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RESUMO
FIORE A. P. Z. P. Regulação de p27kip1 pelo fator de crescimento
transformante β1 (TGFβ1) na mucosa gástrica de ratos lactentes (Tese de
Doutorado em Biologia Celular e Tecidual). 2013 f. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2013.
A ingestão de leite é essencial para o desenvolvimento pós-natal do estômago
e, curiosamente, durante o período de aleitamento, o jejum estimula a
proliferação celular do epitélio gástrico. Estudos anteriores mostram que o
TGFβ1 inverte esta resposta, inibindo o processo proliferativo, e que a proteína
p27 está envolvida em tal mecanismo. Os níveis de p27 oscilam durante o ciclo
celular, devido à variação entre síntese e degradação pelo sistema ubiquitinaproteassoma, e o encaminhamento da p27 para este processo depende da
fosforilação na treonina 187. Diferentes estudos relatam que o TGFβ pode
aumentar a concentração de p27 por meio do controle de sua degradação.
Este estudo visa analisar o efeito do jejum e do TGFβ1 na regulação de p27 no
epitélio gástrico de ratos lactentes. Para tanto, filhotes de ratos Wistar de 14
dias foram submetidos ao jejum durante 90min e tratados com TGFβ1 ou PBS,
administrada por gavagem. As amostras de mucosa gástrica foram coletadas
após 0h, 2h e 14h de tratamento. Analisamos a concentração proteica de p27,
fosfo-p27thr187, Skp2 e Cdh1 por meio de Western blot, e observamos que
durante o jejum houve a diminuição de p27 e Cdh1 (p<0,05), paralelamente ao
aumento de fosfo-p27thr187 e Skp2 (p<0,05). Por outro lado, o tratamento com
TGFβ1 reverteu os efeitos do jejum em 2h e 14h para todas as proteínas
analisadas (p<0,05). Para comprovarmos o papel do TGFβ1, utilizamos um
anticorpo específico e notamos que os níveis de p27, fosfo-p27thr187, Skp2 e
Cdh1 foram mantidos semelhantes ao controle, mesmo quando o anticorpo foi
administrado juntamente ao peptídeo TGFβ1, sugerindo a reversão da resposta
ao TGFβ1. A seguir, para verificarmos a influencia de TGFβ1 na síntese
proteinca, bloqueamos a síntese proteica através da injeção intraperitoneal de
cicloheximida e tratamos os animais com TGFβ1 ou PBS. Observamos que não
houve alteração dos níveis de p27 e Skp2. No entanto, quando o bloqueio foi
feito concomitante a administração com TGFβ1 houve a redução de Cdh1.
Dando sequência, analisamos a influencia de TGFβ na degradação de p27,
para isso, imunoprecipitamos a proteína e avaliamos a presença da cauda de

ubiquitina. Verificamos que o jejum aumentou a ubiquitinação de p27, e
administração de TGFβ1 reverteu este efeito. Finalmente, acompanhamos a
degradação de p27 na mucosa gástrica de filhotes em jejum e tratados com
TGFβ1 ou PBS por 30min. Para o ensaio, as amostras foram coletadas após
1min, 30min, 3h, 6h e 20h. Observamos que nos filhotes em jejum, a
degradação de p27 aumentou após 30min, enquanto nos animais tratados com
TGFβ1, essa resposta só foi detectada após 3h. Nossos resultados
demonstram que o jejum promove a desestabilização p27 através do estímulo
e manutenção de Skp2. E, sobretudo, nesta fase, o TGFβ exógeno reverte
esses efeitos do jejum e estabiliza p27, através do controle negativo de Skp2 e
positivo de Cdh1. Concluímos que o fator de crescimento TGFβ presente no
leite materno participa ativamente da homeostase do tecido gástrico em
desenvolvimento e da coordenação da proliferação celular durante a fase de
aleitamento.
Palavras-chave: Mucosa gástrica, TGFβ1, p27, Skp2, Cdh1, Sistema
ubiquitina proteassoma.

