GIZELA MARIA AGOSTINI ZONTA

EFEITOS TARDIOS DO DESMAME PRECOCE SOBRE A
RENOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DO
EPITÉLIO GÁSTRICO EM RATOS

Dissertação apresentada ao Departamento de
Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo, para obtenção do título de Mestre em
Ciências.
Área de concentração: Biologia Celular e Tecidual
Orientadora: Profa. Dra. Patrícia Gama
Versão Original

São Paulo
2017

Resumo
Zonta GMA. Efeitos tardios do desmame precoce sobre a renovação e
diferenciação do epitélio gástrico em ratos. [Dissertação (Mestrado em Biologia
Celular e Tecidual)] - São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2017.

A dieta pode regular a proliferação e diferenciação no epitélio gástrico de ratos
durante o período pós-natal. Avaliamos o efeito tardio do desmame precoce na
massa corpórea, proliferação (imunomarcação para Ki-67) e diferenciação
celular (immunoblot de Mist 1 e pepsinogênio C) aos 15, 18, 30 e 60 dias.
Ratos Wistar foram divididos nos grupos: desmame precoce (DP) aos 15 dias e
desmamados aos 21 dias (A). Os resultados mostraram: massa corpórea aos
18 (p<0,01) e 21 (p<0,05) dias no grupo DP menor do que no A. Aos 60 dias,
os valores se equiparam, porém há diferença entre machos e fêmeas. O índice
de proliferação, a espessura da mucosa e profundidade da glândula foram
superiores aos 18 dias no grupo DP (p<0,05), havendo resultado oposto aos 30
dias e nenhuma resposta aos 60 dias; houve variação no conteúdo de Mist 1
(p<0,05) e pepsinogênio C (p<0,01) nos animais DP aos 18 dias. Assim, O DP
alterou o ganho de peso corporal e crescimento do estômago logo após o início
da ingesta de ração, e tal reposta foi compensada na idade adulta.
Palavras-chave: Estômago. Desmame precoce. Proliferação. Diferenciação.

Abstract
Zonta GMA. Late effects of early weaning on gastric epithelium renewal and
differentiation in rats. [Masters thesis (Cell and Tissue Biology)] - São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.

Diet can regulate proliferation and differentiation in gastric epithelium of rats
during the postnatal period. We evaluated the late effects of early weaning on
body mass, cell proliferation (Ki-67 immunolabeling) and differentiation (Mist 1
and pepsinogen C by immunoblot) at 15, 18, 30 and 60 days. Wistar rats were
divided into groups: early-weaned (EW) at 15 days, and suckling and weaned at
21 days (S). The results showed that: at 18 (p<0,01) and 21 (p<0,05) days,
body mass was lower in EW than in S. At 60 days, values were similar between
S and EW, however we registered a difference between males and females.
The proliferation index, mucosal thickness and gland depth were higher in EW
(vs. S) at 18 days (p<0,05), being reversed at 30 days, whereas no change
detected at 60 days. We found a variation in Mist 1 (p<0,05) and pepsinogen C
(p<0,01) at 18 days. Thus, EW altered body weight gain and stomach growth
soon after its onset, and part of responses were compensated in adulthood.
Keywords: Stomach. Early weaning. Proliferation. Differentiation.

1 INTRODUÇÃO
1.1 Aleitamento e seus benefícios
Amamentar é o ato de nutrir e de estabelecer vínculo afetivo entre a mãe
e o neonato, proporcionando repercussões favoráveis à saúde materna, assim
como benefícios nutricionais, físicos, imunológicos, cognitivos e emocionais à
criança, que podem perpetuar até a vida adulta1-3.
Ao nascer, o contato pele a pele do neonato com a mãe contribui para
aceitação e prontidão do lactente para amamentar e melhora a sucção do leite
materno, o que favorece o estabelecimento do aleitamento na primeira hora de
vida4,5, assegurando ao recém-nascido a redução significativa de morbidades e
mortalidade por causas infecciosas6,7.
Durante os primeiros dias do pós-parto, o colostro é o primeiro fluido
extrauterino que entra em contato com o trato gastrintestinal do neonato, sendo
uma fonte de nutrição e proteção passiva contra patógenos, por regular a
microbiota intestinal e modular as respostas imunes no intestino8-10, assim
como, de estímulo para o crescimento e desenvolvimento de estruturas e
órgãos11,12. Nele estão presentes macronutrientes e micronutrientes, como
carboidratos,

