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RESUMO 

 

Ghizoni H. Distribuição do receptor de glicocorticoide na mucosa gástrica de ratos 
submetidos ao desmame precoce. [dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.  
 
Durante o desenvolvimento pós-natal, o leite materno representa uma fonte de nutrientes, 

peptídeos biologicamente ativos e hormônios que podem atuar na maturação e no crescimento 

da mucosa gástrica. O desmame precoce é caracterizado pela abrupta substituição do leite por 

dieta sólida e pela separação materna, que em conjunto constituem uma situação de estresse 

para os animais, e podem ter impacto sobre o desenvolvimento do estômago. A mudança de 

dieta leva ao aumento dos níveis plasmáticos de corticosterona, hormônio que age por meio 

da ligação com o receptor de glicocorticoide (GR), que por sua vez está presente no 

citoplasma das células, e após a ativação, migra para o núcleo onde atua como fator de 

transcrição. No presente estudo, investigamos a expressão, a distribuição tecidual e subcelular 

do GR na mucosa gástrica de animais amamentados e submetidos ao desmame precoce. 

Filhotes de ratos da linhagem Wistar foram separados em dois grupos experimentais aos 15 

dias de vida pós-natal: amamentados (C) e desmame precoce (DP). Os animais do grupo C 

permaneceram com as mães, ao passo que os animais em DP receberam dieta pastosa ad 

libitum até a eutanásia, nos dias 15, 16, 17 e 18 de vida pós-natal. Primeiramente, 

investigamos o perfil de expressão gênica de GR na mucosa gástrica de filhotes de ambos os 

grupos, e as análises de RT-PCR e qPCR mostraram a presença de RNAm para o receptor em 

todos os dias estudados. Nos animais C, a expressão aumentou aos 17 dias (p<0,05), enquanto 

que nos filhotes em DP níveis mais altos foram detectados do 17º para o 18º dia. Em seguida, 

avaliamos o nível proteico de GR na mucosa gástrica. No DP, constatamos uma diminuição 

de GR, sendo que aos 18 dias, encontramos uma redução significativa de sua concentração, 

identificada por meio de immunoblot e imuno-histoquímica (p<0,05). No entanto, o DP não 

alterou a distribuição tecidual de GR, de forma que o receptor foi identificado nas diferentes 

linhagens celulares do epitélio gástrico, assim como nos grupos controle. O passo seguinte foi 

avaliar a distribuição de GR nas frações citoplasmática e nuclear por immunoblot. Os animais 

C apresentaram GR mais concentrado no citoplasma (p<0,05), principalmente no 16º e 18º 

dia. Já nos filhotes em DP, este perfil só foi encontrado no 16º dia; aos 17 e 18 dias, a 

concentração de GR foi similar entre os compartimentos, com uma diminuição expressiva no 

citoplasma (p<0,05), acompanhada de um sutil aumento no núcleo. Dessa forma, nós 

identificamos o GR na mucosa gástrica durante a terceira semana de vida pós-natal e 
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demonstramos que apesar da diminuição de sua concentração durante o DP, a atividade do 

GR pode estar mantida, devido ao equilíbrio entre os compartimentos celulares, observado ao 

final do tratamento. Nós sugerimos que a mudança do padrão alimentar alterou um elemento 

essencial na cascata de resposta à corticosterona, e essa modificação pode ser importante na 

coordenação do crescimento da mucosa gástrica durante o desmame precoce. 

 

Palavras-chave: Mucosa gástrica. Amamentação. Desmame precoce. Receptor de 

Glicocorticoide. Desenvolvimento pós-natal  
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ABSTRACT 
 