ABSTRACT
FIORE A. P. Z. P. Transforming growth factor β1 regulates p27Kip1 post
translational levels in the gastric mucosa of suckling rats [Ph.D Thesis in
Cell and Tissue Biology]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo, 2013
Milk intake is essential for the stomach postnatal development, and curiously
during suckling period fasting stimulates gastric epithelial cell proliferation.
Previous studies showed that TGFβ1 reverse this response, by inhibiting the
hyperproliferative response, and that p27 has a role in this mechanism. p27
levels oscillate during cell cycle, due to the variation between its synthesis and
degradation by the proteasome, which depends on the recognition of
phosphorylated p27 for ubiquitination. Different studies report that TGFβ1 may
increase p27 concentration through the control of its degradation. The present
study aims to analyze the effects of fasting and TGFβ1 treatment on p27 levels
in the gastric mucosa of suckling rats. To that, 14 d-old Wistar rats were fasted
for 90 min and received a single dose of TGFβ1 or PBS, administered by
gavage. Samples were collected after 0h, 2h and 14h. We evaluated the protein
concentration of p27, phospho-p27thr187, Skp2 and Cdh1 by Western blot, and
we observed that during fasting both p27 and Cdh1 were decreased (p<0.05),
while phospho-p27thr187 and Skp2 were increased (p<0.05). On the other hand,
TGFβ1 administration reversed fasting effects for all these proteins. In order to
confirm the role of TGFβ1, we administered a specific antibody against the
peptide and noticed that p27, fosfo-p27thr187, Skp2 and Cdh1 levels were
maintained at control levels, even when the antibody was given together with
TGFβ1. Subsequently, to evaluate TGFβ1 influence on protein synthesis, we
blocked it through intraperitoneal injection of cycloheximide followed by TGFβ1
or PBS administration. We observed no alterations on both p27 and Skp2
levels. However, we found a reduction on Cdh1 concentration when protein
synthesis was blocked concomitantly to TGFβ1. In addition, we analyzed
TGFβ1 influence on p27 degradation, firstly we immunoprecipitated p27 and
evaluated the presence of the ubiquitin tag on the different samples. We
observed that fasting increased p27 ubiquitination, while TGFβ1 administration
reverted this effect. Finally, we followed p27 degradation in the gastric mucosa
of fasted animals treated with TGFβ1 or PBS for 30min. Samples was collected

after 1min, 30min, 3h, 6h e 20h. We verified that fasting increased p27
degradation after 30min, while in samples of TGFβ1 treated animals this
response was only detected after 3h. Our results show that fasting promotes
p27 destabilization through Skp2 induction and maintenance. And, mainly,
during this period exogenous TGFβ reversed fasting effects stabilizing p27, by
negatively controlling Skp2 and increasing Cdh1. We concluded that milk born
TGFβ actively participates of the developing gastric tissue homeostasis and
acts on the cell proliferation coordination during suckling periods.
Keywords: Gastric mucosa, TGFβ1, p27, Skp2, Cdh1, Ubiquitin-proteasome
system.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Anatomia e histologia do estômago

O estômago é uma dilatação do tubo digestório, onde os alimentos
sofrem processos enzimáticos para que sejam posteriormente digeridos nos
intestinos.

O

estômago

de

roedores

está

dividido

em

três

regiões

histologicamente distintas: 1) A córnea, região de comunicação com o esôfago,
que é composta por tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado; 2)
O corpo, região onde ocorre a maior secreção de ácido gástrico, pepsina e
hormônios, composta por longas glândulas tubulares; 3) O antro-pilórico onde
há a produção de muco alcalino para a neutralização do ácido gástrico e
hormônios (Lee, Trasler et al., 1982) (Figura 1).

Figura 1- Organização anatômica do estômago de ratos

O estômago está organizado em regiões que diferem funcionalmente e
histologicamente: córnea, corpo e antro (estão indicadas pelas linhas contínuas). As
setas indicam o caminho feito pelo bolo alimentar.
Fonte: Fiore (2013).

