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RESUMO

ZULIAN, J . G . Diferenciação celular no epitélio gástrico de ratos submetidos ao
desmame precoce: avaliação da ação da corticosterona. 2016. 84f . Tese (Doutorado em
Biologia Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2016.
O epitélio do corpo gástrico é formado por longas glândulas tubulares que se abrem em
fossetas recobertas por células mucosas superficiais. Ao longo da glândula encontramos
principalmente células parietais, células mucosas do colo (CMC) e células zimogênicas (CZ).
A mucosa gástrica do rato atinge seu estágio final de maturação durante a terceira semana de
vida pós-natal, coincidindo com a etapa de transição alimentar. A partir do 14º dia de vida, os
filhotes começam a ingerir a ração juntamente com o leite materno e no 21º dia é feito o
desmame em biotério. O desmame precoce (DP) consiste na abrupta interrupção da
amamentação aos 15 dias de vida. Esta modificação da dieta está relacionada à aceleração da
maturação de diversos órgãos, ao aumento da diferenciação das CMC e a elevação dos níveis
de corticosterona (principal glicocorticoide (GC) encontrado em roedores). A atividade dos
GCs pode ser inibida pelo uso do RU486, antagonista do receptor de glicocorticóides. O
objetivo do nosso estudo foi investigar a ação da corticosterona sobre o padrão de maturação
do epitélio gástrico de ratos submetidos ao desmame precoce, e avaliar se os efeitos são
mantidos até o início da vida adulta. Para isso, utilizamos quatro grupos experimentais:
amamentado (A), amamentado tratado com RU486 (ARU), desmame precoce (DP) e
desmame precoce tratado com RU486 (DPRU). Através das análises de RT-qPCR, em ratos
de 17 dias, constatamos que o DP elevou a expressão dos genes Muc5ac, Bhlha15, Pgc e
diminuiu a expressão de Msn (comparando ARU e DPRU) e de Pga5, enquanto que o RU486
reverteu os resultados obtidos para os genes Pgc e Muc5ac, reduziu a expressão de Gif no
DPRU, reduziu a expressão de Fut1 no ARU e aumentou a expressão de Muc6 (genes
marcadores de maturação da glândula gástrica). A eficácia do tratamento com RU486 foi
atestada pela redução no RNAm para a SGK1, que foi elevado pelo DP. A população de CMC
foi avaliada utilizando-se as histoquímicas de PASAB e lectina GSII, e a imuno-histoquímica
para mucina 6. Em animais de 17 e 18 dias, observamos que o DP aumentou o número de
CMC, enquanto que o RU486 reverteu este resultado. As CZ foram analisadas através das
imuno-histoquímicas para Mist1 e pepsinogênio C (PGC). Em filhotes, vimos que o DP
elevou a população de células Mist1- positivas e PGC-positivas, entretanto a inibição da
corticosterona reverteu o resultado apenas para o PGC. Em ratos de 30 dias, obtivemos os
seguintes resultados: redução da expressão de Fut1 causada tanto pelo DP quanto pelo
RU486; redução no RNAm para moesina no grupo ARU e DP, e elevação no grupo DPRU;
redução da expressão de Pga5, provocada pelo RU486; manutenção dos efeitos do DP sobre o
gene Pgc; manutenção dos resultados, tanto do DP quanto de RU486, sobre a população de
CMC positivas para PASAB e mucina 6 e dos efeitos do RU486 sobre as células imunomarcadas para PGC. Concluímos então, que a corticosterona elevada pelo DP desempenha um
papel fundamental na completa diferenciação das CMC e CZ.
Palavras-chave: Estômago. Desmame precoce. Diferenciação celular. Glicocorticoides.
Desenvolvimento pós-natal.
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ABSTRACT

ZULIAN, J . G . Cell differentiation in the gastric epithelium of early weaned rats:
corticosterone action evaluation. 2016. 84 p. Ph.D Thesis (Cell and Tissue Biology) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
The epithelium of the stomach corpus is lined by long tubular glands. The foveolas are
covered by surface mucous cells and in the glands we have parietal cells, mucous neck cell
and zymogenic cells. The rat´s gastric mucosa completes the maturation process during the
third post-natal week, throughout the food transition process. At 14 th day, the pups begin to
eat chow with maternal milk and at 21st day the weaning, for experimental animals, is
complete. The early weaning consists in the abrupt suckling interruption at 15th day. This diet
modification is related to accelerated maturation process of diverse organs, increase in
mucous neck cells differentiation and in corticosterone levels (the main glucocorticoid
hormone in rats). The glucocorticoids (GCs) action can be inhibited by RU486, a
glucocorticoid receptor antagonist. The aim of this study was to evaluate if the increase in
corticosterone levels triggered to early weaning could affect gastric epithelium maturation and
to verify if these changes could persist to adult age. For that, we had four experimental
groups: suckling, suckling-RU486, early weaning and early weaning-RU486. Using RTqPCR, in 17-d-old rats, we observed that early weaning increased Muc5ac, Bhlha15 and Pgc
and decreased Msn (comparing suckling-RU486 and early weaning-RU486) and Pga5
expression, while RU486 reverted the results for Pgc and Muc5ac, reduced Gif expression in
early weaning-RU486, reduced Fut1 expresion in suckling-RU486 and increased Muc6
expression (genes related to gastric maturation process). The efficiency of RU486 treatment
was attested by the reduction of SGK1 mRNA levels, which were elevated by early weaning.
Mucous neck cells population was evaluated using the histochemistry reactions of PASAB
and GSII lectin, and the immune-hystochemistry for mucin 6. In 17 and 18-d-old animals, we
noted that early weaning increased mucous neck cells number as RU486 reverted this result.
The zymogenic cells were analysed with immune-histochemistry reactions for Mist1 and for
pepsinogen C (PGC). In pups, we found that early weaning increased Mist1-positive and
PGC-positive cells populations, although corticosterone inhibition reverted only the result for
PGC. In 30-d-old rats, we had the following results: reduction on Fut1 expression caused by
early weaning; reduction on mRNA levels for moesin in SRU and early weaning groups, and
elevation on early weaning-RU486; reduction on Pga5 expression provoked by RU486; the
results over Pgc were maintained; the results, caused both by early weaning as RU486, over
the population of mucous neck cells positives for PASAB and positives for mucin 6 were
maintained, as well as the effects of RU486 over PGC immune-stained cells. We concluded
that the increase in corticosterone levels, caused by early weaning, has a fundamental role in
the mucous neck cells and zymogenic cells complete differentiation.
Keywords: Stomach. Early weaning. Cell differentiation. Glicocorticoids. Postnatal
development.

14

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Organização anatômica do estômago de ratos ..................................................... 18
Figura 2 – Organização histológica da mucosa gástrica.........................................................19
Figura 3 – Fotomicrografia da interface colo-base da glândula gástrica de rato adulto ......... 21
Figura 4 – Esquema da ação do GR nos compartimentos intracelulares................................26
Figura 5 – Massa corporal dos grupos experimentais........................................................... 42
Figura 6 – Expressão dos genes Bhlha15, Msn, Gif, Pga5 e Pgc dos grupos experimentais . 45
Figura 7 – Expressão dos genes Nr3c1, Sgk1, Muc5ac, Muc6 e Fut1 dos grupos
experimentais ....................................................................................................................... 46
Figura 8 – Efeito do desmame precoce e do RU486 sobre a diferenciação das células
mucosas do colo positivas para PASAB ............................................................................... 49
Figura 9 – Efeito do desmame precoce e do RU486 sobre a diferenciação das células
mucosas do colo positivas para lectina GSII ......................................................................... 50
Figura 10 – Efeito do desmame precoce e do RU486 sobre células mucosas do colo imunomarcadas para mucina 6 ....................................................................................................... 53
Figura 11 – Efeito do desmame precoce e do RU486 sobre células imuno-marcadas para
Mist1 ................................................................................................................................... 55
Figura 12 – Efeito do desmame precoce e do RU486 sobre células zimogênicas imunomarcadas para pepsinogênio C ............................................................................................. 57
Figura 13 – Esquema dos principais resultados obtidos no estudo ....................................... 66

15

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Sequência de oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos ensaios com Power
SYBR® Green......................................................................................................................... 35
Tabela 2 – Ensaios TaqMan® usados para análises de expressão gênica.............................. 36
Tabela 3 - Resumo dos resultados obtidos pela técnica de RT-PCRq mostrando os efeitos do
DP e do bloqueio da ação da corticosterona com RU486 para os grupos do estudo............... 42
Tabela 4 – Massa corpórea (g) dos animais por grupo de estudo no momento da eutanásia. 47

16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
A
AB
ACTH
ANOVA
ARU
C
cDNA
CMC
CMS
CPZ
CZ
DAB
DAPI
DEPC
DNA
dNTP
DP
DPRU
EDTA
EGF
EGFR
FITC
GR
GRE
GSII
HE
i.p.
MAPK
MR
OMS
PASAB
PBS
PCR
PCRq
PGC
RNA
RNAm
RT
RT-PCRq
SGK1
TA
TAE
TGF-
TNF-

Amamentado
“Alcian Blue”
Hormônio adrenocorticotrófico
Análise de variância
Amamentado tratado com RU486
Controle
Ácido desoxirribonucleico complementar
Célula mucosa do colo
Célula mucosa superficial
Célula pré-zimogênica
Célula zimogênica
3,3´tetra-hidrocloreto de diaminobenzidina
4',6-diamidino-2-fenilindol
Dietilpirocarbonato
Ácido desoxirribonucleico
Desoxinucleotídeo trifosfato
Desmame precoce
Desmame precoce tratado com RU486
Ácido etilenodiaminotetracético
Fator de crescimento epidermal
Receptor do fator de crescimento epidermal
Isotiocianato de fluoresceína
Receptor de glicocorticoides
Elemento responsivo aos glicocorticoides
Griffonia simplicifolia
Hematoxilina e eosina
Intraperitoneal
Proteína quinase ativada por mitógeno
Mineralo-corticoide
Organização Mundial de Saúde
Ácido periodico Reativo de Schiff e Alcian Blue
Tampão fosfato salina
Reação em cadeia da polimerase
Reação quantitativa em cadeia da polimerase
Pepsinogênio C
Ácido ribonucleico
Ácido ribonucleico mensageiro
transcriptase reversa
Reação quantitativa em cadeia da polimerase com transcriptase reversa
Quinase induzida por soro e glicocorticoide 1
Temperatura ambiente
Tris acetato - EDTA
Fator de crescimento transformante alfa
Fator de necrose tumoral

17

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 18
1.1 Epitélio gástrico ............................................................................................................ 18
1.2 Desmame precoce ......................................................................................................... 22
1.3 Glicocorticoides ............................................................................................................ 24
2 JUSTIFICATIVA............................................................................................................ 29
3 OBJETIVO...................................................................................................................... 30
4 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 31
4.1 Animais e desmame precoce ........................................................................................ 31
4.2 Tratamento com RU486 ............................................................................................... 31
4.3 Coleta das amostras ..................................................................................................... 32
4.3.1 Coleta para as análises de PCR quantitativo .............................................................. 32
4.3.2 Coleta para as análises de histoquímica e imuno-histoquímica ................................. 33
4.4 RT-PCRq ...................................................................................................................... 33
4.4.1 Extração de RNA ........................................................................................................ 33
4.4.2 Síntese de cDNA – reação da Transcriptase Reversa (RT) ......................................... 34
4.4.3 Amplificação do DNA – Reação em cadeia da polimerase (PCR) .............................. 34
Concentração de oligonucleotídeos ................................................................................... 35
4.5 Histoquímica para detecção de glicoproteínas ............................................................ 36
4.5.1 Ácido periódico Reativo de Schiff e Alcian Blue (PASAB) ........................................ 36
4.5.2 Lectina Griffonia simplicifolia II (GSII) .................................................................... 36
4.6 Imuno-histoquímica e quantificação das células imunomarcadas ............................. 37
4.6.1 Mucina 6 .................................................................................................................... 37
4.6.2 Mist1 ........................................................................................................................... 38
4.6.3 Pepsinogênio C (PGC)................................................................................................ 38
4.7 Captura de imagens ..................................................................................................... 39
4.8 Análise estatística ......................................................................................................... 39
5 RESULTADOS ............................................................................................................... 41
5.1 Massa corpórea dos animais ........................................................................................ 41
5.2 Avaliação de genes ligados à diferenciação do epitélio gástrico e à ação da
corticosterona ..................................................................................................................... 43
5.3 Avaliação da população de células mucosas do colo (CMC) ...................................... 47
5.4 Avaliação da população de células imuno-marcadas para Mist1 ............................... 53

18

5.5 Avaliação da população de células imuno-marcadas para PGC ................................ 56
6 DISCUSSÃO ................................................................................................................... 59
7 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 67
REFERÊNCIAS1 ............................................................................................................... 68

18

1 INTRODUÇÃO

1.1 Epitélio gástrico

O estômago de roedores é subdividido em três regiões histologicamente distintas: 1)
Adjacente ao esôfago, temos a córnea que é formada por epitélio queratinizado e a ela
seguem-se duas porções glandulares; 2) O corpo, porção mediana e a principal responsável
pelo processo digestivo; 3) E o antro, que é formado por glândulas baixas com fossetas bem
desenvolvidas 1, conforme esquematizado na Figura 1 2.

