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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 
Pulo, 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.  
 

 

 

 



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).  



 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 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 



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). 



 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).  

 

 

 

 



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). 



 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) . 



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 



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). 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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). 



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). 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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