proteínas

e

lipídios,

vitaminas

e

minerais,

além

de

imunoglobulinas, proteínas antimicrobianas, componentes anti-inflamatórios e
fatores de crescimento8,13-15.
Entre 5 dias a duas semanas do pós-parto, o colostro passa a ser
incrementado com maiores concentrações de lactose, e, depois de quatro a
seis semanas, o leite humano é considerado maduro13 contendo 3% a 5% de
lipídios, 0,8% a 0,9% de proteínas, 6,9% a 7,2% de carboidratos, 0,2% de

minerais,

além

de

vitaminas

(exceto

a

vitamina

K)16,

macrófagos,

imunoglobulinas, hormônios, citocinas e fatores de crescimento 13,17,18.
Em consonância, a literatura também relata mudanças na constituição do
leite de ratos na transição de colostro para leite maduro. O leite materno de
ratos, em relação ao colostro, continua com níveis de lipídios elevados, como
ácido palmítico, aracdônico, linoleico e oleico, dentre outros, seguido de
proteínas e baixa concentração de carboidratos, havendo diminuição da
concentração de minerais como magnésio, zinco, cálcio, manganês ao longo
do período de lactação15, sendo constatada a presença de hormônios como
corticosterona19, GnRH20, TSH21, IGF-1 e IGF-222, somatostatina e LHRH23, GH
e prolactina24, leptina25, citocinas e fatores de crescimento como fator de
crescimento epidermal (EGF)26,27.
Em paralelo, podemos destacar o papel do leite materno na adaptação da
criança ao ambiente extrauterino, por meio das variações de seus
componentes11. Puddington e Matson28 (2008) demonstraram que a exposição
de ratas lactantes à ovalbumina por via nasal, proporcionou em sua prole, com
6 a 8 semanas de idade, diminuição de resposta inflamatória eosinofílica nas
vias aéreas, bem como a produção de anticorpos específicos de ovalbumina e
de citocinas.
Em virtude dos benefícios do aleitamento, a Organização Mundial da
Saúde recomenda aleitamento exclusivo (somente leite materno) ao longo dos
6 meses de vida da criança e introdução de alimentos sólidos, bem como
outros líquidos, juntamente ao leite materno, até os dois anos de idade 29.
Todavia, as estimativas revelam que, no Brasil, a prevalência de aleitamento
exclusivo até os seis meses de vida do neonato é 9,3% inferior ao verificado no

30º dia de vida do recém-nascido, sendo que a prevalência de amamentação
no primeiro ano é 50% menor quando comparada aos 30 dias de vida do
neonato30. E, globalmente, cerca de metade dos neonatos com menos de 1
mês, e 3 em cada 10 crianças entre 1 e 5 meses de vida são amamentadas
exclusivamente, o que resulta em uma prevalência de morte (11,6%) de
crianças com menos de 5 meses, (informações de 2011)31.
de Araújo et al.32 (2008) e de Oliveira et al.33 (2015) apontaram que o
contexto sociocultural e familiar, como a inserção da mulher no mercado de
trabalho, o conhecimento pautado no discurso biomédico, bem como falhas na
conduta assistencial de enfermagem interferem e prejudicam a prática do
aleitamento materno, condicionando a problemática do desmame antes dos
seis meses de vida.
Desta forma, repensar as práticas profissionais de saúde buscando a
promoção de um olhar atento aos aspectos psicossociais, físicos, econômicos,
culturais e religiosos, que envolvem a família e o binômio mãe/bebê, possibilita
não apenas suporte técnico à lactação, mas a orientação e o aconselhamento
necessários para tornar a mulher protagonista do seu processo de amamentar
e esclarecida quanto aos benefícios desta ação2, que não se restringe ao
período perinatal, mas se estende para a infância, adolescência e vida adulta.
Estudos discutem que a mudança no padrão nutricional ocorrida nos
primeiros anos de vida pode resultar em alterações epigenéticas, que podem
se manifestar em longo prazo. Este evento pode ser denominado programação
ou mesmo plasticidade do desenvolvimento, que consiste em “[...] um processo
no qual um estímulo aplicado em um período crítico ou sensível do
desenvolvimento, resulta em um efeito de longo prazo ou permanente na

estrutura ou função do organismo [...]”34, o que pode repercutir em doenças
como obesidade, diabetes e hipertensão35,36. Diversos estudos realizados em
humanos e animais têm confirmado tais evidências, apontando a relação entre
o aleitamento e o desenvolvimento de determinadas patologias na vida adulta.
Shields et al.37 (2006) avaliaram a influência da duração da amamentação
sobre a condição de obesidade na adolescência. O estudo mostrou que o
aleitamento mantido por um longo período protege contra a obesidade, contudo
quando são consideradas variáveis de confusão, como os índices de massa
corporal dos pais, fatores biológicos e estilo de vida, esta condição protetiva
diminui. Rebhan et al.38 (2009), em um estudo de coorte prospectivo na
Alemanha,