Figura 1 – Organização anatômica do estômago de ratos. O estômago está organizado em regiões
histologicamente distintas: córnea, corpo e antro. As setas indicam o caminho feito pelo
bolo alimentar. Fonte: Fiore (2013).

A mucosa da região do corpo gástrico é formada por longas glândulas tubulares que se
abrem em fossetas, sendo a porção glandular subdividida em istmo, colo e base 1 (Figura 2). A
fosseta é recoberta por células mucosas superficiais, enquanto que no istmo, encontramos
principalmente células tronco e células pouco diferenciadas. Na região do colo, podemos
observar a presença de células mucosas do colo (CMC). Já na base da glândula, vemos
principalmente células zimogênicas (CZ). As células parietais ficam distribuídas por toda a
glândula, enquanto que as enteroendócrinas são encontradas, em maior parte, na base 3; 4.
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Figura 2 – Organização histológica da mucosa gástrica. Fotomicrografia da mucosa gátrica de rato de
30 dias corada em HE. Aumento original: 20x.

Todas essas populações são originadas por células tronco localizadas na interface istmocolo, onde encontramos o principal nicho responsável pela renovação da mucosa gástrica
8; 9

5; 6; 7;

. Dessas células tronco surgem células: pré-mucosas superficiais que migram para a fosseta

e se diferenciam em células mucosas maduras; pré-parietais, que apresentam migração bidirecional e geram as células parietais maduras; e células pré-mucosas do colo que se
deslocam para a região do colo onde irão formar as CMC. Sabe-se que parte dessas células
continua migrando até a base onde se diferenciam em células pré-zimogênicas (CPZ) e
posteriormente, em CZ 7; 8; 10; 11; 12.
Como mencionado anteriormente, o principal nicho de células tronco, que garante a
renovação do epitélio gástrico, fica localizado na interface istmo-colo. Entretanto, outro nicho
localizado na base da glândula gástrica foi descrito recentemente: células tronco Lgr5 + e
células tronco Troy+. As células Lgr5+ também são encontradas no intestino e as Troy+ podem
ser consideradas “células tronco de reserva”, ativadas em situações especiais, como injúria
grave do tecido 9; 13.
O epitélio gástrico, em ratos, atinge seu completo estágio de maturação durante a
terceira semana de vida pós-natal, período que coincide com a etapa de transição alimentar
15

14;

. A partir do 14º dia de vida, os filhotes passam a se alimentar de ração juntamente com o

leite materno, sendo que no 21º dia é feito o desmame em biotério. Embora a presença dos
principais tipos celulares que compõem a glândula gástrica (células parietais, células mucosas
superficiais, CMC e CZ) já possa ser detectada em filhotes ao nascerem, essas células ainda
são bastante imaturas e apresentam baixa capacidade funcional
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. Na primeira semana de

vida, a maturação das células parietais aumenta rapidamente, entretanto para os outros tipos

20

celulares esse processo de desenvolvimento acontece mais lentamente, ao redor da terceira
semana de vida pós-natal 14; 16.
A mucosa gástrica é recoberta por um muco espesso formado em maior parte por
mucinas 17; 18. Esse muco protege o estômago contra agentes patogênicos

19

, contra a ação do

pH ácido, produzido pelas células parietais, e contra a ação das enzimas digestivas, secretadas
pelas CZ

20

. As mucinas são glicoproteínas de alto peso molecular com ligações O-

glicosídicas 21; 22. No estômago, as células mucosas superficiais recobrem toda a fosseta e são
as responsáveis por secretar a mucina 5AC, já as CMC secretam a mucina 6

22; 23

.

As CMC são pequenas, triangulares, localizadas na região de colo da glândula entre as
células parietais e apresentam o citoplasma repleto de mucina

22

. Vários pesquisadores já

demonstraram a origem dessas células a partir de células tronco gástricas

5; 7; 8; 9

e também

evidenciaram a existência de uma linhagem intermediária entre as CMC e CZ, as células prézimogênicas. Essas células possuem grânulos de secreção mucosos, como a as CMC, e
grânulos de secreção serosa, como as CZ, além de grânulos mistos 10; 11; 12; 14; 24 (Figura 3).
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Figura 3 – Fotomicrografia da interface colo-base da glândula gástrica de rato adulto. Observa-se, no
alto, células mucosas do colo (CMC) com citoplasma repleto de grânulos fracamente
elétron-densos, células pré-zimogênicas (CPZ) com grânulos de secreção mistos e, mais
abaixo células zimogênicas com grânulos elétron-densos no citoplasma. Obtida por Eliana
Parisi Alvares em microcópio eletrônico de transmissão. Aumento original 2500x.

Para que o aparato secretor celular produza uma secreção serosa, é necessária a ação do
fator de transcrição Mist1 25; 26; 27. Este fator de transcrição, além de promover a transcrição de
genes necessários para a formação do aparato de secreção serosa, age também sobre genes
que regulam o formato celular e o posicionamento ápico-basal de organelas citoplasmáticas,
modificando a morfologia de uma célula triangular – CMC – para uma célula mais cuboide e
com retículo endoplasmático mais desenvolvido – CZ 28.
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As CZ localizam-se na base da glândula gástrica e, em ratos, secretam pepsinogênio e
fator intrínseco 29. O pepsinogênio, sob a ação do pH ácido encontrado na luz do estômago, é
convertido à pepsina, principal enzima digestória

16

. O tipo de pepsinogênio a ser secretado

varia de acordo com o estágio de desenvolvimento do animal

30; 31

, sendo que em adultos o

principal tipo é o pepsinogênio C, codificado pelo gene Pcg, enquanto que em filhotes
encontramos em maior quantidade o pepsinogênio imaturo, codificado pelo Pga5. Já a
produção de fator intrínseco (Gif) varia apenas de maneira quantitativa 14.
Além dos produtos de secreção, que identificam a diferenciação dessas células, a família
de proteínas ERM também apresenta uma distribuição específica no epitélio gástrico, o que
pode contribuir para avaliação do desenvolvimento do estômago 32. A família ERM é formada
pelas proteínas ezrina, radixina e moesina que fazem a ligação da membrana plasmática ao
citoesqueleto de actina

33; 34

. A ezrina é encontrada em células parietais, participando da

organização dos canalículos formados pela membrana plasmática, que apresenta os
transportadores de íons que formarão o ácido clorídrico

35

. Já a moesina faz a ligação da

membrana plasmática ao citoesqueleto em CMC e CZ 32.
O grau de maturação do epitélio gástrico de ratos pode ser avaliado segundo a presença
das populações celulares que formam a glândula gástrica, identificadas pelos marcadores aqui
descritos, entre outros. A completa diferenciação de CMC e CZ corresponde a uma das etapas
mais tardias desse processo de maturação e a detalhada caracterização da presença desses
tipos celulares é de grande importância no nosso modelo.

1.2 Desmame precoce

É chamada de período de desmame (ou aleitamento suplementado) a etapa em que os
filhotes reduzem a ingestão de leite materno e começam a consumir os mesmos alimentos
ofertados aos indivíduos adultos (alimentos sólidos), é uma etapa de alimentação mista. Esta
mudança de dieta é feita de maneira gradativa até que cesse completamente a ingestão de leite
materno e o indivíduo é considerado desmamado. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
estabelece que o aleitamento materno exclusivo deva acontecer até que a criança complete
seis meses de idade, portanto a introdução de qualquer outro alimento antes deste período
pode ser considerada precoce ou antecipada 36.
Os benefícios da amamentação já são bastante conhecidos. Para as mães, esta prática
está associada à menor prevalência de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, hiperlipidemia e
doenças cardiovasculares durante o primeiro ano de vida do lactente

37

. E a alimentação dos
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bebês 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 38.
Em ratos, o período de amamentação ocorre naturalmente até o 28º dia de vida pós-natal
e o aleitamento materno exclusivo acontece até o 14º dia. É ao redor deste dia que diversos
processos fisiológicos ocorrem, como a abertura dos olhos, a regulação termogênica, o
desenvolvimento do paladar, a maturação da língua e a capacidade de urinar e defecar sem o
auxílio materno, o que possibilita ao filhote uma maior independência dos cuidados maternos
e o reconhecimento de uma nova fonte de alimento, a ração. Para fins experimentais, no 21º
dia acontece o desmame em biotério. Já o desmame precoce (DP) ocorre através da abrupta
interrupção do aleitamento materno, geralmente aos 15 dias de vida pós-natal 39; 40.
Durante o desmame, a principal fonte de macro-nutrientes é modificada com a
substituição da ingestão do leite materno, rico em lipídeos, pelo consumo da ração, rica em
carboidratos 40. O leite materno é a principal fonte de alimento do recém-nascido, e através
dele é estabelecido um elo entre o organismo da mãe e da prole. A adequada ingestão do leite
materno garante ao animal quantidades corretas de diversos hormônios e fatores de
crescimento essenciais que são secretados pela mãe. Portanto, o aleitamento deve ocorrer até
que o filhote seja capaz de produzir suas próprias moléculas biologicamente ativas, e
mudanças

neste

padrão

alimentar

desenvolvimento do animal

41; 42; 43; 44; 45

podem

provocar

perturbações

fisiológicas

no

. O modelo de DP gera uma antecipação na maturação

de vários órgãos e sistemas, como o aumento prematuro na atividade enzimática da sacaraseisomaltase e da ornitina descarboxilase no intestino

46; 47

. O desmame precoce também

modifica o perfil de resposta proliferativa do epitélio gástrico frente a estímulos. Por exemplo,
em filhotes desmamados precocemente, o jejum causa inibição da divisão celular, resposta
normalmente encontrada em adultos, ou seja, esse padrão alimentar induz o aparecimento
prematuro de características presentes em ratos adultos 48.
Estudos de nosso laboratório evidenciaram que quando comparado à amamentação
regular, o DP provoca aumento da proliferação celular epitelial gástrica e da diferenciação de
CMC pela ação do EGFR

49; 50

. Além disso, animais desmamados precocemente apresentam

uma modificação da distribuição do fator de crescimento transformante-3 e das células
produtoras de ghrelina no estômago 51; 52. Vimos também que o DP é capaz de elevar os níveis
de corticosterona plasmática nos primeiros dias de tratamento, alterando a atividade desse
hormônio na mucosa gástrica de filhotes

53

. E outros pesquisadores demonstraram que ratos

desmamados precocemente apresentam disfunção e má-formação da barreira intestinal,
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redução da expressão de fosfatase alcalina no intestino, cinco vezes mais incidência de
erosões gástricas e são mais predispostos à ocorrência de lesões ulcerativas profundas
57

54; 55; 56;

.
Em nosso modelo, o DP é realizado por meio da separação da nutriz de sua prole,

interrompendo não apenas a amamentação, mas também o constante cuidado materno

46; 48

.

Vários estudos mostraram que o DP produz alterações comportamentais como o aumento da
sensação de medo e vocalização precoce 58; 59. O DP também pode modificar o cuidado que as
fêmeas que foram submetidas a essa mudança de dieta irão ofertar à sua prole, já que elas
mesmas vivenciaram esta privação maternal 59. Sabe-se que a falta de cuidados maternos, nas
primeiras semanas de vida, pode alterar a atividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal
(HPA), o principal sistema de resposta ao estresse
só, aumenta a secreção de corticosterona

62

60; 61

. A separação materno-neonatal, por si

e induz mudanças epigenéticas próximas à região

promotora do gene Nr3c1, que codifica o receptor de glicocorticoides (GR) 63.
Vários estudos apontam a fase de desmame como uma etapa crítica para o
desenvolvimento e funcionamento de vários órgãos em indivíduos adultos, pois perturbações
no período de desmame são capazes de induzir mudanças deletérias permanentes; a
manutenção dessas mudanças faz parte do conceito de programação

64; 65; 66; 67; 68

. Entretanto,

apenas recentemente, os avanços da biologia molecular puderam comprovar que o estresse
neonatal induz modificações epigenéticas

63

, reforçando a importância de estudos

desenvolvidos sobre esta fase da infância, e sobre a ontogênese de doenças, que acometem
indivíduos adultos.

