração de ACTH reduzida, enquanto que nos estágios 

intermediários da vida, não se observam muitas alterações; quando se atinge 8 

meses de vida, por apresentarem concentrações elevadas e normais de CORT e 

ACTH respectivamente, hipotetiza-se que apresentam o córtex da adrenal 

hipersensível a estimulação de ACTH, ou que a secreção de CORT é, pelo menos 

em partes, independente da ação de ACTH (LESAGE et al., 2001;  VIEAU et al., 

2007). Estes mesmos autores postulam que a desnutrição maternal severa provoca 

efeitos a curto e longo prazo no eixo HPA da prole adulta. É então viável que a 

desnutrição maternal, por meio da desregulação da secreção de GCs na prole, 
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possa contribuir com a programação de doenças inflamatórias e imunológicas 

(KARROW, 2006). 

 Estudos já demonstraram que a restrição alimentar de 50% das mães durante 

a gestação elevam os níveis de GCs maternos e prejudicam a angiogênese e o 

desenvolvimento do pulmão da prole (KHORRAM et al., 2014;  REHAN et al., 2014). 

 Sabe-se também que a restrição proteica provoca hipometilação nos 

promotores dos genes de GRs, alteração esta que pode ser propagada para as 

futuras gerações, porém que pode ser revertida com suplementação por ácido fólico 

e glicina (BRAWLEY et al., 2004;  JACKSON et al., 2002;  LILLYCROP et al., 2005). 

Acredita-se através destes achados que a restrição do crescimento fetal (RCF) não 

seja uma consequência direta da superexposição dos fetos aos GCs maternos, 

entretanto, esta superexposição, consequente da desnutrição materna, esteja 

envolvida com a programação fetal de doenças na vida adulta (BARKER, 1990;  

BELKACEMI et al., 2011;  CORREIA-BRANCO et al., 2015). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Os dados obtidos no presente estudo permitem concluir que a concentração 

elevada de CORT, presente em animais de BPN, está modulando negativamente a 

resposta inflamatória pulmonar aguda. Ainda que a redução de CORT nos animais 

com BPN desenvolvendo LPA resultou em aumento dos mediadores inflamatórios 

que estavam com sua produção diminuída, alguns efeitos observados não estão 

totalmente compreendidos. É possível então supor que, além da concentração 

elevada de CORT, os animais de BPN podem apresentar outras alterações que 

interferem na resposta imunológica aguda, como atividade dos fagócitos e regulação 

do sistema nervoso autônomo simpático, entretanto, outros estudos se fazem 

necessários para confirmação. 
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APÊNDICE - Dados das diferentes reposições de CORT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Contagem de células no BAL de aniamais adrenalectomizados que receberam 
reposição de 5 mg/kg de CORT. O BAL foi  coletado, centrifugado, e resuspenso em 1 ml de 
PBS. Uma solução de cristal violeta foi adicionado a 9 volumes da suspensão celular, que foi 
colocada em uma câmara de Neubauer para contagem total de céluas (A). De 50 a 100 μl da 
suspensão celular  foi levada a uma citocentrífuga, e as lâminas foram coradas com HE para a 
contagem diferencial de células, realizadas por meio de um microscópio optico (B) e (C). Os 
animais adrenalectomizados receberam reposição de 5 mg/kg de CORT durante 7 dias. Os 
resultados estão representados pela média ± EPM do número de células, n= 4-6 cada grupo, 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,0001. 
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Figura 2 - Análise dos hormônios de animais adrenalectomizados que receberam 
reposição de 5 mg/kg . O soro foi utilizado para quantificação dos hormônios, de maneira 
que, conforme recomendações do fabricante, 25 μl do soro foi incubado em uma placa de 
96 cavidades de um kit multiplex, juntamente a beads magnéticas e anticorpos específicos 
para detecção de corticosterona (A) e ACTH (B).  Os animais adrenalectomizados 
receberam reposição de 5 mg/kg de CORT durante 7 dias. Os resultados estão 
representados pela média ± EPM da concentração do hormônio, n= 3-4 cada grupo, 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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Figura 3 - Contagem de células no BAL de aniamais adrenalectomizados que 
receberam reposição de 7 mg/kg de CORT. O BAL foi coletado, centrifugado, e resuspenso 
em 1 mL de PBS. Uma solução de cristal violeta foi adicionado a 9 volumes da suspensão 
celular, que foi colocada em uma câmara de Neubauer para contagem total de céluas (A). De 
50 a 100 μl da suspensão celular  foi levada a uma citocentrífuga, e as lâminas foram 
coradas com HE para a contagem diferencial de células, realizadas por meio de um 
microscópio optico (B) e (C). Os animais adrenalectomizados receberam reposição de 7 
mg/kg de CORT durante 7 dias. Os resultados estão representados pela média ± EPM do 
número de células, n= 4-6 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 
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Figura 4 - Análise dos hormônios de animais adrenalectomizados que receberam 
reposição de 7 mg/kg . O soro foi utilizado para quantificação dos hormônios, de maneira que, 
conforme recomendações do fabricante, 25 μl do soro foi incubado em uma placa de 96 
cavidades de um kit multiplex, juntamente a beads magnéticas e anticorpos específicos para 
detecção de corticosterona (A) e ACTH (B).  Os animais adrenalectomizados receberam 
reposição de 5 mg/kg de CORT durante 7 dias. Os resultados estão representados pela média 
± EPM da concentração do hormônio, n= 3-4 cada grupo, *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001. 

 