A mucosa na região do corpo gástrico é organizada em glândulas
tubulares que se abrem em fossetas, e são compostas por diferentes
populações de células epiteliais com atividades específicas. A glândula gástrica

é a unidade funcional da região do corpo do estômago e no animal adulto
compreende três regiões: istmo, colo e base (Figura 2) (Lee, Trasler et al.,
1982).
Os tipos celulares se localizam diferencialmente em cada uma das
regiões, de forma que na fosseta observa-se a prevalência de células mucosas
superficiais que produzem mucina1 e mucina 5AC, componentes do muco que
protege a mucosa gástrica; no istmo observam-se figuras mitóticas, e sabe-se
que as células- tronco pluripotentes, responsáveis pela renovação do epitélio
gástrico localizam-se na interface desta região com o colo; neste, observa-se
grande quantidade de células mucosas do colo, responsáveis pela produção de
mucina 1 e mucina 6, componentes do muco mais viscoso; na região da base
observa-se a prevalência de células zimogênicas, basófilas, produtoras de
pepsinogênio, que em contato com o acido gástrico converte-se em pepsina;
por toda a extensão da glândula são observadas células parietais que
apresentam a bomba H+/K+-ATPase na membrana plasmática para liberar
prótons H+ para o lúmen gástrico, e este juntamente com o Cl- transportado
compõe o ácido clorídrico (Figura 2). Além dessas células epiteliais, ainda
estão presentes as células enteroendócrinas, responsáveis pela produção de
hormônios, entre os quais se destaca a ghrelina, (Helander, 1981; Lee, Trasler
et al., 1982; Date, Kojima et al., 2000; Khurana e Mills, 2010; Mills e
Shivdasani, 2011).

Figura 2- Organização funcional da glândula gástrica do corpo do estômago.

A mucosa gástrica de indivíduos adultos é representada pela região da fosseta (F) e
região glandular (G). Esta última está dividida em istmo, colo e base. As células
mucosas superficiais ficam na abertura da glândula (F); células- tronco pluripotentes
localizam-se na interface istmo-colo; células mucosas no colo são observadas no colo,
e células zimogênicas (basófilas) estão na região basal da glândula. As células
parietais que são grandes, acidófilas e tem cromatina frouxa distribuem-se ao logo de
toda a glândula.
Fonte: Adaptado de Simões (1992) e Junqueira & Carneiro (2008)

1.2 Formação e maturação das glândulas gástricas

O processo de formação e maturação das glândulas gástricas, no rato,
estende-se do final da fase pré-natal até o desmame. Durante este período
inicial, o epitélio glandular cresce rapidamente e existe uma elevada taxa de
proliferação, e uma baixa taxa de diferenciação celular em toda a extensão da
glândula (Alvares e Gama, 1993), diferentemente do observado na mucosa
adulta, onde a concentração de células proliferativas é restrita à interface entre
istmo e colo (Mills e Shivdasani, 2011).
O desenvolvimento normal da mucosa gástrica depende da combinação
entre proliferação, migração, diferenciação, maturação e morte celular. Desde a

fase fetal até as três primeiras semanas de vida pós-natal, ocorrem
modificações intensas que resultam na formação das glândulas gástricas
(Alvares e Gama, 1993; Alvares, 1994). Em ratos, observou-se que em fetos de
17 dias, o estômago é revestido por epitélio pseudoestratificado e a partir do
18° dia, inicia-se a diferenciação celular e formação de uma mucosa
rudimentar; nos 19° e 20° dias de vida fetal, as células epiteliais migram em
direção ao mesênquima, e nota-se a formação de dobras indicativas da
formação glandular, o tecido epitelial torna-se simples com células colunares
(Alvares, 1994; Goldfeder e Alvares, 2001).
No primeiro dia de vida pós-natal do rato, o estômago apresenta
glândulas rasas e células imaturas, e entre 15 e 21 dias, período que
representa a fase de desmame, há diferenciação e amadurecimento das
células gástricas; após o 21º dia, as células estão diferenciadas e organizadas
nas glândulas (Lee, Trasler et al., 1982; Karam e Leblond, 1992) (Figura 2). É
importante ressaltar que durante toda essa fase ocorre o início da produção
endógena de peptídeos como o fator de crescimento transformante β (TGFβ),
fundamentais para controlar a maturação e o desenvolvimento do estômago
(De Andrade Sa, Jordao et al., 2003).
Assim, durante o primeiro mês de vida, tanto o crescimento intenso
quanto a renovação celular constante são essenciais para manutenção de todo
trato gastrintestinal (Wong e Wright, 1999). No estômago, a proliferação e
diferenciação celular são controladas por diversos fatores, entre eles o estado
nutricional, moléculas presentes no leite, a microbiota luminal e o programa
genético (Lee e Lebenthal, 1983; Nanthakumar, Dai et al., 2005; Osaki, Curi et
al., 2010; Osaki, Figueiredo et al., 2011). Cabe ressaltar que as etapas do
desenvolvimento morfofisiológico gástrico são paralelas às variações da dieta,
e desde o primeiro dia de vida, o animal entra em contato com o colostro e o
leite materno, que permanece como única fonte de alimentação durante as
duas primeiras semanas pós-natais. A partir do 14° dia, ocorre a substituição
gradual do leite por ração e nesta etapa o filhote passa outras mudanças como
a abertura dos olhos e crescimento dos dentes, o que lhe dá capacidade para
começar a lamber e roer a ração deixada na caixa pela mãe. Após 28 dias, o
desmame é naturalmente completo, porém para animais em biotério o