também

identificaram

que

crianças

não

amamentadas

e

amamentadas por menos de 4 meses apresentaram, aos 6 e 7 meses de vida,
massa corpórea superior às crianças amamentadas por 4 meses ou mais.
Em experimentos envolvendo animais, Lima et al.39 (2013) constataram
que ratos Wistar submetidos ao desmame precoce no 18º dia de vida, por meio
do enfaixamento das mamas das lactantes, apresentaram maior ganho de
massa corpórea, bem como hipertrofia dos adipócitos visceral e subcutâneo em
animais adultos, quando comparado aos animais desmamados aos 21 dias.
Evidências similares foram observadas por Peixoto-Silva et al.40 (2017), os
quais mostraram que ratos desmamados precocemente 18º dia de vida
apresentaram menor ganho de massa corpórea do 18º ao 21º dia, mas maior
área de adipócitos, hiperfagia e hiperleptinemia na vida adulta, em comparação
ao grupo controle desmamado no 21º dia. Tais pesquisas em animais indicam
que o período de lactação é crítico para o desenvolvimento da obesidade na
vida adulta.

Outros estudos discutiram a repercussão da variação dos componentes
do leite materno sobre o desenvolvimento de patologias no animal adulto. Os
autores notaram que o ganho de massa corpórea na idade adulta está
relacionado ao tipo de nutriente fornecido às lactantes durante o período de
aleitamento, sendo constatado que filhotes aleitados por mães, que receberam
dieta com restrição energética obtiveram maior ganho de massa corpórea do
que o controle41. Somado a isto, pesquisadores têm associado o aleitamento à
menor probabilidade de desenvolvimento do diabetes do tipo 2 36.
Estudos mostraram que o aumento da duração do aleitamento, reduziu os
riscos de tolerância a glicose em crianças com 9,5 anos e diminuiu a
resistência à insulina em crianças com 5 anos42. Além disso, as crianças
amamentadas por pelo menos 4 meses tiveram menor risco de desenvolver
diabetes aos 21 anos de vida43 e, aquelas aleitadas por 6 meses ou mais,
apresentaram redução dos valores de pressão arterial sistólica em crianças
com 5 anos44. Outros efeitos benéficos do aleitamento foram descritos na
literatura.
Kusunoki et al.45 (2010) verificaram menor prevalência de bronquite
asmática entre as crianças de 7 a 12 anos, que receberam amamentação
completa e leite materno, associado ao leite artificial, em comparação com
aquelas que foram aleitadas apenas com fórmula infantil. Outra pesquisa
mostrou que a amamentação por 4 meses ou mais reduziu os riscos de rinite
alérgica em crianças aos 3 anos46. Os neonatos que foram amamentados por
mais de 6 meses se mostraram mais protegidos contra otite e eczema aos 2
anos e infecções de ouvido e garganta aos 6 anos 47-49, as quais foram
reduzidas em 31% a 53% no primeiro ano de vida em crianças amamentadas

por 9 meses ou mais, e de 63% a 87% quando amamentadas exclusivamente
por 6 meses ou mais50.
Estudos utilizando camundongos também constataram que, eventos
estressores ocorridos durante o período de lactação, como a substituição do
leite materno por ração no 14º dia, pode antecipar o desenvolvimento estrutural
de regiões da amígdala envolvidas na regulação do estado de ansiedade e,
desta forma, induzir a um menor estado de repouso aos 17 e 19 dias de vida
pós-natal e de ansiedade aos 21 e 35 dias, em relação ao grupo controle
desmamado aos 21 dias51. Tais resultados também foram apontados por
Kikusui et al.52 (2005), os quais constataram que a prole submetida à privação
materna aos 15 dias de vida pós-natal, apresentou comportamento ansioso na
vida adulta.
Em consonância, a literatura destaca que o aumento da duração da
amamentação melhora o desenvolvimento motor aos 10, 14 e 17 anos de vida
da criança53, assim como a inteligência verbal54, capacidade de linguagem55 e
o quociente de inteligência56 na infância. Autores questionaram em seus
estudos se os fatores imunológicos presentes no leite materno atuariam no
desenvolvimento e funcionalidade do sistema nervoso de camundongos. Esta
pesquisa mostrou que a diminuição dos níveis de TNF- α no leite levaram ao
aumento da proliferação de células neurais no giro denteado do hipocampo em
filhotes com 14 dias amamentados e, consequentemente, aumento da memória
espacial e contextual, quando a prole, em idade adulta, foi submetida a
ambientes adversos12.
Deve-se mencionar também, que durante a amamentação, elementos tais
como o alto pH gástrico, a ausência de pepsina luminal, e a presença de