1.3 Glicocorticoides

Os hormônios glicocorticoides são esteroides produzidos e secretados pelo córtex da
glândula adrenal. Esses hormônios fazem a mediação de diversos processos fisiológicos e
respondem às situações de estresse

69

. Os glicocorticoides (GCs) (principalmente os

sintéticos) são bastante utilizados como anti-inflamatórios e no tratamento de reações
alérgicas devido a sua ampla atividade sobre o sistema imune 70.
A elevação dos níveis de GCs ocorre em resposta à ativação do eixo HPA. Após a uma
situação de estresse, o sistema nervoso simpático libera hormônios que induzem a secreção
pelo hipotálamo do hormônio liberador de corticotropina na microcirculação da hipofisária,
que por sua vez produz o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Este último age sobre as
células do córtex da adrenal, induzindo a secreção dos hormônios GCs 71; 72.
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Em roedores, o principal glicocorticoide é a corticosterona, cuja secreção passa por
variações naturais ao longo do desenvolvimento dos animais. Na etapa pré-natal, por volta do
18º e 20º dia gestacional, ocorre o primeiro pico de secreção hormonal, coincidindo com o
final da gestação. Posteriormente, entre o 14º e 24º dia de vida pós-natal, os níveis de
corticosterona vão aumentando gradativamente em paralelo ao quadro de maturação morfofisiológico. Como dito anteriormente, é neste período que ocorre a fase final de maturação do
epitélio gástrico, a abertura dos olhos, a maturação morfológica da língua, entre outros
processos

39; 40; 73

. Os hormônios GCs agem como reguladores do desenvolvimento

74

, e

modificações na dieta de animais em desenvolvimento, como o jejum, DP, e separação
materno- neonatal aumentam a secreção de corticosterona 46; 53; 75; 76; 77.
Os glicocorticoides agem nas células através da ligação com receptores citoplasmáticos
de dois tipos: os receptores mineralo-corticoides (MRs) e os receptores de glicocorticoides
(GRs)

78; 79

. Ambos receptores são encontrados ao longo do trato gastrintestinal, sendo a

distribuição de MR muito baixa no estômago, e mais abundante no intestino, enquanto o GR é
encontrado em todos os tipos celulares do epitélio gástrico

76; 80; 81

.

O GR inativo é encontrado no citoplasma das células ligado a um complexo
multiproteico. Após a ligação da corticosterona ao receptor, o complexo multiproteico se
dissocia e ocorre a formação de um dímero de GR, que transloca para o núcleo celular onde
agirá como um fator de transcrição. Dentro do núcleo, o receptor se liga a sequências
específicas do DNA, chamadas elementos responsivos aos glicocorticoides (GREs) e promove
a transcrição dos genes-alvo. Esta é a via de ação clássica em que o GR interage com os GREs
positivos. A via dos GREs negativos é ativada quando o dímero de GR, ligado ao
glicocorticoide, passa para o núcleo celular e interage com outros fatores de transcrição e
moléculas co-repressoras. Esta via reduz ou impede a transcrição de moléculas envolvidas em
processos inflamatórios e componentes de ativação do eixo HPA 79; 82. As vias de atividade do
GR estão representadas na Figura 1 83.
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Figura 4 – Esquema da ação do GR nos compartimentos intracelulares. Fonte: Figueiredo (2010).

Umas das ferramentas mais utilizadas para a avaliação dos efeitos dos GC é o
tratamento com o antagonista de GR, RU486 (ou mifepristona). Trata-se de um esteroide
análogo desenvolvido pela companhia farmacêutica Roussel-Uclaf (Romainville, França), em
meados de 1980, como parte de um projeto de pesquisa para a concepção de compostos
antiglicocorticoides

84; 85

. Secundariamente, descobriu-se que o RU486 também possuía uma

ação antiprogestágena. Combinado com a prostaglandina E1, como no sintético misoprostol,
resulta em aborto com uma taxa de sucesso próxima a 100%. A mifepristona apresenta três
principais efeitos farmacológicos: o endometrial, o gonadotrófico e o adrenocortical. O
RU486 tem sido testado no tratamento de casos clínicos, como o câncer de mama e próstata,
endometriose, leiomiomatose e a síndrome de Cushing 86.
O antagonista inibe ação dos glicocorticóides em três etapas: No meio extracelular, o
RU486 compete com a corticosterona pela ligação ao GR, com uma afinidade de três a quatro
vezes maior que a da dexametasona. Ao ligar-se ao GR, a mifepristona estabiliza a interação
entre o receptor e o complexo multiproteico, impedindo sua dissociação e evitando a
translocação do GR para o núcleo. Embora alguns receptores, mesmo complexados ainda
possam se translocar para o núcleo da célula, o GR ligado ao antagonista apresenta baixa
afinidade pelo DNA 85; 87. O RU486 possui uma meia-vida plasmática longa, podendo atingir
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90 horas, e desencadeia um efeito dose-dependente,

84

. A mifepristona é um composto com

ação antiprogesterona e antiglicocorticoides. No entanto, a presença de receptores de
progesterona no epitélio gástrico é baixa, o que assegura que os efeitos desencadeados pela
droga sejam majoritariamente devido a sua ação efeito antiglicocorticoide 85.
O RU486 apresenta ação central e periférica. No sistema nervoso central, o RU486
bloqueia os receptores de GCs presentes no hipotálamo, interferindo no mecanismo de
feedback negativo que regula a secreção hormonal. Como consequência, ocorre um aumento
dos níveis plasmáticos de ACTH e de corticosterona 86. No estômago, o efeito da mifepristona
é específico, uma vez que o antagonista não se liga aos receptores de mineralocorticoides
(MR) 88; 89, e os GRs são preferencialmente ocupados pelo RU486 90.
Como já mencionamos, são muitas as funções exercidas pelos hormônios GCs, o que os
torna objeto de vários estudos. Ao longo dos anos, fez-se necessário o conhecimento de
moléculas capazes de validar os efeitos dos GCs, moléculas alvo. Um deles é a enzima
serina/treonina- quinase induzida por soro e glicocorticoides 1 (SGK1). Esta enzima é
conhecida por mediar a ação de GC em vários tecidos 91, e tem alta expressão no estômago 92.
Originalmente, o gene Sgk1 foi clonado em resposta precoce aos GCs 93, e sua expressão no
estômago e intestino aumenta sob efeito desses hormônios

92; 94; 95

. Sabe-se, por exemplo, que

o tratamento de células derivadas de tumor de intestino com dexametasona induz a expressão
de Sgk1 após 30 min e a mantém elevada por até 24 hs, entretanto este efeito é abolido pela
ação do RU486 94.
No estômago, somado aos efeitos sobre a SGK1, os GC aceleram a diferenciação das
células zimogênicas. O tratamento com hidrocortisona provoca o aparecimento precoce do
pepsinogênio, além de aumentar a sua atividade 96; 97.
Os GCs também exercem importante papel sobre as glicoproteínas formadoras do
muco, as mucinas, sejam elas secretadas no trato gastrintestinal ou em outros órgãos

98; 99; 100;

101

. Entretanto, a ação dos GCs sobre essa classe de proteínas é bastante controversa: em

células epiteliais nasais, o tratamento com dexametasona aumenta a expressão das mucinas 1
e 8, enquanto reduz a expressão de Muc5b 98. Os GCs também elevam expressão e atividade
de enzimas de glicosilação no intestino 102.
Estudos de nosso laboratório sobre os efeitos dos GCs no epitélio gástrico de ratos em
amamentação mostraram que o aumento dos níveis endógenos de corticosterona causado pelo
estresse pode desencadear respostas diferentes da administração de hormônios exógenos,
indicando que a atividade esteroidal é diferente, dependendo da fonte de GCs. Assim,
enquanto o jejum alimentar (condição que provoca aumento da secreção de corticosterona)
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induz a proliferação da mucosa gástrica, o tratamento com hidrocortisona inibe a mesma
resposta

48; 75; 103

. Esses trabalhos nos ajudam a reforçar a importância sobre a avaliação dos

efeitos do estresse sobre animais que ainda estão em desenvolvimento.
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2 JUSTIFICATIVA

A OMS recomenda que o desmame de bebês seja realizado de maneira gradativa após
os seis meses de idade 36. Assim, o período de amamentação e a fase de desmame são críticos
para o desenvolvimento de vários órgãos, dentre eles o estômago

14; 15; 65; 67

. Nesse órgão, os

peptídeos biologicamente ativos presentes no leite materno entram em contato direto com o
epitélio gástrico, e regulam sua ontogênese 15; 40; 43; 49; 104. Modificações na transição do padrão
de alimentação levam a mudanças importantes, dentre elas, a secreção de GCs, cujos níveis
também estão relacionados com a maturação de órgãos e sistemas 46; 53; 74.
Dessa forma, o desmame precoce constitui um processo, no qual todas as diferentes
mudanças no padrão de crescimento podem interferir no desenvolvimento geral,
caracterizando uma plasticidade.

A corticosterona pode ter função preponderante neste

mecanismo de regulação, e a plasticidade celular pode contribuir para que os diferentes
estímulos, positivos ou negativos sejam adquiridos até de maneira irreversível, provocando
modificações epigenéticas 64; 65.
Portanto, faz-se necessário um maior conhecimento a respeito dos efeitos
desencadeados pelo DP, em especial na mucosa gástrica. Além de contribuir para o melhor
entendimento do crescimento gástrico ao longo do desenvolvimento pós- natal, a
diferenciação da linhagem de CMC e CZ está atualmente no cerne dos estudos de lesões prétumorais, uma vez que na carcinogênese gástrica, toda a maturação celular se torna aberrante.
Assim, nosso estudo visa contribuir com informações da pesquisa básica para áreas aplicadas
da oncologia gástrica e pediatria.
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3 OBJETIVO

Nosso objetivo foi investigar a ação da corticosterona sobre o padrão de maturação do
epitélio gástrico de ratos submetidos ao desmame precoce, e avaliar se os efeitos promovidos
são mantidos até o início da vida adulta. Mais especificamente, utilizamos o antagonista de
corticosterona RU486 durante o desmame precoce para estudar:
1) a expressão de genes envolvidos na diferenciação de células secretórias do epitélio
gástrico;
2) a diferenciação e a distribuição de células mucosas do colo e células zimogênicas;
3) se os efeitos desencadeados pelo padrão alimentar associado ao hormônio são
mantidos no início da vida adulta.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Animais e desmame precoce

Utilizamos ratos albinos de ambos os sexos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar),
mantidos com acesso ad libitum à ração e água, sob ciclo de 12/12 horas de claro/escuro, com
temperatura e exaustão controladas no Biotério do Departamento de Biologia Celular e do
Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB –
USP). Os protocolos utilizados foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA 86/2008; 18/2015).
Fêmeas foram acasaladas e mantidas em gaiolas individuais. O dia do nascimento dos
filhotes foi anotado como zero, e no 2º-3º dia de vida pós-natal, as ninhadas foram reduzidas a
8-9 filhotes que permaneceram com suas mães até o 15º dia. Nesta idade, dividimos os
animais em 4 grupos: amamentado controle (A), amamentado tratado com RU486 (ARU),
desmame precoce (DP) e desmame precoce tratado com RU486 (DPRU).
Os ratos dos grupos DP foram separados de suas mães e transferidos para outra gaiola,
onde a dieta passou a ser uma pasta de ração, disponível 24 horas/dia até o 21º dia de vida

48

.

Duas vezes ao dia, esses filhotes também receberam o alimento pastoso e água através de
pipeta descartável, e foram massageados na região abdominal, para facilitar a excreção de
urina e fezes. Esse tratamento ocorreu até que os animais completassem 19 dias de vida pósnatal e já conseguissem se alimentar dos pellets de ração. Os animais dos grupos A e ARU
permaneceram com suas mães, sendo amamentados normalmente, até o momento da
eutanásia. A massa corpórea dos animais foi monitorada ao longo de todo o experimento.

4.2 Tratamento com RU486

Neste estudo, avaliamos o papel da corticosterona na diferenciação do epitélio gástrico
através do tratamento com o RU486 (Mifepristona, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), que
bloqueia a atividade do receptor de glicocorticoides (GR). O RU486 é um composto esteroide
com ação antiprogesterona e antiglicocorticoides. Todavia,

conforme mencionado

anteriormente, a reduzida distribuição de receptores de progesterona no epitélio gástrico,
assegura que os efeitos desencadeados pela droga são majoritariamente devido ao efeito
antiglicocorticoide 85.
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O RU486 apresenta uma meia-vida plasmática longa, que atinge 90 horas

84

. Para

comprovar a eficácia deste tratamento avaliamos a expressão de Sgk1 em nossas amostras,
conforme descrito abaixo. Cabe ressaltar que a SGK1 é uma quinase serina/treonina
originalmente clonada como um gene de resposta precoce aos GCs

93

, porém esse efeito é

abolido pela ação do RU486 94.
Os grupos que receberam o tratamento com antagonista de corticosterona foram
injetados com RU486 (10 mg/Kg de massa corpórea diluído em óleo de milho na
concentração de 2,5 mg/mL) i.p. às 17:00 no 15º dia de vida pós-natal. O dia e horário da
injeção de RU486 foram estabelecidos com base em resultados de nosso laboratório 53 e dados
da literatura que mostram a ocorrência de um pico de corticosterona plasmática no entardecer
do dia seguinte ao início do DP (16º dia)

46

. Os animais controle foram tratados no mesmo

horário com o veículo.

4.3 Coleta das amostras

A coleta do estômago e eutanásia dos animais foram realizadas às 10h00 dos dias 17,
18 (filhotes) e 30 (adultos-jovens), sob anestesia com injeção i.p. de cloridratos de ketamina e
xilazina (1:1, Anasedan e Dopalen, Vetbrands, Paulínia, SP, Brasil) em dose excessiva (0,5
ml/100 g de massa corpórea). O estômago foi aberto pela curvatura menor, esticado em
cortiça e submetido a diferentes protocolos, de acordo com os ensaios aos quais as amostras
seriam submetidas: reações de PCR quantitativo, análises morfológicas, e reações de imunohistoquímica.