Ghizoni H. Distribution of glucocorticoid receptor in the gastric mucosa of rats submitted to 
early weaning. [Masters thesis (Cell and Tissue Biology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
During postnatal development, milk represents an important source of nutrients, biologically 

active peptides and hormones that can control gastric mucosa growth and maturation. Early 

weaning characterizes the abrupt change from milk to solid food and the maternal separation, 

which together are stressful for pups and can induce alterations in gastric mucosa 

development. Such dietary change increases corticosterone levels, which act through 

glucocorticoid receptor (GR) binding. This molecule resides in the cytoplasm and when 

bound to hormone, it translocates to the nucleus, where it acts as transcriptional factor. In the 

current study, we aimed to investigate GR expression, tissue and subcellular distribution in 

the gastric mucosa of suckling and early-weaned pups. Wistar rats were separated into two 

experimental groups on 15th postnatal day: suckling (S) and early-weaned (EW). Pups from S 

group were kept with the dam, while the EW were separated to receive hydrated powdered 

chow ad libitum until euthanasia on the 15th, 16th, 17th and 18th postnatal days. We first 

investigated GR expression in gastric mucosa, and through RT-PCR and qPCR we detected 

the mRNA in S and EW groups. For S rats, higher levels were found at d 17 (p<0.05), 

whereas in the EW group, GR increased from the 17th to 18th d (p<0.05). Next we investigated 

GR protein concentration, and we found that levels decreased throughout EW (mainly at 18 d) 

(p<0.05), either when detected by immunoblot or immunohistochemistry. However, EW did 

not alter the tissue distribution of GR, as immunostained cells were observed along the gastric 

gland, as described for S group. At last, we studied GR distribution on subcellular 

compartments by using immunoblot. In S rats, GR was more concentrated in the cytoplasm, 

mainly at 16 and 18 d (p<0.05). In EW pups, this pattern was found only at 16 d, and 

interestingly, at 17 and 18 d, GR concentration was similarly distributed between the 

compartments, indicating a reduction in the cytoplasm (p<0.05) in parallel with a slight 

increment in the nucleus. Therefore, we identified GR in the gastric mucosa during the 3rd 

postnatal week and demonstrated that although its concentration decreased during early 

weaning, activity might be maintained due to the equilibrium between the cellular 

compartments, as noted at the end of treatment. We suggest that modifications of feeding 

program during early weaning changed an essential element of corticosterone cascade, and 

such alteration might be important in the coordination of gastric mucosa growth.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Leite, amamentação e desmame precoce 

 

O leite materno representa para os filhotes uma fonte de nutrientes ideal para a fase 

inicial de crescimento, e também fornece hormônios e peptídeos biologicamente ativos, como 

fatores de crescimento capazes de proteger e estimular a ontogênese de diferentes sistemas, 

dentre eles, o trato gastrintestinal (TGI) (Donovan, Odle, 1994; Koldovský, 1989; Koldovský 

et al., 1995; Xu, 1996, Walker, 2010). Dentre as moléculas presentes no leite, destacam-se 

alguns hormônios como glicocorticoides, prolactina, insulina, somatostatina, hormônio 

estimulador e liberador do hormônio tiroideano (TSH e TRH), fator liberador do hormônio de 

crescimento (GH-RF), hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH), hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), além do fator de crescimento transformante β (TGFβ), fator de 

crescimento epidermal (EGF), fator de crescimento neural (NGF), entre outros, os quais são 

determinantes para o crescimento e maturação do estômago (De Andrade Sá et al., 2008; 

Donovan, Odle, 1994; Gama, Alvares, 1996; Koldovský, 1989; Koldovský et al., 1995; 

Pentilla et al., 1998; Smith, Ojeda, 1984; Tucker, Schwalm, 1977; Xu, 1996; Yeh, 1984). 

Logo, a interação materno-infantil (caracterizada pelo aleitamento) é extremamente 

importante até que o filhote seja capaz de sintetizar seus próprios hormônios e fatores de 

crescimento em concentrações adequadas para sustentação de seu metabolismo (De Andrade 

Sá et al., 2008; Gama, Alvares, 1996; Penttila et al., 1998; Smith, Ojeda, 1984). 

É indiscutível a importância do leite materno para a saúde da criança nos primeiros 

meses de vida, uma vez que é considerado um alimento completo, pois possui uma 

composição de proteínas, carboidratos e lípides que acompanha as necessidades infantis 

durante o desenvolvimento. O leite também é uma fonte de água e fatores de proteção contra 

infecções, sendo isento de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo da criança 

(Ctenas, Vitolo, 2002; Ministério da Saúde, 2002, World Health Organization, 2002a).  