macroproteínas acessórias no leite desfavorecem a digestão proteica e, desta
forma, permitem a absorção intacta das moléculas no intestino delgado 57,58.
Além disso, a frequência de amamentação determinada em intervalos em
bebês, e constante em ninhadas de animais de laboratório, permite o contato
permanente dos peptídeos do leite com a mucosa gástrica, mesmo que estes
estejam em concentrações baixas.
Indubitavelmente, o leite por meio de suas moléculas tem papel
modulador do crescimento, da renovação e proteção do organismo 12. No
estômago, Gama e Alvares59 (1996) evidenciaram que hormônios presentes no
leite de ratas como somatostatina e LHRH promovem regulação da proliferação
celular no epitélio gástrico. Neste estudo, ratos de 18 e 22 dias foram
submetidos a 20 h e 24 h de jejum, quando receberam os hormônios por
gavagem. Os resultados mostraram que ratos de 18 dias apresentaram maior
atividade proliferativa que os animais em jejum não tratados com hormônios.
O trabalho de Ogias et al.60 (2010) apontou que ratos, submetidos a
abrupta mudança de leite materno para ração, desmame precoce, no 15º dia
de vida pós-natal, quando em jejum no 17º dia, apresentaram aumento do
número de células imunomarcadas para TGF-β3 e TβRI quando comparado ao
grupo amamentado, o que pode ter resultado em inibição da proliferação
celular e, desta forma, no aumento do risco de desenvolvimento de úlceras
gástricas61,62. A fim de compreender de forma mais clara os efeitos da
substituição do leite materno por ração, primeiramente, será abordado os
aspectos funcionais, anatômicos e histológicos do estômago.
1.2 Estômago de roedores
1.2.1 Função e estrutura do estômago

O estômago é um órgão que apresenta basicamente três funções: 1)
secreção de ácido clorídrico, pepsinogênio, água, eletrólitos, fator intrínseco e
glicoproteínas; 2) síntese de hormônios, como gastrina, ghrelina (do original
“Gh-relin”), somatostatina, colecistoquinina e outros; 3) mistura do alimento ao
fluido estomacal63.
Anatomicamente, o estômago de roedores possui duas porções distintas:
a córnea, que apresenta revestimento fino, pálido e transparente; o corpo e
antro, com revestimento externo espesso, pigmentado e vascularizado, sendo
o revestimento interno, do corpo, formado por uma camada espessa, enrugada,
bastante vascularizada e pigmentada, e, do antro, por uma camada mais fina e
menos vascularizada64.
A análise histológica mostra que a mucosa gástrica de roedores pode ser
dividida em três regiões: córnea, corpo e antro (Figura 1). Subjacente ao
esôfago, temos a região da córnea, constituída por epitélio estratificado
queratinizado. Seguido do corpo gástrico, formado por profundas glândulas
oxínticas e fossetas menos extensas. A partir do corpo há uma área de
transição, com glândulas tubulares, as quais são seguidas por uma porção
antral, que secreta muco e hormônios, apresentando glândulas tubulares
menos profundas e uma fosseta mais longa64-66.

Organização anatômica e histológica do estômago de ratos. O bolo
alimentar, a partir do esôfago, segue para o estômago e intestino
delgado, conforme indicado pelas setas. Fonte: Fiore67 (2013).

A porção glandular da mucosa gástrica é composta por uma
monocamada de células epiteliais que adentram em direção à lâmina própria,
formando uma estrutura tubular simples ou ramificada, dispostas em três
segmentos: istmo, colo e base64 que se abre para o lúmen pela fosseta65,
conforme mostrado na Figura 2A.

Fotomicrografia da mucosa gástrica na região do corpo do estômago. (A)
Divisão da mucosa gástrica em fosseta e glândula, bem como a
subdivisão da glândula em istmo, colo e base. (B) Indicação das células
epiteliais presentes na região do corpo gástrico. Imagens obtidas a partir
de animais de 60 dias. Cortes corados em Hematoxilina e Eosina (HE).
Aumento original: 20 x.