4.3.1 Coleta para as análises de PCR quantitativo

As amostras para os ensaios de PCR quantitativo foram obtidas dentro dos parâmetros
descritos acima, a partir de filhotes de 17 dias (para a avaliação da expressão gênica
previamente a identificação de proteínas em cortes histológicos obtidos de animais de 18 dias)
e adultos-jovens de 30 dias. O órgão, aberto pela menor curvatura e esticado em cortiça, foi
lavado com água DEPC (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) e submetido à raspagem para
obtenção da mucosa gástrica, procedimento realizado sob microscópio estereoscópico (Zeiss,
Oberkochen, Alemanha). O tecido obtido foi conservado em RNAlater (Ambion, Carlsbad,
CA, EUA) e armazenado a -80 ºC até o processo de extração do RNA.
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4.3.2 Coleta para as análises de histoquímica e imuno-histoquímica

O estômago coletado através do procedimento descrito acima, após ser esticado em
cortiça, foi lavado com salina 0,9% e fixado por 4 horas em formaldeído 4%, para avaliação
da mucina 6, ou formaldeído 10%, para as outras reações imuno-histoquímicas e
histoquímicas. Após este período, a amostra foi removida da cortiça e acomodada sobre papel
cartão em um cassete plástico. O processo de fixação prosseguiu por mais 4 horas, quando
então o cassete com o material coletado foi transferido para álcool 70o até ser incluído em
parafina. No momento da inclusão, o estômago coletado foi seccionado em três fragmentos,
cada um contendo as três regiões do epitélio gástrico de roedores: córnea, corpo e antro.
Os cortes histológicos foram corados com hematoxilina e eosina (HE), previamente à
realização das análises citadas, para controle da qualidade do material. Para as reações de
histoquímica, utilizamos material obtido de animais de 17, 18 e 30 dias de vida pós-natal. Em
estudos prévios as avaliações foram feitas na mucosa gástrica de ratos de 17 e 18 dias
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,

porém como nossos resultados preliminares não indicaram variação entre essas idades, as
análises de imuno-histoquímica foram feitas a partir de ratos de 18 e 30 dias.

4.4 RT-PCRq

4.4.1 Extração de RNA

A extração do RNA, das amostras obtidas após raspagem da mucosa gástrica, ocorreu
pelo método de TRIzol® (Ambion) combinado com PureLink® RNA Mini Kit (Ambion).
Conforme as especificações do fabricante, o raspado da mucosa gástrica conservado
em RNAlater (Ambion) a -80 °C foi transferido para um tubo de fundo chato contendo 1 mL
de

TRIzol®

(Ambion)

gelado.

Realizou-se

a

homogeneização

com auxílio

de

homogeneizador elétrico ULTRA-TURRAX® T10 (IKA, Staufen, Alemanha). Em seguida,
acrescentou-se 200 μL de clorofórmio (Merck, Darmstadt, Alemanha). Após agitação manual
e incubação (3 min, TA), os tubos foram centrifugados a 12.000 g (15 min, 4 °C). Com a
formação de três fases, foram transferidos 350 μL da fase aquosa superior para um tubo de
fundo cônico, e acrescidos 350 μL de etanol (Merck, Darmstadt, Alemanha) 70 o livre de
RNAse. Após agitação em vórtex, os 700 μL (etanol e fase aquosa) foram colocados em um
conjunto Spin (tubo Spin e tubo coletor) e centrifugados a 12.000 g (30 s, TA). O tubo coletor
foi esvaziado, acrescentamos 700 μL de tampão de lavagem I e centrifugamos a 12.000 g (30
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s, TA). Em seguida, trocamos o tubo coletor. Foram adicionados 500 μL de tampão de
lavagem II com etanol (Merck, Darmstadt, Alemanha), e esse passo foi seguido de
centrifugação a 12.000 g (30 s, TA) e esvaziamento do tubo coletor por duas vezes. Após
mais uma etapa de centrifugação a 12.000 g (1 min, TA), o tubo coletor foi descartado e o
tubo Spin foi colocado em um tubo de recuperação. Adicionamos 30 μL de água livre de
RNAse e incubamos (1 min, TA). Posteriormente, centrifugamos a 12.000 g (2 min, TA).
Oito μL da amostra restante foram então transferidos para um tubo contendo 8 μL de água
livre de RNAse, 1 μL de tampão de DNase I 10 x e 1 μL de DNase I (1Invitrogen, Carlsberg,
CA, EUA). Incubamos (15 min, TA), acrescentamos 1 μL de EDTA 25 mM (Invitrogen) e
aquecemos a 65 °C (10 min).
A quantificação do RNA foi realizada por espectrofotometria com caminho óptico de
0,1 mm e a análise da pureza das amostras extraídas ocorreu pela avaliação das razões entre as
absorbâncias medidas a 260 e 280 nm, e medidas a 260 e 230 nm (NanoDrop – Thermo
Fisher Scientific, Waltham, MA USA) (Laboratório de Biologia Celular e Molecular – Profª.
Drª. Gláucia M. Machado-Santelli). A integridade do RNA foi testada em gel de agarose 1%
com brometo de etídeo em tampão Tris acetato 40 mM – EDTA 1 mM (TAE) através da
observação das bandas correspondentes às subunidades 30 S e 50 S do RNA ribossomal.
4.4.2 Síntese de cDNA – reação da Transcriptase Reversa (RT)
Para a síntese do cDNA, g de RNA total, previamente tratados com DNase I, foram
adicionados a 1 μL de Oligo (dT) Primer com 2 μL de água DEPC, seguido de incubação a 70
°C (10 min). Posteriormente, acrescentou-se 6 μL de mistura contendo 3 μL de Tampão FirstStrand 5 X, 2 μL de DTT 0,1 M e 1 μL de dNTP 10 mM, e incubou-se a 42 °C (5 min). Em
seguida, adicionou-se 1 μL de enzima SuperScript III RT 200 U/μL e a reação prosseguiu sob
incubação a 42 °C (50 min) e a 70 °C (15 min). Por fim, foi adicionado1 μL de RNase H 2
U/μL com incubação a 37 °C (20 min). Todos os reagentes utilizados nas etapas descritas
eram da marca Invitrogen.
4.4.3 Amplificação do DNA – Reação em cadeia da polimerase (PCR)

As reações de PCR quantitativo foram conduzidas em termociclador StepOne Plus
(Applied Biosystems, Carlsberg, CA, EUA) e os genes listados foram avaliados com
oligonucleotídeos desenhados (Tabela 1) e usados em reação com Power SYBR® Green PCR
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Master Mix (Applied Biosystems) para 6ng de amostra em um volume final de 25 μL, ou com
uso de ensaios TaqMan® probe (Applied Biosystems) (Tabela 2) para 40 ng de amostra em
um volume final 20 μL de ensaio.
Brevemente, o cDNA foi amplificado sob as seguintes condições de temperatura e
tempo: a) para as reações utilizando Power SYBR® Green: 95 °C por 10 min, 40 ciclos de 95
°C por 15 s, seguidos por 60 °C por 1 min, seguido da curva de dissociação (95 °C por 15 s
seguido de 60 °C por 1 min e 95 °C por 15 s); b) para ensaios TaqMan®: 50 °C por 2 min, 95
° por 10 min, 40 ciclos de 95 °C por 15 s, seguidos por 60 °C por 1 min. A fluorescência
emitida pelo anelamento das amostras aos iniciadores foi medida em comprimento de onda de
470 nm, e as quantidades relativas foram calculadas utilizando o método do 2 -∆∆Ct 105.
As concentrações de oligonucleotídeos iniciadores (para os ensaios com Power
SYBR® Green) e os ensaios TaqMan® utilizados nas análises de expressão gênica estão
especificados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente.
Tabela 1 - Sequência de oligonucleotídeos iniciadores utilizados nos ensaios com Power
SYBR® Green.

Gene/proteína*

Sense

Anti-sense

Concentração de
oligonucleotídeos

Gapdh/GAPDH

AGTGCCAGCCTCGTCTCATAG

TAACCAGGCGTCCGATACG

100nM

Sgk1/SGK1

TATGGCCTGCCTCCGTTCT

GTGCCTTGCTGAGTTGGTGAT

150nM

Bhlha15/Mist1

GAACTTGTGCTTGGTCCATCCT

TCCCTATCCTGCGTTCACAAC

150nM

* a proteína codificada está indicada para facilitar a interpretação dos resultados
Fonte: Zulian (2016).
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Tabela 2 - Ensaios TaqMan® usados para análises de expressão gênica.
Gene

ID do ensaio

Proteína codificada

Actb

Rn00667869_m1

-actina

Nr3c1

Rn00561369_m1

Receptor de glicocorticoides

Muc6

Rn1759814_m1

Mucina 6

Muc5ac

Rn01451270_g1

Mucina 5AC

Fut1

Rn00579894_m1

-1,2-fucosil-transferase

Msn

Rn00675568_m1

Moesina

Gif

Rn00567702_m1

Fator intrínseco gástrico

Pga5

Rn00572739_m1

Pepsinogênio 5, grupo 1

Pgc

Rn00590984_m1

Pepsinogênio C

Fonte: Zulian (2016).

4.5 Histoquímica para detecção de glicoproteínas

4.5.1 Ácido periódico Reativo de Schiff e Alcian Blue (PASAB)
Cortes não-seriados de 6 μm da mucosa gástrica foram colocados em lâminas,
desparafinizados, e então mantidos em ácido periódico (10 min). Após lavagem em água
corrente, as lâminas foram imersas em Reativo de Schiff (30 min) e novamente lavadas.
Depois de permanecerem em Alcian Blue (AB) (45 min), os cortes foram lavados, corados
com Hematoxilina de Harris e montados em Goma de Damar.
As CMC foram identificadas pela reação com AB. Realizamos a quantificação sob
microscópio de luz (Nikon, Japão) com o uso de uma ocular integradora com retículo (8 X,
tipo Kpl2, Zeiss, Alemanha) e objetiva de imersão (100X). Esse retículo foi cuidadosamente
deslocado em direção à base da glândula para observação de toda sua extensão. Utilizamos
um total de 10 a 15 campos por animal e os resultados foram expressos em número de células
reagentes para AB por campo/animal.

4.5.2 Lectina Griffonia simplicifolia II (GSII)
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Cortes não-seriados de 6 μm foram colocados em lâminas cobertas com poli-L-lisina
(Sigma), desparafinizados, e então hidratados e permeabilizados com solução salina
tamponada com fosfato (PBS) + Triton 0,3% (PBS-Triton) (10 min). Em seguida,
adicionamos lectina GSII conjugada a isotiocianato de fluoresceína (FITC, Vector,
Burlingame, CA, EUA) 20 μg/mL (4 horas, TA). Após duas lavagens (5 min cada) com PBS
0,05 M, os cortes foram incubados com RNAse A (10 min, 5 mg/mL, Calbiochem, San
Diego, CA, EUA) e em seguida com brometo de etídio (3 min, 10 μg/mL, Invitrogen) para
identificação dos núcleos. Finalmente, as lâminas foram montadas em Mowiol (Calbiochem)
e observadas em microscópio de fluorescência (Axioscope 2, software Zen, Zeiss, Alemanha).
A quantificação de células mucosas do colo ocorreu com o auxílio de uma marcação
na ocular do microscópio que delimita uma área retangular. O número de células identificadas
pela lectina GSII-FITC por campo foi contado sob objetiva de 40 X. Como esta lectina
evidencia não somente as células mucosas do colo, mas também os precursores das células
zimogênicas (CZ) na base da glândula de animais em desenvolvimento

15

, foram anotadas

somente as células reagentes localizadas no terço médio da glândula gástrica. Utilizamos um
total de 5 a 10 campos por animal e os resultados também foram expressos em número de
células marcadas por campo/animal.

4.6 Imuno-histoquímica e quantificação das células imunomarcadas

4.6.1 Mucina 6
Cortes não-seriados de 6 μm foram desparafinizados e hidratados em PBS 0,05M pH
7,4 por 10 min. A peroxidase endógena foi inativada com solução de metanol (Merck) e H2O2
3% (10 min, Merck) e, após lavagens em água e PBS, seguiu-se a etapa de recuperação
antigênica com proteinase K (g/mL, 1 h a TA) (Gibco, Carlsberg, CA, EUA). Os cortes
foram incubados com anticorpo policlonal de coelho contra mucina 6 (8 g/mL, overnight, 4°
C, Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EUA). Após lavagem com PBS, os cortes
foram expostos ao anticorpo secundário de cabra anti-coelho conjugado com biotina (5,5
g/mL, 2 h a TA) (Jackson ImmunoResearch Laboratories, PA, EUA) seguido de complexo
estreptavidina-peroxidase (5 g/mL, 2 h,a TA). A revelação foi realizada com o sistema de
substrato-cromógeno 3,3’-diaminobenzidina (DAB), Liquid DAB+ e H2O2 (Dako,
Carpinteria, CA, EUA), seguida de contracoloração com Hematoxilina de Mayer 0,1% e
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diferenciação em solução saturada de carbonato de lítio. O controle negativo foi obtido pela
omissão do anticorpo primário.
A quantificação das células positivas para mucina 6 ocorreu sob microscópio de luz,
após a observação das lâminas com o uso de uma ocular integradora com retículo (8 X, Kpl2,
Zeiss) e objetiva de imersão (100 X). Foram quantificadas as células marcadas e nãomarcadas, em um total de 1.000 células observadas em secções bem orientadas das regiões de
colo e início da base da glândula gástrica. O resultado foi analisado como número de células
marcadas/total de células epiteliais observadas X 100, e expresso como índice de marcação
(%)/ animal.