Evidências crescentes sugerem que os benefícios providos pelo leite materno podem 

perdurar até a vida adulta. Crianças em amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida 

apresentam menor predisposição à obesidade, aos altos níveis de LDL, diabetes tipo 2, 

hipertensão arterial, dentre outras doenças e co-morbidades (WHO, 2007). Do mesmo modo, 

crianças alimentadas com leite materno têm melhor desenvolvimento e maturação do sistema 

nervoso em relação às que receberam fórmulas no primeiro ano de vida (Khedr et al., 2004). 

O que pode ser relevante para esta questão é que o leite materno contém os ácidos graxos 



 56

poliinsaturados docosahexaenóico e aracdônico, fundamentais para este sistema, enquanto as 

fórmulas possuem apenas este último (Heird, Lapillonne, 2005). Além disto, sabe-se que a 

alimentação com fórmulas infantis nos primeiros meses de vida pode aumentar a 

vulnerabilidade ao surgimento de infecções, principalmente as que acometem o trato 

digestório, como as diarréias infecciosas (Walker, 2010). A amamentação provê ainda 

benefícios para a saúde materna; esta prática está associada à menor prevalência de 

hipertensão arterial, diabetes tipo 2, hiperlipidemia e doenças cardiovasculares em mulheres 

lactantes no primeiro ano de vida da criança (Schwarz et al., 2009). 

Apesar dos inúmeros benefícios mencionados acima, o Brasil apresenta dados 

preocupantes, como a duração média do aleitamento materno exclusivo que em menores de 6 

meses é de apenas 54,1 dias (1,8 meses). Portanto, a questão do desmame representa um tema 

bastante atual e tem destaque nas políticas de desenvolvimento nacional (Ministério da Saúde, 

2009). 

O período de desmame representa uma fase de alimentação mista, na qual ocorre a 

substituição gradativa do leite pela ingestão de alimento sólido. A Organização Mundial de 

Saúde (WHO) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) preconizam o 

aleitamento materno exclusivo durante os primeiros de seis meses de vida; após este período, 

é indicada a introdução de alimentos complementares. Esta fase pode se estender até os 2 

anos, idade na qual o desmame completo é realizado (Ministério da Saúde, 2002; WHO, 

2002b). Já em roedores, o desmame natural ocorre entre a terceira e quarta semana de vida 

pós-natal e é concomitante aos outros processos fisiológicos relacionados à alteração do 

padrão de dieta. Para fins experimentais, o desmame de ratos em biotério é realizado aos 21 

dias. Assim, no período de transição ocorre uma mudança na proporção de macronutrientes 

ingeridos, com aumento no consumo de carboidratos e decréscimo da quantidade de lípides, 

em paralelo a alterações no padrão enzimático do TGI (Henning, Sims, 1979).  

Dentre as mudanças que caracterizam a fase de desmame em roedores, destacam-se o 

desenvolvimento do paladar, a maturação morfológica da língua, a abertura dos olhos, das 

orelhas, a regulação termogênica e a capacidade de urinar e defecar sem o auxílio materno 

(Henning, 1981; Koldovský, 1985). Em contrapartida, o desmame precoce é distinguido pela 

substituição abrupta do aleitamento materno pelo alimento sólido, aliada à separação materna, 

que em conjunto causam uma forte perturbação para os filhotes e têm efeitos sobre diferentes 

sistemas. 

Alguns estudos mostram que o desmame precoce tem impacto sobre o crescimento e 

maturação do TGI. No estômago, a mudança antecipada da dieta aos 15 dias de vida leva à 
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diferenciação precoce das células mucosas do colo, consideradas marcadoras da maturação do 

epitélio gástrico, bem como a ativação das vias de sinalização de TGFα/EGFR, ERK 1/2 e 

Src, envolvidas em proliferação e diferenciação celular (Osaki et al., 2010, 2011); há elevação 

da atividade da enzima ornitina descarboxilase (ODC), fundamental para a proliferação 

celular do tecido, e ocorre aumento da atividade do pepsinogênio, secretado pelas células 

zimogênicas, localizadas na base da glândula gástrica (Lin et al., 2001).O desmame precoce 

também modifica a resposta proliferativa do epitélio gástrico a estímulos como o jejum 

alimentar, de forma que em filhotes desmamados precocemente, o jejum causa inibição 

mitótica, resposta encontrada em adultos (Gama, Alvares, 2000). Assim, sob o ponto de vista 

de crescimento e maturação fisiológica, o desmame precoce induz o aparecimento prematuro 

de características presentes em ratos adultos.  