1.2.2 Células epiteliais que compõe o corpo gástrico
No corpo gástrico, encontram-se diferentes populações de células
epiteliais como mucosas superficiais e do colo, células parietais, células
zimogênicas, células enteroendócrinas e células com estrutura indiferenciada,
podendo tornar-se uma célula-tronco multipotente64-66,68,69 (Figura 2B), sendo
esta região responsável pela maioria das funções gástricas70. Logo, utilizamos
essa porção do epitélio gástrico, como objeto de estudo.
Karam et al.71 (1993) propuseram que as células epiteliais gástricas
originam-se a partir de células-tronco localizadas na interface istmo-colo da
glândula na região do corpo em animais adultos, sendo constatado por Matsuo
et al.72 (2017), por meio de marcadores de células-tronco, que estas estão
presentes na porção do istmo, bem como em células zimogênicas da base da
glândula. Em adultos, considera-se que na unidade fosseta e glândula, as
células derivem de células-tronco. Acredita-se que esta célula entre em ciclo
lentamente e mantenha uma população pequena através de divisões
assimétricas, a partir da qual as células-filhas saem deste nicho e originam
diferentes tipos celulares69,73,74.
Stange et

al.75 (2013) constataram

um

reservatório

de células

zimogênicas positivas para Troy (marcador de células-tronco) na base da
glândula gástrica. Assim, embora as células-tronco do epitélio gástrico estejam
localizadas e proliferando na interface istmo-colo, a pequena população
zimogênica Troy+, que está protegida na base da glândula, pode ser requerida

para se diferenciar e dar origem aos diferentes tipos celulares do epitélio
gástrico quando injúrias atingirem as regiões superficiais da mucosa75,76.
Em filhotes, a disposição das células em proliferação ocorre ao longo de
toda a glândula gástrica, não havendo uma região onde essas células estão
mais concentradas. Assim, o compartimento proliferativo, como presente na
mucosa de ratos adultos77, pode ser identificado somente a partir de 21 dias,
quando as regiões da glândula são definidas e as células em divisão ficam
concentradas na interface entre o istmo e o colo78.
Nos adultos, as células-tronco, localizadas na porção istmo-colo, se
diferenciam e, concomitantemente, migram para cima e para baixo. Estas
células dão origem a outras iguais a elas e também a: células pré-mucosas,
que migram em direção à fosseta e à superfície luminal, se diferenciando em
células mucosas superficiais; células pré-parietais, que têm migração
bidirecional, formando as células parietais; células pré-enteroendócrinas, que
também migram em direção ao lúmen e à base, originando as células
enteroendócrinas; e células pré-mucosas do colo, que migram em direção à
região do colo, onde se diferenciam em células mucosas do colo; algumas
destas células continuam migrando em direção à base da glândula, passam por
um estágio de transição para originar células zimogênicas69,71,79.
O epitélio da mucosa está em contato com o lúmen e é composto de
células mucosas superficiais, as quais formam a fosseta, estando também
presente no istmo80,81. Ao longo do processo de migração, essas células
tornam-se especializadas em sintetizar e secretar mucina e fator Trefoil 1 81,82.
Em todas as porções da unidade, fosseta e glândula, mas em sua maioria no
istmo e colo da porção glandular, as células parietais estão presentes e se

renovam a cada 54 dias80,83,84. Este tipo celular secreta de íons80,83, o que
reduz o pH do lúmen gástrico. Os hormônios também são secretados na
cavidade gástrica por meio das células enteroendócrinas, as quais estão
dispostas na fosseta e nos três compartimentos da glândula, mas em maior
concentração na base da mesma85.
Na região do colo, encontramos as células mucosas do colo, que
apresentam turnover de 16 dias, formato triangular, com a porção basal
direcionada para a lâmina própria e a apical para o lúmen, local em que
secretam mucina 6 e o fator Trefoil 269,74,80,86,87. As células zimogênicas
maduras têm sua localização restrita à porção da base da glândula, havendo
maior concentração de células nas partes média e baixa da base,
apresentando um turnover de 138 dias74,80,87. A completa diferenciação em
célula zimogênica caracteriza-se pela presença de grânulos secretórios
homogêneos subjacentes a membrana apical, núcleo e retículo endoplasmático
rugoso na porção basal, bem como, vesículas secretórias na face trans do
Aparelho de Golgi79,87,88. Diversos fatores de transcrição atuam nos processos
de especialização celular89, como o fator de transcrição Mist 1.
1.2.3 Fator de transcrição Mist 1
O fator de transcrição Mist 1 pertence à família do fator de transcrição
helix-loop-herlix basic89 e está presente em células secretórias serosas e
mucoserosas de diferentes tecidos como: as células da glândula parótida e da
glândula lacrimal; as células acinosas do pâncreas; célula da próstata; do
intestino delgado como as células de Paneth e as células zimogênicas, no
estômago90 A expressão gênica de Mist 1 é induzida pelo fator de transcrição
XBP 1 (x-box binding protein 1)91. Essa proteína ativa a transcrição de genes-