4.6.2 Mist1
Cortes não-seriados de 6 μm foram desparafinizados e hidratados em PBS 0,05 M pH
7,4 (10 min). Em seguida, as lâminas passaram por um pré-tratamento com Tris-HCl 0,05 M
pH 9,0 (5 min, 600 watts e 10 min, 300 watts) em microondas para resgate de antígeno. Após
o resfriamento, e lavagem com PBS, os cortes foram incubados com o anticorpo monoclonal
de camundongo para Mist1 (8 g/mL, overnight, 4 °C) (Santa Cruz Biotechnology). Após
outra lavagem com PBS, os cortes foram incubados com o anticorpo secundário de burro anticamundongo conjugado com Cy3 (26 g/mL em PBS, 2 h) (Jackson ImmunoResearch
Laboratories). Após duas lavagens (5 min cada) com PBS 0,05 M, as lâminas foram montadas
em Mowiol (Calbiochem). O controle negativo da reação foi obtido pela omissão do anticorpo
primário. Para aquisição de imagens representativas dos resultados, as lâminas foram
submetidas à mesma técnica descrita acima e montadas com Mowiol (Calbiochem) acrescido
de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI, 0,5 μg/mL Invitrogen).
A quantificação dos núcleos imuno-marcados ocorreu sob microscópio de
fluorescência (Zeiss), como descrito acima para GSII-FITC. Assim, com o auxílio de uma
marcação na ocular do microscópio que delimita uma área retangular e objetiva de imersão
(100 X), contamos um total de 10 a 15 campos por animal. Os resultados foram expressos em
número de células imuno-marcadas por campo/animal.

4.6.3 Pepsinogênio C (PGC)
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Cortes não-seriados de m foram desparafinizados e hidratados em PBS 0,05M pH
7,4 por 10 min. A peroxidase endógena foi inativada com metanol-H2O2 3% (10 min) e, após
lavagens em água e PBS, os cortes foram incubados com anticorpo de cabra contra PGC (2
g/mL, overnight, 4 °C) (Santa Cruz Biotechnology). Após outra lavagem com PBS, os cortes
foram incubados com anticorpo secundário de coelho anti-cabra conjugado com peroxidase
(3,2 g/mL, 2 h, TA) (Jackson ImmunoResearch Laboratories).
A revelação

foi realizada

com o

sistema

de

substrato-cromógeno

3,3’-

diaminobenzidina (DAB), Liquid DAB+ e H2O2 (Dako), seguida de contracoloração com
Hematoxilina de Mayer 0,1% e diferenciação em solução saturada de carbonato de lítio. O
controle negativo foi obtido pela omissão do anticorpo primário.
A quantificação de CZ imuno-positivas foi realizada considerando-se a morfologia da
célula e a presença de reação positiva no citoplasma. Utilizamos microscópio de luz com
ocular integradora com retículo (8 X, tipo Kpl2, Zeiss) e objetiva de imersão (100 X). Foram
quantificadas as células marcadas e não- marcadas, em um total de 1.000 células observadas
em secções bem orientadas da base da glândula gástrica. O resultado foi analisado como
número de CZ marcadas/total de células epiteliais observadas X 100, e expresso como índice
de marcação (%)/animal.

4.7 Registro de imagens

As reações estudadas sob microscópio de luz (Nikon, Japão) foram registradas com o
uso do software Image ProPlus v.5.2 (Media Cybernetics, Bethesda, USA) em microscópio de
luz (Olympus, Montreal, Canada). As reações avaliadas em microscopia de fluorescência
(Axioscope 2, Zeiss) foram registradas e as imagens capturadas com o software Zen 2 2011
(edição azul, Zeiss). Para as reações com lectina GSII, as fotomicrografias foram obtidas no
mesmo microscópio utilizado para as análises, já para as reações de imuno-histoquímica para
Mist1, as imagens foram capturadas no microscópio confocal de varredura a laser (LSM 780NLO, Zeiss) com o auxílio do software ZEN (2010B SP1, Zeiss) (CEFAP-ICB/USP, São
Paulo, Brasil).

4.8 Análise estatística
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Os resultados foram agrupados de acordo com o tratamento e expressos como média ±
desvio padrão. Para avaliar a interação entre padrão alimentar (dieta) e ação da corticosterna
(por meio do antagonista RU486) utilizamos ANOVA a dois critérios. Para analisar os
resultados obtidos para os diferentes grupos em uma mesma idade, usamos ANOVA seguida
de teste de Tukey ou teste t de Student, dependendo da comparação necessária. Os resultados
foram considerados significativos quando p < 0,05.
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5 RESULTADOS

5.1 Massa corpórea dos animais

A massa corpórea dos animais foi monitorada ao longo de todos os experimentos,
visto que a mudança do padrão alimentar pode induzir um retardo no ganho de massa dos
filhotes 46; 48; 106.
Os animais dos grupos amamentados (A e ARU) apresentaram variação positiva da
massa corpórea ao longo do período experimental, embora as diferenças, quando comparadas
diariamente, não sejam significativas (Figura 5). Já os animais desmamados precocemente
(DP e DPRU) apresentaram redução na massa corpórea aos 17 dias de vida pós-natal (p<0,01)
que se manteve até o 19º dia. Do 20º ao 27º dia de experimentação, todos os grupos ganharam
peso de forma semelhante, independente do tratamento. Entretanto, no 28º dia, pudemos
observar, novamente, menor massa corpórea nos animais dos grupos DP e DPRU (p<0,05),
sendo este resultado mantido até o final das análises.

42

Figura 5 – Massa corpórea de ratos ao longo do período experimental (do 15º ao 30º dia) submetidos
ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou veículo. Cada ponto representa
média ± desvio padrão. Foram considerados todos os animais utilizados nos diversos
experimentos (n = 7 – 27 animais/grupo/idade). Os resultados foram analisados por
ANOVA seguido de teste de Tukey e observamos em relação ao grupo A da mesma idade:
*p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,0001; em relação ao grupo ARU de mesma idade: #p<0,05;
##p<0,01 e ###p<0,0001.

Além do acompanhamento diário, os animais também foram pesados no momento da
coleta de amostras e as médias de massa corpórea aos 17, 18 e 30 dias (pontos de estudo)
estão apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Massa corpórea (g) dos animais por grupo de estudo no momento da eutanásia.
Idade (dias)

A

ARU

DP

DPRU

17

34,55 ±3,88

34,03 ±4,26

27,99±2,70***

27,71 ±3,31###

18

36,75 ±4,79

36,00 ±5,21

28,87 ±3,27**

29,62 ±4,53###

30

90,00 ±8,96

92,08 ±5,20

80,89 ±9,79*

76,35 ±3,85###

Os resultados foram analisados por teste t de Student e observamos em relação ao grupo A da mesma
idade: *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,0001; em relação ao grupo ARU de mesma idade: ###p<0,0001.
Fonte: Zulian (2016).
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5.2 Avaliação de genes ligados à diferenciação do epitélio gástrico e à ação da
corticosterona
Reações de PCR quantitativo foram conduzidas para avaliarmos a expressão de genes
marcadores da maturação e das funções da glândula gástrica em animais amamentados ou
submetidos ao desmame precoce, e tratados ou não com RU486.
Ao analisarmos como o DP influencia a expressão de genes relacionados à maturação
do epitélio gástrico, observamos que, em filhotes de 17 dias, os genes Muc5ac (célula mucosa
superficial), Muc6 (célula mucosa do colo) (Figura 7), Bhlha15 (célula zimogênica em
diferenciação) e Pgc (célula zimogênica madura) (Figura 6) tiveram expressão aumentada,
quando comparados aos grupos amamentados (A e ARU) (p<0,05) (Figuras 6 e 7), enquanto
os níveis de Gif e Msn (ambos marcadores de célula zimogênica) foram reduzidos quando
comparamos ARU e DPRU (p<0,05) (Figura 6). Já o gene Pga5, que codifica um tipo imaturo
de pepsinogênio, teve sua expressão reduzida em filhotes submetidos ao desmame precoce,
independente da ação do antagonista (p<0,05) (Figura 6).
Em ratos de 30 dias, apenas a resposta de Pgc foi mantida, ou seja, o grupo DP
apresentou expressão significativamente mais alta desse gene quando comparado ao grupo A
(p<0,05) (Figura 6). Para o pepsinogênio imaturo (Pga5), o desmame precoce provocou
redução na expressão gênica (comparados os grupos ARU e DPRU) (p<0,05), enquanto que
para o gene Msn, observamos redução de expressão em relação ao grupo A (p<0,05) e
aumento de expressão em relação ao ARU (p<0,05) quando analisamos os efeitos do DP em
ratos adultos-jovens. Todos os resultados estão resumidos na Tabela 3.
Já é sabido que o DP promove a elevação da corticosterona plasmática durante o início
do tratamento

46; 53

e, para avaliar o papel deste hormônio na mucosa gástrica, reduzimos sua

atividade por meio do bloqueio de GR com a administração de RU486. Como mencionado
anteriormente, a eficácia deste tratamento pode ser atestada pela expressão de Sgk1.
Observamos que, em animais de 17 dias, o RNAm desta quinase serina/treonina foi
aumentado pelo DP (p<0,05) (Figura 7) e o tratamento com RU486 reduziu
significativamente sua expressão (p<0,01), comprovando a eficiência do tratamento e a
relação entre a resposta ao fármaco e o padrão alimentar (p<0,01). Em ratos de 30 dias, não
observamos variações significativas. O RNAm que codifica o GR (Nr3c1) também foi
avaliado e os resultados mostraram que os tratamentos utilizados não mudaram os níveis de
expressão gênica nas duas idades testadas (Figura 7).
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Em relação aos genes marcadores da maturação da mucosa gástrica, Muc5ac e Pgc, o
bloqueio da corticosterona reduziu a expressão dos mesmos em ratos de 17 dias desmamados
precocemente (p<0,05). Quando ANOVA a dois critérios foi utilizada para testar os efeitos
sobre esses genes, observamos interação significativa, ou seja, o efeito da corticosterona foi
dependente da dieta. Ainda em filhotes, para o RNAm da mucina 6, o antagonista aumentou a
expressão gênica, quando os grupos A e ARU foram comparados e não causou efeito no
grupo DP (p<0,01) (Figura 7).
Já em ratos de 30 dias submetidos ao DP, o bloqueio da corticosterona diminuiu a
expressão do gene Pga5 (p<0,05) e manteve a resposta (já observada em filhotes) para o gene
do pepsinogênio C. Ou seja, o tratamento com RU486 reduziu a expressão de Pgc em adultosjovens que passaram pelo DP (p<0,01) (Figura 6). Esse resultado novamente a interação entre
a dieta e a resposta à corticosterona (ANOVA a dois critérios, p<0,05).
Pudemos constatar também que, em ratos de 30 dias, o gene codificador da moesina
(Msn) apresentou uma redução no RNAm do grupo ARU em relação ao grupo A (p<0,05), e
um aumento significativo para os animais DPRU comparados aos DP (p<0,05) (Figura 6).
Esses efeitos contrários mostram que a expressão deste gene pode ser controlada
diferentemente pela corticosterona (resposta ao RU486) de acordo com o padrão alimentar
(p<0,01).
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Figura 6 – Expressão de genes do epitélio gástrico de ratos submetidos ou não ao desmame precoce
e/ou tratados com RU486 ou veículo. RT-PCRq para Bhlha15 (A e B), Msn (C e D), Gif (E
e F), Pga5 (G e H) e Pgc (I e J) em animais de 17 (A, C, E, G e I) e 30 dias (B, D, F, H e
J). A quantidade relativa foi calculada considerando o grupo A como referência e cada
barra representa média ± desvio padrão. (n) = 3 – 5 animais por grupo por idade para cada
gene. Em relação ao grupo A: *p<0,05; **p<0,01; em relação ao grupo ARU: #p<0,05;
##p<0,01; em relação ao grupo DP: &p<0,05; &&p<0,01.
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Figura 7 – Expressão de genes do epitélio gástrico de ratos submetidos ou não ao desmame precoce
e/ou tratados com RU486 ou veículo. RT-PCRq para Nr3c1(A e B), Sgk1(C e D), Muc5ac
(E e F), Muc6 (G e H) e Fut1 (I e J) em animais de 17 (A, C, E, G e I) e 30 dias (B, D, F, H
e J). A quantidade relativa foi calculada considerando o grupo A como referência e cada
barra representa média ± desvio padrão. (n) = 3 – 5 animais por grupo por idade para cada
gene. Em relação ao grupo A: *p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,0001; em relação ao grupo
ARU: #p<0,05; ##p<0,01; em relação ao grupo DP: &p<0,05; &&p<0,01.
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A mucosa gástrica é recoberta pelo muco produzido pelas células mucosas superficiais
(CMS) e células mucosas do colo (CMC)
peso molecular

18; 109

107; 108

, sendo as mucinas, glicoproteínas de alto

um dos principais componentes deste muco

110

. Para avaliar se o DP e a

corticosterona poderiam alterar elementos responsáveis pela glicosilação da mucina 6, o gene
Fut1 também foi estudado por PCRq. Fut1 codifica a enzima de glicosilação α-1,2-fucosiltransferase

111

e é encontrado apenas na porção glandular da mucosa gástrica, não sendo

expresso na fosseta

112

. Nossos resultados mostraram que o DP não alterou sua expressão aos

17 dias, porém quando este grupo foi estudado aos 30 dias, notamos uma redução do nível de
Fut1 (p<0,05) (Figura 7). Já o tratamento com o antagonista influenciou a expressão desse
gene somente na mucosa gástrica de filhotes amamentados (ARU), reduzindo o RNAm em
relação ao grupo controle (A) (p<0,05).
A Tabela 4 resume os resultados obtidos pela técnica de RT-PCRq nos grupos
avaliados para comparação do efeito do desmame precoce com amamentação, e do efeito da
administração de RU486 de acordo com o padrão alimentar.

