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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 imuno-marcadas 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.

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 RT-qPCR, 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.

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.

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
istmo-colo, onde encontramos o principal nicho responsável pela renovação da mucosa
gástrica

5; 6; 7; 8; 9

. 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 bi-direcional e geram as células parietais maduras; e células prémucosas do colo que se deslocam para a região do colo onde irão formar as CMC. Sabese 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

14; 15

. 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 16. Na primeira semana de vida, a maturação das células parietais
aumenta rapidamente, entretanto para os outros tipos celulares esse processo de
desenvolvimento acontece mais lentamente, ao redor da terceira semana de vida pósnatal 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 pré-zimogênicas. 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).

Figura 3 – Fotomicrografia da interface colo-base da glândula gástrica de rato adulto. Observase, 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

.
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 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 podem provocar perturbações
fisiológicas no desenvolvimento do animal

41; 42; 43; 44; 45

. O modelo de DP gera uma

antecipação na maturação de vários órgãos e sistemas, como o aumento prematuro na
atividade enzimática da sacarase- isomaltase e da ornitina descarboxilase no intestino
47

46;

. 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, 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 54; 55; 56; 57.
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
48

46;

. 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

60; 61

corticosterona

. A separação materno-neonatal, por si só, aumenta a secreção de

62

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
65; 66; 67; 68

64;

. 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.
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 pósnatal, os níveis de corticosterona vão aumentando gradativamente em paralelo ao
quadro de maturação morfo-fisiológico. 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
reguladores do desenvolvimento

74

39; 40; 73

. Os hormônios GCs agem como

, 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

.

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 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

hormônios

, e sua expressão no estômago e intestino aumenta sob efeito desses

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) 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.

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 pós-natal;
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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