A mudança drástica de padrão alimentar causa também outras perturbações nos 

animais, como a maior incidência de erosões gástricas (Ackerman et al., 1978), e de 

susceptibilidade à ocorrência de lesões ulcerativas profundas (Glavin, Pare, 1985). No 

intestino delgado, o desmame precoce induz o aumento prematuro da atividade da enzima 

sacarase-isomaltase (Boyle, Koldovský, 1980), causa a disfunção e malformação da barreira 

intestinal (Smith et al., 2010), e leva à redução da expressão de fosfatase alcalina (Lackeyram 

et al., 2010).  

Além do sistema digestório, o desmame precoce também tem impacto sobre outros 

tecidos e sistemas, e as consequências podem ser observadas na vida adulta. Quando animais 

são desmamados precocemente aos 18 dias, porém sem que haja separação materna, há 

aumento nas taxas de triglicerídeos, LDL-colesterol, obesidade, resistência a leptina e 

hiperleptinemia (Lima et al., 2011), além de hiperfagia (Oliveira et al., 2011), sugerindo uma 

reprogramação metabólica na vida adulta. A falta dos cuidados maternos tem seus efeitos bem 

descritos também no sistema nervoso central (SNC). Sabe-se que a falta desses cuidados nas 

primeiras semanas de vida pode modular a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(HPA), o principal sistema de resposta ao estresse (Daniels et al., 2009; Faturi et al., 2010; 

Guijarro et al., 2007; Schmidt et al., 2002a).  

Assim, observando-se os efeitos desencadeados pelo desmame precoce, é notório que 

o leite materno tem um papel preponderante para o desenvolvimento pós-natal dos diferentes 

órgãos. Portanto parece haver uma forte ligação entre o tipo de alimento consumido (leite ou 

ração), hormônios circulantes e os níveis teciduais de fatores de crescimento que regulam 

respostas celulares, inclusive aquelas que ocorrem no trato gastrintestinal. 
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1.2 Estômago 

 
O estômago corresponde a uma dilatação em forma de saco do tubo digestório, e está 

localizado entre o esôfago e o intestino delgado. Nos ratos, o estômago está estruturado em 

três regiões com características histológicas distintas: córnea, corpo e antro. A porção córnea, 

contínua ao esôfago, tem epitélio estratificado e queratinizado, ao passo que corpo e o antro 

são regiões em que o epitélio está organizado em glândulas tubulares na mucosa gástrica (Lee 

et al., 1982). 

O corpo gástrico é a região maior e mediana, e apresenta mucosa espessa formada por 

longas glândulas tubulares que se abrem em pequenas fossetas, através das quais os produtos 

secretados chegam ao lúmen. Cada unidade glandular pode ser dividida em três segmentos, 

denominados istmo, colo e base, por onde estão distribuídas as diferentes linhagens celulares. 

O istmo é composto principalmente por células parietais que determinam o limite entre a 

região glandular e a fosseta gástrica. As células parietais são responsáveis pelo bombeamento 

de íons, que no lúmen formam o HCl. A atividade dessas células facilita a digestão de 

proteínas, a absorção de minerais e vitaminas, bem como previne o crescimento bacteriano e o 

surgimento de infecções. Além disto, as células parietais secretam fatores de crescimento, 

como o TGFα, amphiregulina, HB-EGF, entre outros (Schubert, 2009). A região do colo 

apresenta células parietais e mucosas do colo, enquanto na base predominam as células 

zimogênicas, secretoras de pepsinogênio (Helander, 1981; Johnson, 1985). Na base também 

estão presentes as células enteroendócrinas que sintetizam hormônios (Ekelund et al., 1985), 

como a ghrelina (células “X/A-like”) (Kojima et al., 1999), e as células enterochromaffin-like 

(ECL) que produzem histamina, essencial no controle da secreção ácida das células parietais 

(Chen et al., 2006). 