alvos que estão envolvidos na organização estrutural do aparato secretor da
célula, de forma que na ausência de Mist 1, a célula adquire formato cubóide,
com citoplasma apical atrofiado, vesículas menores e menos abundantes 79,92,93.
De acordo com Tian et al.94 (2010) foram identificados 16 genes, que podem
ser alvos do fator Mist 1, como Rab3D e Rab26, tais proteínas estão envolvidas
na formação de grânulos secretores em células gástricas. A Mist 1 também
regula a expressão gênica de Mb1, a qual promove organização do aparato
secretor das células zimogênicas95.
Esse papel de Mist 1 foi evidenciado em outros órgãos como o pâncreas
e fígado. A Mist 1 foi descrita como fundamental para a exocitose de enzimas,
visto que o grupo knockout para Mist 1 não respondeu a estímulos indutores de
secreção, assim como foi alterada a disposição dos grânulos zimogênicos na
porção apical das células acinosas e do retículo endoplasmático e núcleo na
porção basal, o que resultou em células acinosas nos animais adultos do grupo
knockout semelhantes às células embrionárias96. Chikada et al.97 (2015)
também evidenciaram a participação de Mist 1 na diferenciação de
hepatoblastos em hepatócitos maduro.
Em outras pesquisas verificou-se que a proteína Mist 1 induz a
transcrição de genes que modificam o aparato secretor das células mucosas do
colo em célula zimogênica, por promover alterações na organização estrutural
e diferenciação terminal deste tipo celular, sendo a Mist 1 considerada um
marcador de maturidade desta célula79,91,98,99. No rato, os grânulos contidos
neste tipo celular consistem de fator intrínseco e pepsinogênio100,101, além
disso, nesta célula há expressão de moesina, uma proteína que promove a

ligação do citoesqueleto de actina à membrana apical da célula 102 e pode estar
envolvida na secreção de pepsinogênio101.
1.2.4 Pepsinogênio C
As células zimogênicas sintetizam e secretam pepsinogênio, na forma
pré-proenzima inativa, ou seja, uma porção pré, que se refere a uma sequência
sinal, e a proenzima, um peptídeo ativado e a região da enzima ativa 103. Esse
peptídeo consiste em zimogênios inativos que podem ser convertidos em
pepsina104. A literatura descreve 7 tipos de isozimogenos de pepsinogênio,
sendo os isozimogenos 1 a 5, agrupados como pepsinogênio A e isozimogeno
6 e 7, denominado pepsinogênio C, ambos presentes em ratos105-107. Estudos
mostram que essas proenzimas são codificadas por genes de cromossomos
distintos, bem como apresentam composições distintas105,108,109.
Com a síntese do peptídeo e formação dos grânulos secretores,
estímulos provenientes de secretagogos podem liberar o conteúdo dos
grânulos por exocitose para o lúmen110. A proenzima lançada em meio ácido
(pH<4) sofre uma mudança em sua conformação, que consiste na redução da
interação
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ativa

e,

consequentemente, clivagem da porção N-terminal do peptídeo ativado, sendo
formada a pepsina103.
A secreção de pepsinogênio é estimulada por secretagogos que podem
ser hormônios peptídicos como prostaglandina, peptídeo intestinal vasoativo,
colescistocinina e carbacol110-112. Esses fatores induzem o aumento de AMP
cíclico e cálcio intracelular113. As alterações desses mensageiros intracelulares
conduzem a modulação de proteínas kinases que promovem a ativação da
cascata de sinalização e, com isto, a secreção de pepsinogênio114,115.