Tabela 4 - Resumo dos resultados obtidos pela técnica de RT-PCRq mostrando os efeitos do
DP e do bloqueio da ação da corticosterona com RU486 para os grupos do estudo.
Idade
Gene

Bhlha15
Msn
Gif
Pga5
Pgc
Nr3c1
Sgk1
Muc5ac
Muc6
Fut1

Tratamento(condição
alimentar)

DP/DPRU

17 dias

30 dias

A ARU A ARU

↑
−
−
↓
↑
−
↑
↑
↑
−

↑
↓
−
↓
↑
−
↓
↑
↑
−

−
↓
−
−
↑
−
−
−
−
↓

−
↑
−
↓
↑
−
−
−
−
−

Idade
Tratamento
(bloqueio
CORT)

RU486

17
dias

30
dias

A DP A DP

−
−
−
−
−
−
−
−
↑
↓

−
−
↓
−
↓
−
↓
↓
−
−

−
↓
−
−
−
−
−
−
−
−

−
↑
−
↓
↓
−
−
−
−
−

Comparações relativas entre tratamento e respectivo controle: ↑ indica o aumento de expressão; ↓
indica diminuição de expressão; − indica ausência de resposta

5.3 Avaliação da população de células mucosas do colo (CMC)
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Sabe-se que animais submetidos ao DP apresentam um aumento significativo na
população de CMC, a partir do 17º dia de vida pós-natal, quando comparados a animais em
amamentação

49

. Para verificar o efeito da corticosterona na aceleração da diferenciação

dessas células na mucosa gástrica, utilizamos o antagonista da ação hormonal (RU486) e
realizamos duas reações histoquímicas (PASAB e lectina GSII-FITC), que evidenciam o
muco produzido pelas CMC, em animais de 17, 18 e 30 dias de vida pós-natal. Também
avaliamos as CMC através da técnica de imuno-histoquímica para mucina 6 nos quatro grupos
experimentais aos 18 e 30 dias.
Por meio da técnica de PASAB, observamos células mucosas superficiais coradas em
azul escuro e púrpura, enquanto que as CMC aparecem em azul ciano na região média da
glândula. O DP aumentou o número de células positivas no epitélio gástrico quando
comparado com o grupo A aos 17 e 18 dias (p<0,01) (Figura 8), corroborando resultados
anteriores 49. Aumento este que foi de 150% quando comparamos os filhotes A e DP aos 17
dias, e de 90% aos 18 dias de idade. Observamos também a interação significativa entre o
padrão alimentar e a ação da corticosterona (ANOVA a dois critérios), uma vez que o padrão
alimentar (A ou DP) influenciou a resposta ao antagonista (RU486 não induziu alterações no
grupo ARU, mas reduziu significativamente o número de células/campo em filhotes
desmamados precocemente) (p<0,01) (Figura 8). Esse efeito foi mais proeminente em 17 dias
(p<0,01). Assim, registramos uma diminuição de 45 e 30%, aos 17 e 18 dias respectivamente
após o tratamento com RU486.
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Figura 8 – Avaliação da distribuição das células mucosas do colo no epitélio gástrico de ratos
submetidos ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou veículo.
Fotomicrografias representativas de reações histoquímicas de PASAB em animais
amamentados e injetados com veículo (A, E e I) ou RU486 (B, F e J) e animais submetidos
ao desmame precoce e injetados com veículo (C, G e K) ou RU486 (D, H e L) aos 17 (AD), 18 (E-H) e 30 (I-L) dias de vida pós-natal. Aumentos originais: 40 x (A-L) e 100x
(detalhe na figura C). Quantificação de células /campo positivas para PASAB em animais
de 17 (barra da esquerda) 18 (barra da direita) (M) e 30 dias (N). Cada barra representa a
média ± desvio. n de 3-4 animais por grupo por idade. Em relação ao grupo A: *p<0,05 e
**p<0,01; em relação ao grupo DP: &p<0,05; &&p<0,01.

A reação histoquímica com GSII-FITC foi utilizada para comparar e validar os
resultados acima, e como este método evidencia CMC e células pré-zimogênicas, as células
reagentes ficaram concentradas nas regiões de colo e início da base da glândula gástrica aos
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17 e 18 dias. Entretanto, como mencionado anteriormente, a fim de obter o número de
CMC/campo, consideramos exclusivamente as células marcadas na região de colo da
glândula. Conforme descrito 49, aos 17 e 18 dias, o DP aumentou a população de células GSIIpositivas em mais de 45% quando comparado ao grupo A (p<0,01) (Figura 9). Além disso,
como detectado pela reação PASAB, observou-se que o padrão alimentar (A ou DP)
influenciou significativamente a resposta ao antagonista (p<0,0001), e verificamos que em
filhotes desmamados precocemente, o tratamento com RU486 reduziu a população de células
evidenciadas pela GSII-FITC em 30% em 17 dias (p<0,01), e em 14% aos 18 dias (p<0,05)
(Figura 9).
A fim de avaliar se os efeitos do DP e da corticosterona sobre a maturação das CMC
iriam persistir até a idade adulta, realizamos as mesmas reações histoquímicas em seções
gástricas obtidas de animais de 30 dias. Por meio da técnica de PASAB, notamos que os
efeitos induzidos pelo DP prevaleceram, de forma que a população de CMC nesse grupo é
maior do que a observada no A (p<0,05) (Figura 8). Verificamos também que o RU486
diminuiu o número de CMC/campo durante o DP (DPRU) quando comparado ao respectivo
controle (p<0,05), porém nessa idade, notamos também que o grupo ARU apresentou um
maior número de células marcadas do que o grupo A (p<0,05) (Figura 8), resultado este que
não havia sido detectado nos filhotes. Por meio da reação histoquímica com GSII-FITC,
obtivemos resultados semelhantes, embora sem diferença significativa entre os grupos (Figura
9).
Cabe destacar que, quando comparamos amostras de 18 e de 30 dias de idade,
constatamos que a população de CMC aumentou quase três vezes nos grupos amamentados.
Comparativamente, quando os animais desmamados precocemente foram considerados, o
aumento do número de CMC foi menos pronunciado (duas vezes menor), em virtude da
amplificação precoce e anterior induzida pela mudança de dieta em filhotes de 18 dias
(p<0,01). Pudemos observar também, que o padrão de distribuição das CMC na glândula
gástrica não foi afetado pelo DP ou bloqueio da corticosterona em nenhuma das idades
consideradas no estudo.
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Figura 9 – Avaliação da distribuição das células mucosas do colo no epitélio gástrico de ratos
submetidos ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou veículo.
Fotomicrografias representativas de reações histoquímicas de lectina GSII-FITC em
animais amamentados e injetados com veículo (A, E e I) ou RU486 (B e F) e animais
submetidos ao desmame precoce e injetados com veículo (C e G) ou RU486 (D e H) aos 17
(A-D), 18 (E-H) e 30 (I) dias de vida pós-natal. Aumento original de 40 x. GSII-FITC
contra- corado com brometo de etídio. Contagem de células GSII-positivas /campo em
animais de 17 (barra da esquerda) 18 (barra da direita) (J) e 30 dias (K). Cada barra
representa a média ± desvio padrão. (n) = 3-4 animais por grupo por idade. Em relação ao
grupo A: **p<0,01; em relação ao grupo DP: & p<0,05; &&p<0,01.

A reação imuno-histoquímica para mucina 6 foi testada com anticorpos de diversas
procedências e padronizada no presente estudo com o anticopo comercial indicado acima. Em
filhotes (18 dias), notamos que nos grupos amamentados (A e ARU), a reação foi muito rara
(Figura 10A e 7I), enquanto durante o desmame precoce (DP e DPRU), foi identificada na
região média da glândula de forma mais ampla (Figura 10B e 7I). Em ratos adultos- jovens
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(30 dias), observamos a marcação para a glicoproteína no citoplasma de células localizadas na
interface colo-base da glândula gástrica, indicando CMC e células pré-zimogênicas (Figura
7D- G), e para as nossas análises, consideramos as células na região de colo e no terço inicial
da base da glândula (Figura 10).
Os resultados mostraram que o DP promoveu um aumento na distribuição das células
secretoras de mucina 6 em filhotes, e este efeito permaneceu em ratos de 30 dias de vida pósnatal (p<0,05). Em animais de 18 dias, o DP mais que triplicou o número de células, e em
animais adultos-jovens, ainda encontramos o dobro de células no grupo DP em relação ao
grupo A (Figura 10). Também em animais adultos-jovens, observamos que o tratamento com
o antagonista (RU486) diminuiu o número de células imuno-positivas para mucina 6 nos ratos
submetidos ao DP (p<0,05), redução esta de aproximadamente 22%.
Quando confrontamos resultados em filhotes e animais de 30 dias, constatamos,
novamente, que a mudança brusca da dieta gerou a antecipação do crescimento do epitélio,
uma vez que, comparando índices de marcação para mucina 6 aos 18 e 30 dias, verificamos
que nos ratos do grupo A houve um aumentou em 220%, enquanto no grupo DP a variação foi
de 30% (Figura 10I e J).
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Figura 10 – Avaliação da distribuição de células imuno-marcadas para mucina 6 no epitélio gástrico
de ratos submetidos ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou veículo.
Fotomicrografias representativas de reações imuno-histoquímicas para mucina 6 em
animais amamentados e injetados com veículo (A, C-E) ou RU486 (F) e animais
submetidos ao desmame precoce e injetados com veículo (B e G) ou RU486 (H) aos 18 (AB) e 30 (C-H) dias de vida pós-natal. A reação de imuno-histoquímica foi revelada com
Liquid DAB+ e H2O2 e contra-corada com Hematoxilina de Mayer. (C) controle negativo
da reação. (D) Ampliação digital da região de colo da glândula gástrica evidenciando uma
célula mucosa do colo imuno-positiva. Aumento original de 100 x. Índice de marcação (%)
em filhotes (I) e adultos-jovens (J). Cada barra representa a média ± desvio padrão. (n) = 34 animais por grupo por idade. Em relação ao grupo A: *p<0,05 e ***p<0,0001; em
relação ao grupo ARU: #p<0,05; em relação ao grupo DP: &p<0,05.

5.4 Avaliação da população de células imuno-marcadas para Mist1

Nos ratos, as células da glândula gástrica atingem completo amadurecimento morfofuncional durante a terceira semana de vida pós-natal, que coincide com o período de
transição alimentar

15; 49

. As células zimogênicas (CZ) são formadas a partir da diferenciação
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de parte da população de CMC

8; 10; 11; 12

, pela ação do fator de transcrição Mist1

8; 25; 26

. Esse

fator regula genes necessários para a diferenciação do aparato secretor de mucinas das CMC
para o aparato de secreção serosa, o que identifica as CZ

25; 27

. Para verificar se o DP e/ ou a

corticosterona interferem na maturação das CZ, realizamos a contagem das células imunopositivas para Mist1, em animais de 18 e 30 dias, após o DP e o tratamento com o antagonista
de corticosterona, o RU486.
Encontramos imuno-marcação para Mist1, em ambas as idades, nos núcleos de células
na base da glândula gástrica, caracterizando a população de CZ (Figura 11A-F). Aos 18 dias,
o DP gerou um aumento na diferenciação das CZ, uma vez que os filhotes desmamados
precocemente apresentaram um número maior de células positivas para Mist1 quando
comparados aos animais em amamentação (p<0,0001) (Figura 11J). Contudo, o bloqueio da
corticosterona não provocou efeitos sobre a distribuição das células imuno- marcadas para
Mist1.
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Figura 11 – Avaliação da distribuição das células imuno-marcadas para Mist1 no epitélio gástrico de
ratos submetidos ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou veículo.
Fotomicrografias representativas de reações imuno-histoquímicas para Mist1 (A-I) em
animais amamentados e injetados com veículo aos 18 (A-C) e 30 (D-I) dias de vida pósnatal. A reação de imuno-histoquímica para Mist1 foi revelada com anticorpo conjungado a
Cy3 (A, D e G) e contra- corada com DAPI (B, E e H). (C, F e I) sobreposição das imagens
da primeira e segunda coluna. (G-I) Controle negativo da reação. (A-F) As setas apontam
células epiteliais não-marcadas e as cabeças de seta, células epiteliais imuno-marcadas.
Aumentos originais: 40 x (G-I) e 63x (A-F). Células imuno- marcadas para Mist1/campo
em filhotes (J) e adultos-jovens (K). Cada barra representa a média ± desvio padrão. (n) =
3-4 animais por grupo por idade. Em relação ao grupo A: ***p<0,0001; em relação ao
grupo ARU: ###p<0,0001.
.
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Dos 18 aos 30 dias de vida pós-natal, registramos uma ampliação importante no
número de células imuno-positivas/campo (p<0,0001) (Figura 11J e K), sendo que, para os
animais amamentados, o aumento foi três vezes maior que o observado em ratos em DP. Este
resultado corrobora o importante papel da mudança da dieta na maturação precoce da
glândula gástrica, já constatado no estudo da população de CMC 49. Todavia, para as amostras
de 30 dias, não detectamos diferenças significativas entre os diferentes tratamentos.