A região do antro gástrico também possui glândulas, porém mais curtas e enoveladas 

que se abrem em fossetas muito profundas. As unidades glandulares são compostas 

predominantemente por células mucosas e enteroendócrinas, como as produtoras de gastrina 

(células G), hormônio que também participa do controle do crescimento e da função das 

células epiteliais gástricas (Jain, Samuelson, 2006), e somatostatina (células D) (Helander, 

1981). 

O processo de desenvolvimento e diferenciação da mucosa gástrica é complexo, e isso 

se deve ao fato de que o estômago é derivado de dois folhetos embrionários, o endoderma e o 

mesoderma. O folheto endodérmico é responsável por formar o epitélio gástrico em si, ao 

passo que o mesodérmico forma o músculo liso, miofibroblastos, células do sistema 
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imunológico, bem como células endoteliais e algumas moléculas presentes na matriz 

extracelular; estruturas que em conjunto contribuem ativamente para a formação do órgão 

durante o período fetal (Khurana, Mills, 2010; McLin et al., 2009). Entre os dias 17 e 19 de 

vida intra-uterina, o epitélio pseudo-estratificado presente no estômago adquire as 

características de um epitélio colunar simples. A partir daí, ocorre uma intensa reorganização, 

com a presença de invaginações, que acabam por formar fossetas e glândulas gástricas 

rudimentares (Alvares, 1994). Durante o desenvolvimento pós-natal (três primeiras semanas 

de vida) as glândulas crescem e passam por um período de diferenciação (Keeley, Samuelson, 

2010), de forma que ao final do primeiro mês a mucosa está funcionalmente amadurecida. 

Ao longo do desenvolvimento pré e pós-natal do estômago, diversos fatores interagem 

e favorecem o crescimento do epitélio, controlando proliferação, migração, diferenciação e 

morte celular. Dentre esses fatores têm destaque o programa genético, o estado nutricional, 

tipo de alimento consumido, microbiota luminal, além de hormônios e fatores de crescimento, 

que também são fornecidos pelo leite materno. Logo, modificações no padrão alimentar 

podem causar prejuízos para o desenvolvimento deste sistema (De Andrade Sá et al., 2008; 

Lee, Lebenthal, 1983; Nanthakumar et al., 2005; Ogias et al., 2010a).  

 

1.3 Glicocorticoides e receptores 

 

Os glicocorticoides (GCs) são hormônios esteroides produzidos e secretados pelas 

células do córtex da glândula adrenal, sendo que o principal GC em roedores é a 

corticosterona, e em primatas, o cortisol. Estas moléculas medeiam processos, como 

metabolismo, inflamação, regulação cardiovascular, desenvolvimento e reprodução (Heitzer 

et al., 2007; Sheppard, Auteliano, 2002; Silva et al., 2010).  

O aumento dos níveis plasmáticos dos GCs se dá com a ativação do eixo HPA, o 

principal sistema endócrino responsivo ao estresse. Quando há uma situação de perturbação 

da homeostase no organismo, o sistema nervoso simpático (SNS) é ativado, e incita a 

liberação das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Estes hormônios ativam o eixo HPA, 

promovendo a secreção hipotalâmica do hormônio liberador de corticotropina (CRH) na 

microcirculação da hipófise. O CRH, por sua vez, dispara a secreção hipofisária de hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), o qual estimula as células do córtex da glândula adrenal a 

secretarem os hormônios glicocorticoides (Axelrod, Reisine, 1984, Sorrells et al., 2009; 

Ulrich-Lai, Herman, 2009). 
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Em ratos, a secreção de corticosterona passa por acentuadas mudanças durante o 

desenvolvimento pós-natal, as quais são concomitantes ao amadurecimento de órgãos e 

sistemas, como o TGI. A partir no 14º dia de vida pós-natal, é evidenciado um aumento 

significativo na secreção de corticosterona (Henning, 1978). Pode-se dizer que esta idade 

representa um marco na maturação do animal, uma vez que, neste período ocorre a abertura 

dos olhos, maturação da língua e do paladar, funções que permitem ao animal explorar o 

ambiente e procurar alimento (Henning, 1978, 1981; Koldovský, 1985). No 24º dia de vida, 

ocorre o segundo pico de secreção hormonal, período próximo ao desmame natural (28 dias), 

porém em biotério, como acima citado, o desmame é realizado aos 21 dias (Henning 1978, 

1981).  