Ge et al.116 (1998) detectaram células marcadas para pepsinogênio na
mucosa gástrica de ratos com 18,5 dias de vida intraútero, havendo um
aumento dessa população no 21º dia de vida pós-natal. Este aumento da
concentração de pepsinogênio com o decorrer da maturação do órgão deve-se
a atividade de hormônios, como o glicocorticoide que tem sido relacionado ao
desenvolvimento de órgãos e estruturas em embriões e após o nascimento. Em
roedores, os níveis séricos de glicocorticoide aumentam no final da gestação e
se elevam durante o período de transição do aleitamento para o desmame 57. E,
no estômago, induzem o aumento da atividade de pepsinogênio, bem como
estimulam a diferenciação de células zimogênicas, dessa forma, a literatura
tem descrito o pepsinogênio C como um marcador de diferenciação da mucosa
gástrica117.
1.3 Desenvolvimento do epitélio gástrico
Os aspectos morfológicos da mucosa gástrica são modificados durante o
período gestacional e pós-natal. Aos 12,5 dias de gestação, observou-se um
epitélio simples constituído por células epiteliais indiferenciadas, que se
mostrou pseudoestratificado, com formação inicial do lúmen glandular no 14º
dia, bem como aumento da extensão do lúmen glandular no 15º dia e
separação das unidades glandulares pelo tecido conjuntivo aos 16 dias. Além
disso, esse estudo apontou que horas após o nascimento, todo epitélio era
composto por células em divisão, sendo constatadas células mucosas
superficiais, células parietais e zimogênicas, todas ainda imaturas. Do 14º para
o 21º dia, foram verificadas células mucosas do colo, bem como aumento no
número de células parietais, e, somado a isto, diferenciação dos tipos celulares
e migração dos mesmos para porções distintas da glândula118.

Os processos de maturação da mucosa gástrica permanecem até o
desmame, que corresponde à fase da terceira para a quarta semana de vida
pós-natal do rato, quando o aleitamento é gradativamente substituído pela
ingestão de alimento sólido57. Nesse período, é observado espessamento da
mucosa gástrica, devido à formação das glândulas e constituição de todos os
tipos celulares118. E, em toda a extensão da glândula estão presentes células
em divisão78 e em diferenciação, superando as taxas de morte celular,
resultando em crescimento e desenvolvimento do órgão 119, de forma que em
animais com 21 dias de idade é possível identificar o istmo, colo e a base da
glândula118. De maneira distinta, no epitélio glandular do animal adulto, as
populações celulares em proliferação estão localizadas na região istmo- colo78,
sendo direcionadas para promover o processo de renovação epitelial 120, bem
como reparação de danos.
1.4 Desmame precoce
Os mecanismos que coordenam o crescimento e desenvolvimento órgãos
podem ser influenciados por fatores genéticos, hormonais e de dietas 121.
Diferentes estudos mostraram que a expressão, síntese e secreção das
mucinas no trato gastrintestinal são processos regulados pelo padrão de
alimentação durante o desenvolvimento pós-natal122,123. Em adição, a privação
alimentar por meio do jejum induziu o aumento da proliferação celular em
filhotes, contrariamente, em adultos, este modelo reduziu os processos de
divisão celular77,78.
A retirada antecipada do leite e de todos os seus fatores, assim como a
separação abrupta dos cuidados maternos no 15º dia caracteriza o modelo de
desmame precoce. Esta condição foi descrita como indutora de mudanças

morfológicas e funcionais na mucosa gástrica de filhotes. Ghizoni et al. 124
(2014) mostraram que o desmame precoce, no 15º dia, resultou em aumento
dos níveis de corticosterona nos dois primeiros dias pós-desmame e se
manteve no terceiro dia, todavia foi verificado aumento da concentração da
proteína de ligação de corticosterona nessas idades, o que denota uma reação
protetiva do organismo contra possíveis ações deletérias do glicocorticoide na
mucosa gástrica.
Além disso, o desmame precoce induz a atividade da enzima ornitina
descarboxilase, a qual está envolvida na síntese e acúmulo de poliaminas,
necessárias para o rápido crescimento celular125. E, em associação, foi descrito
que o desmame precoce, aos 15 dias, também aumenta a imunomarcação e
expressão gênica de TGF-α, assim como a imunomarcação de seu receptor,
EGFR, na mucosa gástrica de ratos com 18 dias de vida pós-natal, em
comparação aos animais amamentados até 21 dias, sendo o TGF-α um indutor
da atividade proliferativa122. Estudos descreveram que o desmame precoce (no
15º dia) estimula a fosforilação de ERK1/2 e aumento da expressão proteica de
p21 pela via de sinalização da MAPK126,127. Isso resultou aos 18 dias de vida de
ratos precocemente desmamados, no aumento da atividade proliferativa e da
espessura da mucosa gástrica119,126. Assim como, estimulou a diferenciação de
células mucosas do colo, o que levou ao aumento da síntese de mucina 6 e o
aparecimento da atividade pepsinogênica na mucosa gástrica em filhotes 122,125,
o que sustenta a ideia de que o desmame precoce pode antecipar a maturação
gástrica122 nos filhotes. Somado a isto, o desmame precoce aumenta os níveis
de expressão gênica e o número de células marcadas para ghrelina, a qual