5.5 Avaliação da população de células imuno-marcadas para PGC

Como mencionado anteriormente, as CZ são secretoras de proteínas, sendo um dos
principais produtos o pepsinogênio. Diferentes tipos e quantidades de pepsinogênio são
produzidos de acordo com o estado de maturação da mucosa gástrica
é considerado marcador do desenvolvimento deste epitélio

30; 31

e, em ratos, o PGC

113

. Então, para verificarmos se o

DP e/ou a corticosterona afetam a população de CZ, realizamos reação de imuno-histoquímica
para pepsinogênio e pepsina C, em amostras de animais de 18 e 30 dias, após o DP e o
bloqueio da corticosterona com o RU486, e avaliamos o número de células positivas.
A reação de imuno-histoquímica nos permitiu evidenciar tanto as CZ produtoras de
PGC na base da glândula gástrica quanto a pepsina C (forma ativa da molécula) encontrada no
lúmen do estômago, e sobre a membrana das células parietais (Figura 12A- H). Porém, para a
avaliação dos efeitos do DP e da corticosterona sobre o desenvolvimento do estômago, apenas
a reação citoplasmática e de membrana nas CZ foi considerada.
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Figura 12 – Avaliação da distribuição das células imuno-marcadas para pepsinogenio C no epitélio
gástrico de ratos submetidos ou não ao desmame precoce e/ou tratados com RU486 ou
veículo. Fotomicrografias representativas de reações imuno-histoquímicas para
pepsinogênio C (A-H) em animais amamentados e injetados com veículo (A, C-E) ou
RU486 (F) e animais submetidos ao desmame precoce e injetados com veículo (B e G) ou
RU486 (H) aos 18 (A-B) e 30 (C-H) dias de vida pós-natal. A reação de imunohistoquímica foi revelada com Liquid DAB+ e H2O2 e contra- corada com Hematoxilina de
Mayer. (C) controle negativo da reação. (D) Na ampliação digital da base da glândula
gástrica, a cabeça de seta aponta uma célula zimogênica imuno-marcada para pepsinogenio
C e a seta indica uma célula zimogênica não marcada. Aumento original: 100 x. Índice de
marcação (%) para pepsinogênio C em filhotes (I) e adultos-jovens (J). Cada barra
representa a média ± desvio padrão. (n) = 3-4 animais por grupo por idade. Em relação ao
grupo A: *p<0,05 e **p<0,01; em relação ao grupo ARU: ###p<0,0001; em relação ao
grupo DP: & p<0,05.

Em filhotes, o DP aumentou o número de CZ imuno- marcadas para PGC em 65%
quando comparado ao grupo A (p<0,01) (Figura 8I). Observamos também, que o antagonista
RU486 reduziu de maneira significativa em aproximadamente 20%, o número de CZ positivas
apenas nos animais amamentados (p<0,05), e não induziu alterações no grupo DPRU (Figura
12I).
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Nos animais de 30 dias, verificamos que o efeito provocado pelo DP não prevaleceu,
porém a redução no número de CZ positivas, ocorrida pela ação do RU486, se manteve no
grupo ARU (p<0,01) (Figura 9J) e, além disso, pudemos notar que o bloqueio da
corticosterona diminuiu também a população de CZ imuno-marcadas nos animais DPRU
(p<0,05) (Figura 12J). Quando comparamos os grupos A e ARU, DP e DPRU, aos 30 dias,
verificamos que a redução no número de CZ imuno-positivas ocasionada pelo antagonista foi
de aproximadamente 20%, em ambos os casos.
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6 DISCUSSÃO

A mucosa gástrica do rato atinge seu estágio final de diferenciação celular durante a
terceira semana de vida pós-natal. É neste período que também ocorre a transição alimentar,
em que a dieta muda gradativamente do leite materno para a ingestão de ração 14; 15. O modelo
de desmame precoce consiste na abrupta interrupção da amamentação e substituição desta
pelo consumo da ração
órgãos e sistemas

47; 58

47; 48

, o que pode ocasionar efeitos sobre a maturação de diversos

além de elevação imediata dos níveis de corticosterona

estômago, o DP está relacionado com o aumento da diferenciação de CMC

49

46; 53

e CZ

. No

46

. No

presente estudo, o objetivo foi avaliar o papel da corticosterona sobre a maturação da mucosa
gástrica durante o desmame precoce, e verificar se os efeitos da mudança de padrão alimentar
e da corticosterona são mantidos em animais adultos-jovens.
O leite materno não é apenas uma fonte de macro- nutrientes para o recém-nascido. É
por meio deste alimento que o filhote deve receber moléculas biologicamente ativas até
atingir a adequada maturação para produzir seus próprios hormônios e fatores de crescimento
42; 45; 114

. Um estudo recente mostrou que os anticorpos secretados no leite no período de

amamentação regulam a expressão gênica, e a microbiota do intestino de animais adultos

43

,

ou seja, efeitos da fase de amamentação são mantidos tardiamente. Como já mencionado,
sabe-se que durante a amamentação, alterações no padrão alimentar podem induzir
perturbações no desenvolvimento do organismo, incluindo o trato gastrintestinal. Dentre essas
alterações, as mais comuns são separação materno- neonatal, desmame precoce e desnutrição.
A separação materno- neonatal pode provocar efeitos deletérios de longa duração na
motilidade intestinal

115; 116

. Resultados de nosso laboratório mostraram que filhotes

submetidos à separação materno- neonatal também apresentam aumento da secreção de
corticosterona e de seu binding ao GR nuclear na mucosa gástrica

77

, enquanto outro estudo

mostrou que há hiper-metilação próxima à região promotora do gene codificante de GR
(Nr3c1), comprovando o efeito epigenético

63

. Cabe ressaltar que essas alterações persistem

até a idade adulta, indicando que a perturbação do padrão alimentar e comportamental
induzida pela separação materno-neonatal reprograma funções durante o crescimento 63; 77.
Em nosso presente modelo, temos a retirada brusca do leite e a separação do filhote de
sua mãe, que associados constituem o desmame precoce, e diferentes estudos mostram que
animais submetidos a esse tratamento exibem uma maturação prematura de diversos órgãos e
sistemas biológicos 46; 47; 58; 106. Filhotes de porcos vocalizam, permanecem de pé e exploraram
o ambiente mais cedo que os lactentes 58, enquanto filhotes de coelho apresentam maior peso
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dos órgãos que formam o aparelho digestório

117

. Observamos que os filhotes de rato em DP

exploram o ambiente rapidamente aos 17 dias de vida pós- natal e já seguram o pellet de
ração, e nossos resultados mostram que no início da mudança da dieta, ocorreu redução na
massa corpórea total, corroborando estudos anteriores

47; 48

. No intestino, o DP provoca um

aumento prematuro na atividade enzimática da sacarase 47, no conteúdo de DNA e proteína 46,
e na densidade de linfócitos
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. Estudos anteriores de nosso laboratório encontraram que no

epitélio gástrico, o DP aumenta a proliferação celular
49

48

, número de células mucosas do colo

, e modifica a distribuição de fator de crescimento transformante-β3

produtoras de ghrelina

52

51

, além de modificar a atividade da corticosterona

e de células
53

. Também

devemos mencionar que o EGFR está envolvido tanto na diferenciação quanto na proliferação
celular gástrica estimulada pelo DP

49; 50

, e que essas respostas dependem de sinalização por

MAPK 118.
No presente estudo, observamos que em filhotes, o DP aumentou a expressão de
alguns genes marcadores da diferenciação da mucosa gástrica como o Muc5ac (células
mucosas superficiais), Muc6 (mucosas do colo), Bhlha15 e Pgc (zimogênicas). A influência
do DP sobre a maturação deste epitélio já havia sido descrita observando-se a expressão de
Muc6

49

e a atividade da pepsina

106

. Todavia, este é o primeiro estudo que demonstrou o

efeito do DP na expressão de diversos genes que caracterizam distintas populações celulares
formadoras da glândula gástrica, reafirmando o importante papel do período regular de
amamentação sobre a maturação deste epitélio.
Dentre as secreções gástricas, diferentes tipos e quantidades de pepsinogênio são
produzidos e liberados pela glândula gástrica de acordo com o seu grau de desenvolvimento
30; 31

. Pudemos observar a indução de maturação promovida pelo DP, pois em ratos de 17 dias,

vimos que enquanto que o DP elevou a expressão gênica de Pgc (codificante do pepsinogênio
C, secretado por CZ maduras), o efeito oposto foi observado em relação ao Pga5
(pepsinogênio imaturo). Assim, o estímulo imediato do DP parece ocorrer sobre o processo de
diferenciação de cada tipo celular, modificando a constituição do produto de secreção dessas
células que, no caso dos diferentes pepsinogênios, é correlacionada com a mudança no
principal constituinte da dieta, inicialmente o leite materno, e posteriormente a ração.
Ao avaliarmos a progressão da resposta ao DP, notamos que nos animais adultosjovens, a expressão de Pgc se manteve alta, o que indica o caráter duradouro do efeito sobre a
célula, frente à mudança da dieta ocorrida na terceira semana de vida pós- natal. Em nosso
estudo, não temos observações que sugiram que as modificações encontradas na mucosa
gástrica estejam diretamente relacionadas a patologias, porém mostramos que o DP provocou
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mudanças gênicas e estruturais no epitélio que perduraram até a idade adulta. Esses achados
concordam com a hipótese de Barker, que relaciona estímulos ambientais ocorridos em
períodos críticos do desenvolvimento com a “programação” na vida adulta

64; 65

. Assim,

embora análises mais detalhadas sobre aspectos fisilógicos e epigenéticos sejam necessárias, o
DP parece ocasionar um processo de pré-ativação (ou priming, em inglês) do organismo em
vários tecidos.
Dentre as respostas ao desmame precoce, sabe-se que esta condição leva ao aumento
da corticosterona plasmática e modifica a atividade desse hormônio

46; 53

. Para analisar as

possíveis implicações da elevação hormonal e da ação de seu receptor sobre o epitélio
gástrico em desenvolvimento, ratos foram injetados com o RU486, que age através do
bloqueio de GR

87; 119

. Embora a eficiência na mucosa gástrica já houvesse sido testada por

meio da translocação de GR do citoplasma para o núcleo em células epiteliais (Ghizoni et al.,
2014), fez-se necessário atestarmos a função deste antagonista em nosso modelo por meio da
medida do RNAm de Sgk1 63; 92; 93. Os glicocorticoides agem elevando a expressão de Sgk1 no
estômago

92

e em outros tecidos

63

. De maneira semelhante, o estresse provocado pelo DP

aumentou os níveis de Sgk1 e o uso do antagonista reduziu essa resposta. Em linhagens
celulares de câncer de próstata, o tratamento com dexametasona também eleva a expressão de
Sgk1 e a adição concomitante de RU486 anula a ação do glicocorticoide, entretanto nenhum
efeito foi observado nos níveis de Nr3c1 (gene codificante de GR)

120

, dado que foi

corroborado por nossas análises. Nossos resultados sugeriram que a administração de RU486
agiu sobre a expressão de Sgk1 na condição DP em que a atividade da corticosterona estava
aumentada (Ghizoni et al., 2014), e assim, podemos considerar que a eficiência do antagonista
foi maior no desmame precoce em comparação à amamentação.
Em relação ao papel da corticostserona durante o desmame precoce, verificamos que o
RU486 reverteu o efeito do DP sobre Muc5ac e Pgc em ratos de 17 dias, indicando a relação
primordial do hormônio nesses genes. Entretanto, houve aumento de Muc6 nos filhotes
amamentados. Estudos apontam o papel controverso dos glicocorticoides sobre genes
codificadores de mucinas e a variabilidade entre as proteínas constituintes do muco. As
mucinas podem ser classificadas em secretadas, em direção ao conteúdo mucoso extracelular,
e não-secretadas, fazem parte do muco, porém ficam ancoradas na membrana plasmática

22

.