Assim, sabe-se que durante as duas primeiras semanas de vida pós-natal, o nível de 

corticosterona circulante é baixo, sendo esta fase conhecida como “período hipo-responsivo 

ao estresse” (SHRP). Durante esta etapa é constatada uma relativa inatividade do eixo HPA 

frente a estímulos estressantes, o que pode indicar uma função adaptativa e protetora para 

garantir o crescimento adequado (Sapolsky, Meaney, 1986). No entanto, após este período, os 

animais tornam-se susceptíveis ao estresse. Mostrou-se que quando filhotes em fase de 

desmame são submetidos a choque nas patas há aumento nos níveis plasmáticos de 

corticosterona (Takahashi, Kalin, 1991). A separação materna durante este período também 

ocasiona a ativação do eixo HPA, e consequentemente há elevação de corticosterona no 

plasma (Levine et al., 1991; Schmidt et al., 2002b; Suchecki et al., 1993). Além disso, sabe-se 

que os efeitos desse estresse persistem e afetam o comportamento na vida adulta (Guijarro et 

al., 2007; Makena et al., 2012; Wang et al., 2011; Zhang et al., 2012), evidenciando a 

importância da interação entre mães e filhotes durante o desenvolvimento. 

Modificações no padrão alimentar também representam uma perturbação para os 

animais. Filhotes submetidos ao desmame precoce apresentam uma elevação significativa dos 

níveis plasmáticos de corticosterona em relação aos animais em amamentação, e essa resposta 

perdura por até 48 horas após a mudança da dieta (Figueiredo, 2010; Lin et al., 1998; Kikusui 

et al., 2009). 

Os níveis circulantes dos GCs são regulados por diversos fatores, tais como as 

moléculas mediadoras da função do eixo HPA, as enzimas 11-β-hidroxiesteroide 

desidrogenases (11β-HSD1 e 2), a globulina ligante de corticosterona (CBG) e seus receptores 

(MR e GR).  

As enzimas 11β-HSD1 e 2 são moléculas intracelulares chave no metabolismo dos 

GCs. A 11β-HSD2, por exemplo, transforma o cortisol e a corticosterona nas formas inertes 
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de cortisona e 11-dehidrocorticosterona, respectivamente, limitando o acesso do hormônio aos 

seus receptores. As 11β-HSD estão presentes em vários tecidos e o papel protetor que estas 

moléculas proporcionam é fundamental durante o desenvolvimento fetal, uma vez que 

também são expressas na placenta e protegem o feto nos momentos em que há um aumento de 

GCs no organismo materno (Jamieson et al., 1999; Seckl, 2004; Seckl et al. 2000; Speirs et 

al., 2004) 

A CBG é uma glicoproteína produzida pelo fígado, a qual se liga com alta afinidade 

aos hormônios GCs no plasma, tornando-os indisponíveis aos tecidos. Desta forma, a CBG 

proporciona um mecanismo de proteção em situações onde há altas concentrações hormonais, 

além de servir como um reservatório quando ocorre uma baixa síntese hormonal (Breuner, 

Orchinik, 2002; Hammond, 1990; Henning, 1978). 

Os glicocorticoides podem se ligar a dois tipos de receptores presentes no citoplasma 

das células, o receptor mineralocorticoide (MR) e o receptor de glicocorticoide (GR). Estas 

proteínas são membros de uma superfamília de receptores nucleares que atuam como fatores 

de transcrição dependentes de ligante. A expressão de MR é bem descrita em diferentes 

órgãos, dentre os quais se destacam os rins, duodeno, íleo e cólon, glândulas salivares e 

sudoríparas, nos quais o epitélio é responsável pelo transporte de íons Na+ e de água 

(Hirasawa et al., 1999; Sheppard et al., 1999; Petrelli et al., 1997; Zennaro et al., 1997). No 

estômago, a aldosterona regula o transporte de eletrólitos associado à secreção ácida, logo, a 

expressão de MR na mucosa gástrica humana está restrita às células parietais (Kato et al., 

1999).  

O receptor de glicocorticoide (GR) é uma proteína intracitoplasmática que teve sua 

estrutura elucidada em 1968 pelos estudos de Munck e Brinck-Johnsen em linfócitos no timo, 

tem 777 aminoácidos e seu peso molecular é de aproximadamente 94 KDa. Em ratos, o 

receptor teve sua estrutura clonada por Hollenberg et al. (1985).  