pode estar envolvida na atividade proliferativa das células epiteliais do
estômago128.
Na literatura, poucos estudos retratam as repercussões do desmame
precoce sobre a cinética celular, ou seja, os processos proliferativos e de
diferenciação no epitélio gástrico de animais adultos. Zulian et al. 129 (2017)
propuseram avaliar a influência da corticosterona no desmame precoce,
realizado aos 15 dias de vida pós-natal de ratos, sobre os processos de
diferenciação das células mucosas do colo e células zimogênicas, assim como
sua consequência no epitélio gástrico de animais jovem-adultos. Neste estudo,
foi constatado que a substituição de leite por ração levou ao aumento da
expressão gênica que codificam mucinas, Mist 1 e pepsinogênio C em filhotes,
sendo verificado que tal resposta foi mantida aos na vida juvenil. Em adição, os
autores constataram que o desmame precoce promove o aumento da
população de células mucosas do colo aos 18 dias de vida e esta reposta se
mantém aos 30 dias.
Jacobs et al.130 (1984) mostraram que o desmame precoce, aos 15 dias
de vida pós-natal, em ratos Wistar, influenciou as características morfológicas e
a proliferação de determinados tipos celulares em filhotes, resultando no
aumento do tamanho de células parietais e zimogênicas, e diminuição do
número de células parietais, contudo tais alterações não foram observadas aos
100 dias.
1.5 Justificativa
Em vista dos efeitos do desmame precoce aos 15 dias sobre a mucosa
gástrica em filhotes, questionamos se essas modificações poderiam ser
mantidas na vida adulta. Todavia, as buscas na literatura não trouxeram

nenhum dado a respeito das consequências da abrupta mudança de leite
materno para ração sobre a cinética celular e os processos de diferenciação no
epitélio gástrico de ratos adultos.
Nosso grupo tem estudado o papel de distúrbios alimentares durante o
desenvolvimento pós-natal, considerando variações de condição alimentar
(jejum) e de padrão e qualidade de ingesta (desnutrição proteica, desmame
precoce e separação materno-neonatal). Entretanto, buscamos até este
momento detalhar as respostas inicias e os gatilhos moleculares imediatos que
modificam o crescimento e a maturação da mucosa g strica do rato.
onsideramos que se tornou necess rio estudar os efeitos na vida adulta
e avaliar se as respostas encontradas durante o desenvolvimento p s-natal
perduram e afetam o funcionamento do estômago.
Sabemos

que

perturbações

do

padrão

alimentar

durante

o

desenvolvimento pós-natal modificam a resposta da mucosa gástrica ao
estresse e podem alterar o crescimento e a maturação das funções digestivas.
Considera-se que essas variações podem ter papéis importantes em doenças
inflamatórias do trato gastrintestinal, alergias alimentares e ulcerações.
Em epitélios de renovação rápida, como o que reveste o estômago, a
diferenciação errônea de células está no cerne do estudo de diferentes lesões.
Soma-se a isto o fato de que a interrupção da amamentação é uma prática
social constante tanto por meio do desmame precoce quanto pela separação
materna diária, e essas condições podem ter consequências importantes para
o crescimento dos indivíduos.
Consideramos que este estudo poderá trazer informações importantes
para outros projetos destinados à pesquisa básica (ciência e conhecimento), e

aplicada (clínica), ao estabelecer experimentalmente como e quais parâmetros
se modificam nas funções gástricas em indivíduos que passam por distúrbios
alimentares durante o crescimento. A importância da amamentação já é
ressaltada anualmente em campanhas no país, e os resultados dessa proposta
poderão corroborar e ampliar o conjunto de informações para divulgação e
conscientização da população (impacto social).

6 CONCLUSÃO

A substituição precoce do leite materno por ração não acarretou
comprometimento morfológico e funcional à mucosa gástrica de ratos, mas
sugeriu uma reação de aumento da massa corpórea na vida adulta,
principalmente, ao observarmos o ganho de massa das fêmeas. Isto nos
permite inferir que o organismo possui mecanismos regulatórios que revertem
os efeitos do desmame precoce constatados em filhotes. Contudo, este
resultado, não anula a importância do aleitamento no controle do crescimento e
desenvolvimento de órgãos, visto que sua ausência provocou alterações em
filhotes, os quais em outras condições ambientais poderiam não ter sido
revertidas pelo organismo. Como enfatizamos, o aleitamento propicia o
fornecimento de componentes fundamentais para o adequado crescimento e
desenvolvimento, bem como adaptação da criança ao ambiente externo, de
forma que sua ausência pode ser um fator crucial para a saúde do indivíduo na
vida adulta.
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