Em células epiteliais nasais, o tratamento com dexametasona é capaz de aumentar o RNAm
da mucina 16

99

e da mucina 1, localizadas na membrana plasmática, e da mucina 8, que é

secretada. Entretanto, o mesmo tratamento diminui a expressão de Muc5b, gene codificante de
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outra mucina secretada 98. Cabe ressaltar que o aumento de mucina 16 é revertido pela ação de
RU486 99.
Nossas análises indicaram um possível papel da corticosterona sobre as mucinas 5AC
e 6. No entanto, devemos considerar que a síntese de mucinas envolve diversas etapas, desde
a transcrição gênica até a secreção final, e essas fases podem ser reguladas diferentemente por
uma infinidade de fatores de crescimento, incluindo TGF-, EGFR, EGF e TNF-49; 121; 122;
123; 124

, além de hormônios e enzimas de glicosilação. A influência do EGFR sobre a

diferenciação provocada pelo DP já foi descrita no nosso laboratório, e sabe-se também que a
sinalização celular desencadeada por este receptor é capaz de promover a expressão gênica de
mucinas 125.
As mucinas são glicoproteínas de alto peso molecular, com grande quantidade de
oligossacarídeos, constituintes do muco protetor que recobre o trato gastrintestinal

17; 18

. No

estômago, a mucina 6 é secretada exclusivamente pelas CMC associada aos antígenos de
Lewis de tipo 2 (Lex and Ley), já a mucina 5AC é secretada unicamente pelas células mucosas
superficiais em associação aos antígenos de Lewis de tipo 1 (Lea and Leb). Ambos os tipos de
antígenos são sintetizados pela ação da enzima α-1,2-fucosiltranferase, e no epitélio gástrico,
a expressão gênica de fucosiltranferases está organizada de forma que os genes Fut2 e Fut3
são encontrados na fosseta, enquanto que Fut1 e Fut3 são encontrados na glândula

112

. A

atividade e expressão de enzimas de glicosilação são baixas após o nascimento, e aumentam
rapidamente na fase de desmame com a mudança na dieta

126

. Durante este período, os

glicocorticoides induzem a glicosilação de enzimas da borda em escova e a fucosilação de
mucinas. A expressão de fucosiltransferase também aumenta em filhotes amamentados
tratados com hidrocortisona, mas os níveis ainda são menores do que em ratos adultos. Além
disso, a RU486 reverte as atividades da galactosyl- e α-1,2-fucosiltransferase após o
tratamento com hidrocortisona 102.
A fim de verificar possíveis efeitos do DP e dos glicocorticoides sobre a glicosilação
de mucina 6, buscamos estudar a expressão de Fut1. Nossos resultados apontaram para uma
redução de Fut1 com o uso do antagonista de corticosterona em filhotes amamentados, e
também uma diminuição em ratos de 30 dias submetidos ao DP. Embora, sejam observações
distintas nas duas idades, uma dependente da corticosterona, e outra do padrão alimentar, até
o presente momento, não se tem conhecimento de outros estudos que abordem o DP e o gene
Fut1. Podemos extrapolar nossas observações sobre a glicosilação da mucina 6 e questionar a
existência de uma relação entre a diminuição da expressão de Fut1, encontrada neste estudo, e
o aumento da taxa de infecção por Escherichia coli descrita em animais submetidos ao DP 127;
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128

, já que Fut1 também poderia contribuir no papel protetor do muco que recobre o trato

gastrintestinal. Apesar das interações patógeno-hospedeiro estarem muito além de nossos
objetivos, infecções entéricas são importantes na mortalidade e morbidade entre humanos 129 e
em animais de grande relevância econômica

130

. Estudos indicaram que animais menos

resistentes a Escherichia coli possuem reduzida expressão de Fut1

131

e que o aumento da

dificuldade de reagir a infecções por esta enterobactéria, provocado pelo DP persiste até a fase
pós- desmame 132.
Em relação à expressão de Pgc após tratamento com RU486, observamos uma
redução, conforme proposto por outros autores

96; 97

, que demonstraram o envolvimento dos

glicocorticoides na maturação das CZ. O efeito que notamos permaneceu em ratos adultosjovens, indicando que a ação da corticosterona no início do desmame precoce afetou de forma
permanente a expressão de Pgc. A ação de glicorticoides sobre o PGC também é demonstrada
pela presença de 4 regiões com alta afinidade a ligação com o GR no gene codificante deste
zimógeno 77.
Nossos resultados evidenciaram também que o tratamento com RU486 diminuiu a
expressão de Pga5 em animais de 30 dias, confirmando dados de outros pesquisadores que
observaram uma redução na secreção de pepsinogênio por CZ imaturas após adrenalectomia
133

. Assim, o efeito do DP no desenvolvimento da mucosa gástrica é mediado, mesmo que

parcialmente, pela corticosterona que parece agir diretamente sobre o papel secretor das
células, aumentando ou reduzindo a expressão dos constituintes finais do produto de secreção.
O desenvolvimento da mucosa gástrica foi avaliado considerando-se não apenas a
expressão de genes, mas também a distribuição da linhagem de CMC e CZ, por representarem
a etapa final de diferenciação deste epitélio

6; 8; 11

. As CMC foram analisadas pelo emprego de

diferentes técnicas de histoquímica e imuno-histoquímica. Por se tratarem de células que
secretam glicoproteínas com alto teor de oligossacarídeos

21; 22

, o uso da metodologia diversa

permitiu uma análise completa e detalhada de toda a população de CMC, desde células
produtoras de muco ácido (evidenciado pelo AB)

134

, células que secretam mucinas com alta

afinidade a lectina GSII 135 e células que, na região do corpo gástrico, são as únicas secretoras
de mucina 6 108.
A avaliação da população de CMC em ratos de 17 e 18 dias indicou, mais uma vez,
que o DP acelera a maturação da mucosa gástrica
49

47

através do aumento no número de CMC

e que existe um importante papel da corticosterona sobre este efeito. Esses resultados foram

obtidos, em maior ou menor proporção, nas três técnicas utilizadas, embora a diminuição na
quantidade de células imuno-marcadas para mucina 6, quando comparamos os grupos DP e

64

DPRU, não tenha significância estatística. A ação da corticosterona sobre células secretoras
de muco já havia sido demonstrada em outros trabalhos

98; 136

. Um estudo realizado com

camundongos Winnie (este modelo apresenta deficiência na produção de mucina 2, que é a
maior constituinte do muco intestinal) evidenciou um aumento no número de células PASABpositivas na reagião do cólon após tratamento com dexametasona 136. Cabe destacar que, até o
presente momento, não temos conhecimento de outro trabalho que tenha mostrado células
imuno-positivas para mucina 6 no estômago de ratos, e mesmo em outras espécies os desafios
da imuno-detecção da mucina 6 são relatados 137.
Nossos resultados mostraram que as alterações causadas nas CMC de filhotes pelo DP
e pelo bloqueio do GR foram mantidas até a idade adulta. Novamente, embora a análise com a
lectina GSII não aponte um resultado estatisticamente significativo, observamos, em todas as
técnicas realizadas em ratos de 30 dias, que a elevação no número de CMC provocada pelo
DP se manteve e que houve uma redução nesta população celular quando comparados os
animais DP e DPRU. Outros autores relataram que os prejuízos causados pelo DP na barreira
jejunal também são mantidos em longo prazo 57. No nosso modelo, a corticosterona (elevada
pelo estresse da precoce interrupção da amamentação), mostrou-se capaz de modificar o
número de CMC não apenas no momento imediatamente após a mudança de dieta, mas sim,
até a fase adulta, o que poderia acarretar consequências fisiológicas futuras, por se tratarem de
células com importante papel protetor para o epitélio gástrico. As CMC não apenas protegem
a mucosa contra o pH ácido 20, mas também, contra a ação de bactérias como o Helicobacter
pylori 19. Em conjunto, todos esses resultados reforçam a importante necessidade de se evitar
perturbações na relação materno-infantil que possam gerar alterações hormonais e na ação dos
glicocorticoides.
Devemos destacar também o papel relevante das CMC na origem das células
zimogênicas

6; 11

, processo no qual Mist1 é um fator de transcrição que induz a mudança do

aparato secretor de CMC (secreção glicoproteinca)

22

para CZ (secreção proteica)

25; 26

. Por

meio de reações de imuno-fluorescência e imuno-histoquímica, vimos que o DP aumentou o
número de células imuno-marcadas para Mist1 e para PGC em filhotes, o que corrobora e
complementa trabalhos prévios que descrevem uma maior diferenciação de CZ após o DP 106.
Todavia, apenas os resultados para PGC foram mantidos em ratos adultos. Estudos anteriores
indicaram que a hidrocortisona também age na maturação de CZ

96; 97

, o que não foi por nós

constatado na identificação de células Mist1-positivas.
Em filhotes, a maturação da população de CZ não está completamente estabelecida 14,
e a expressão de Mist1 pode ser considerada como uma etapa inicial na diferenciação dessas
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células

26

, uma vez que precede a organização baso-apical, e a adequada maturação dos

grânulos de PGC

27; 28; 138

. Assim, se consideramos o tempo de ação do RU486 em nosso

modelo (estágios inicias do desmame precoce), encontramos evidências de que a
corticosterona não age nas etapas iniciais de diferenciação das CMC em CZ, porém tem papel
fundamental na produção de PGC.
Devemos destacar que no último ano, um longo e detalhado estudo comprovou a
existência de células-tronco positivas para Mist1 localizadas no istmo da glândula gástrica 5.
Em nossas análises, não avaliamos esse padrão de distribuição, e dessa forma, não podemos
afirmar se o DP e a corticosterona modificam essa população. Como o estabelecimento deste
fator de transcrição como marcador de células-tronco gástricas é muito recente, novos estudos
neste tema devem ser conduzidos, mas é importante frisar que essa descoberta vem fomentar
os debates a respeito da origem do câncer gástrico, direcionando a terapêutica em relação à
diferenciação e renovação deste epitélio

139

.

Através das análises obtidas neste estudo, pudemos destacar mais uma vez, o
importante papel do período de amamentação na maturação celular. A Figura 13 apresenta um
resumo dos resultados obtidos, que vêm expandir a pesquisa sobre o papel do DP na
maturação gástrica, e mostrar que os efeitos observados imediatamente após a mudança da
dieta, sobre a população de CMC e células secretoras de PGC, persistem até a idade adulta.
Por meio do bloqueio de GR, evidenciamos que a corticosterona apresenta importante papel
no desenvolvimento do epitélio gástrico, agindo como um estimulador da maturação celular.
Entretanto, são necessários novos estudos, no âmbito da biologia molecular e de morfologia
celular, para que possamos elucidar os mecanismos de ação dos glicorticoides e quais as
moléculas estão diretamente envolvidas no processo de regulação da diferenciação celular.
Dessa forma, os resultados obtidos em nosso estudo associados às evidencias até hoje
encontradas alertam para o fato de que a abrupta interrupção do aleitamento é capaz de
induzir alterações na atividade da corticosterona, que por sua vez podem perturbar o
desenvolvimento do estômago.
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Figura 13 –Representação esquemática dos resultados obtidos neste estudo. O DP caracterizado pelo
aumento da atividade da corticosterona causou os efeitos sobre as populações celulares secretoras da
glândula gástrica de ratos filhotes e adultos-jovens. A ação do antagonista RU486 reduziu a função da
corticosterona e também interferiu sobre a diferenciação celular deste epitélio.
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7 CONCLUSÕES

Nossos resultados permitem constatar que:

1)

O desmame precoce aumentou a expressão dos genes Bhlha15, Pgc, Muc5ac e

Muc6, marcadores da maturação da glândula gástrica, sendo que para os genes Pgc e Muc5ac
essa reposta é desencadeada pela elevação da corticosterona após a mudança da dieta;
2)

A corticosterona possui importante papel sobre a diferenciação das células

mucosas do colo acelerada pelo desmame precoce;
3)

O desmame precoce aumentou a expressão de Mist1, tanto no RNAm quanto

no número de células imuno-marcadas;
4)

O desmame precoce aumentou a diferenciação das células zimogênicas,

reduzindo a expressão gênica do pepsinogênio imaturo (Pga5) e elevando a expressão de Pgc
(pepsinogênio maduro), além de aumentar o número de células PGC-positivas. A resposta do
gene Pgc também foi mediada pela corticosterona elevada pelo desmame precoce;
5)

Os efeitos do desmame precoce sobre a diferenciação das células mucosas do

colo e sobre o RNAm dos dois pepsinogênios foram mantidos até os 30 dias de vida pósnatal;
6)

Os efeitos do bloqueio de GR na população de células mucosas do colo e

zimogênicas também persistiram até a idade adulta.

Nossos resultados indicaram que o aumento da maturação do epitélio gástrico,
desencadeado pelo DP, pode ser mediado por diversos fatores, cujos efeitos são capazes de
perdurar até a idade adulta. Todavia, quando consideramos o desenvolvimento das populações
de células mucosas do colo e zimogênicas, podemos concluir que a corticosterona é um
estímulo fundamental no aumento da diferenciação dessas células, e o desmame precoce
funciona como um gatilho para esses processos.
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