Por ser um receptor de esteroide, o GR está localizado preferencialmente no 

citoplasma como parte de um complexo multiproteico que contém HSP90 e HSP70 (heat 

shock proteins), uma molécula de p23 e TPR (tetratricopeptide repeat). Esta associação é 

fundamental para a manutenção da conformação do receptor, para impedir sua degradação 

pela via ubiquitina/proteassoma ou ainda que migre para o núcleo na ausência de ligante 

(DeFranco, 2000; Heitzer et al., 2007; Wallace , Cidlowski, 2001). 

Em roedores, estudos recentes têm evidenciado a existência das isoformas α e β para o 

GR. Hinds et al. (2010) mostraram a presença da isoforma β em tecidos de camundongos, a 

partir do splicing alternativo do intron 8 localizado no cromossomo 18. Este estudo 
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demonstrou ainda que, assim como ocorre para o receptor humano, a isoforma β não tem a 

capacidade de se ligar diretamente ao hormônio, e atua como um inibidor de GRα, produzindo 

um estado de resistência a glicocorticoides (Revollo, Cidlowski, 2009; Schaaf, Cidlowski). 

Em ratos, esta descrição foi feita por Ju et al. (2009) que observaram a presença de GRα e 

GRβ em diversos tecidos.  

O GR está constituído por três regiões que contêm os domínios funcionais da 

molécula: a porção C-terminal, chamada de domínio ligação ao hormônio (LBD), essencial 

para a ligação aos GCs, e também para a dimerização do receptor; a porção central representa 

o domínio de ligação com o DNA (DBD) com estruturas chamadas de dedos de zinco, que 

garantem a alta afinidade da ligação do receptor às regiões especificas do DNA. Por fim, a 

porção N-terminal é chamada de domínio de ativação de função (AF-1), e contém a maior 

parte dos resíduos de serina/treonina onde ocorre a fosforilação, mecanismo que modula a 

atividade do receptor, bem como suas propriedades de estabilidade e meia-vida (Galliher-

Beckley, Cidlowski, 2009; Webster et al., 1997, Yudt, Cidlowski, 2002) 

Por apresentarem características lipofílicas, os GCs se difundem facilmente pela 

membrana plasmática e chegam ao citoplasma onde o receptor está localizado. Conforme 

ilustrado na Figura 1, no citoplasma ocorre a ligação do hormônio ao domínio LBD do 

receptor; este se desliga do complexo multiproteico e se dimeriza, de forma que em seguida 

todo este complexo é levado rapidamente para o núcleo (t1/2= 5-10 min) (Qi et al., 1989) por 

meio de uma rede de microtúbulos (Galigniana et al., 1998). Uma vez no núcleo, o domínio 

DBD do GR se liga aos sítios de genes-alvo, onde atua como fator de transcrição em regiões 

do DNA conhecidas como elementos responsivos aos glicocorticoides (GREs) (Lu, 

Cidlowski, 2006; Yudt, Cidlowski, 2002) (Figura 1).  

Os GREs podem ser positivos (pGRE) ou negativos (nGRE), e esta diferença de ação 

relaciona-se à ligação dos pGRE aos dímeros de GR. Esta é a via de ação clássica, e envolve a 

associação a cofatores, como as proteínas p160 (van der Laan, Meijer, 2008). Os principais 

genes ativados por GR/pGRE estão envolvidos na regulação metabólica, como as enzimas 

hepáticas tirosina aminotransferase (TAT) e fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK), 

elementos-chave da gliconeogênese. Já a ligação aos nGRE ocorre por meio de monômeros 

de GR, os quais no núcleo interagem com outros fatores de transcrição e moléculas co-

repressoras, como NFκB e AP-1, de modo a reduzir ou impedir a transcrição de moléculas 

mediadoras de processos inflamatórios (IL-6, MMP13, TNF-α) e componentes da ativação do 

eixo HPA (CRH e ACTH) (Bamberger et al., 1997; Barnes, 2006; De Bosscher et al., 2003; 

Heitzer et al., 2007; Oakley , Cidlowski, 2011; Reichardt et al., 2012). 
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figura 1 - Esquema da ação do Gr nos compartimentos intracelulares  
 

 

FONTE: Figueiredo (2010). 
 

Dentre outros sistemas, o GR também está localizado no trato gastrintestinal e é, 

juntamente com os glicocorticoides, fundamental para o desenvolvimento no período pós-

natal (Costa et al., 1996; Henning et al., 1994; Speirs et al., 2004; Tsukada et al., 1998). No 

estômago, a presença do receptor foi detectada primeiramente em células parietais (Kanemasa 

et al., 1999) e posteriormente nos diferentes tipos celulares do epitélio gástrico (Ogias et al., 

2010b). Neste órgão, a função de GR pode estar associada aos processos celulares de 

proliferação (Gama et al., 2000; Luo et al., 2007; Ogias et al., 2010b) e diferenciação (Wang 

et al., 1996), bem como à atividade de algumas moléculas (Petri, Lee, 2005; Tanaka et al., 

2001). Já no intestino, a presença do receptor foi identificada desde o período pré-natal; 

porém durante esta fase, a presença do GR parece não ser fundamental para o 

desenvolvimento (Costa et al., 1996; Gartner et al., 2002). No intestino adulto, o GR está 

presente nas células epiteliais que recobrem a porção média e final das vilosidades (Miyata et 

al., 2008).  

O estímulo estressor que é capaz de aumentar os níveis de corticosterona no plasma 

pode modificar a síntese, os níveis e a atividade do GR em diversos tipos celulares em 

roedores. Animais que passaram por situações de estresse por meio de imobilização, choque 
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térmico e perturbação social apresentam um aumento na expressão gênica e no nível proteico 

do receptor em diferentes tecidos (Al-Mohaisen et al., 2000; de Kloet et al., 2009; Soleimani 

et al., 2011; Spencer et al., 1996). No SNC de camundongos, o desmame precoce a partir do 

14º dia eleva a expressão de GR no hipocampo (Kikusui et al., 2006).  

Recentemente, um estudo de nosso laboratório mostrou que o jejum alimentar 

aumenta a expressão e os níveis de GR na mucosa gástrica de ratos lactentes e adultos, porém 

regula diferencialmente o trânsito intracelular do receptor nas diferentes idades (Ogias et al., 

2010b). Outros autores também avaliaram a translocação de GR e mostraram um trânsito 

maior do citoplasma ao núcleo em animais que passaram por estresse e têm níveis altos de 

corticosterona circulante (Adzic et al., 2009; Noguchi et al., 2010). Uma vez que a 

corticosterona pode regular o GR e que o desmame precoce eleva o nível plasmático do 

hormônio, a mudança antecipada da dieta pode ter implicações sobre a distribuição do 

receptor na mucosa gástrica, podendo modular a ação hormonal durante o desenvolvimento 

pós-natal dos animais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Diante o exposto, os resultados obtidos neste estudo nos permitem concluir: 

 

- a expressão gênica do receptor de glicocorticoide está presente na mucosa gástrica de 

animais em amamentação e em desmame precoce durante a 3ª semana de vida pós-

natal; 

 

- o desmame precoce leva a diminuição no nível total de GR na mucosa gástrica de 

filhotes; 

 

- a distribuição do receptor nos compartimentos celulares também é afetada pelo 

desmame precoce, sendo que esta condição provoca a diminuição na fração 

citoplasmática e um sutil aumento na fração nuclear, tornando a concentração de GR 

semelhante entre as frações celulares; 

 

- apesar de não alterar os tipos celulares que expressam GR na mucosa gástrica, o 

desmame precoce causou a diminuição no nível do receptor no epitélio gástrico.  

 

Dessa forma, nós identificamos o GR na mucosa gástrica durante a terceira semana de 

vida pós-natal e demonstramos que mesmo com a diminuição de sua concentração durante o 

DP, a atividade do GR pode estar mantida, devido ao equilíbrio entre os compartimentos 

celulares, observado ao final do tratamento. Nós sugerimos que a mudança do padrão 

alimentar alterou um elemento essencial na cascata de resposta à corticosterona, e essa 

modificação pode ser importante na coordenação do crescimento da mucosa gástrica durante 

o desmame precoce. 
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