desmame é padronizado no 21º dia, quando a ninhada é separada da mãe
(Henning, 1981; 1986).
A amamentação marca o primeiro contato dos filhotes com o alimento. O
leite materno é rico em gorduras e seu principal carboidrato é a lactose, mas
este alimento também contém vários peptídeos biologicamente ativos como o
fator de crescimento epidermal (EGF), o TGFβ, o fator de crescimento neural
(NGF), insulina, prolactina, somatostatina, o hormônio liberador do hormônio
tireoideano (TRH), o hormônio estimulador da tireóide (TSH), glicocorticoides
(GCs) entre outros (Koldovský, 1989; Penttila, Van Spriel et al., 1998). Acreditase que os componentes do leite funcionam como um suprimento inicial para o
filhote até que a produção endógena atinja concentrações adequadas (Smith e
Ojeda, 1984; Gama e Alvares, 1996; Penttila, Van Spriel et al., 1998).

1.3 Efeito do jejum na mucosa gástrica

Diversos estudos no nosso laboratório mostram que distúrbios na
amamentação do lactente promovem um aumento significativo na proliferação
e da diferenciação de células da glândula gástrica (Alvares e Gama, 1993;
Gama e Alvares, 1998; Osaki, Curi et al., 2010; Osaki, Figueiredo et al., 2011),
evidenciando um papel importante do leite como agente controlador do
desenvolvimento normal da mucosa.
Alvares (1992) e Alvares e Gama (1993), submeteram animais de
diferentes idades ao jejum, que representa a privação total de alimento, e
observaram que durante a fase de amamentação e durante na transição para
alimentação mista, ocorre um forte estímulo da proliferação celular no epitélio
gástrico. Aos 21 dias, fase do desmame, o jejum não tem efeitos sobre a
renovação epitelial e, no entanto, aos 30 dias, quando a ingesta é
exclusivamente constituída por alimento sólido, ocorre inibição da proliferação
celular após o jejum. Essa variação sugere um papel importante do tipo de
alimento no controle das respostas proliferativas da mucosa (Alvares e Gama,
1993). Mais recentemente, descrevemos que os filhotes submetidos ao jejum
apresentam redução nos níveis de TGFβ3, esse evento poderia estar

relacionado ao quadro hiperproliferativo promovido durante este estado
nutricional. Em contrapartida, animais adultos submetidos ao jejum apresentam
um quadro hipoproliferativo, com aumento de TGFβ3 e p27 (Alvares, Jordão et
al., 2007; Ogias, De Andrade Sa et al., 2010).
Em adição, observamos que durante a fase de amamentação, o efeito
estimulante do jejum é revertido quando os animais são tratados com LHRH ou
somatostatina, ambos os hormônios presentes no leite (Gama e Alvares, 1996).
Outro estudo mais recente mostrou que o tratamento com TGFβ1 durante o
jejum promove a fosforilação e translocação nuclear das R-Smads, e também
leva à redução da proliferação, além de induzir a apoptose no epitélio gástrico
(De Andrade Sa, Bitencourt et al., 2008).

1.4 TGFβ e o controle proliferativo

O TGFβ é um fator de crescimento inibitório em células epiteliais, que
faz parte de uma grande família, que inclui Inibinas, Proteínas Morfogenéticas
Ósseas (BMPs) e Activinas. Estes fatores de crescimento apresentam ação
autocrina, quando as células produtoras têm receptores para TGFβ, e
parácrina, quando o TGFβ produzido age em células vizinhas. Em mamíferos
existem três isoformas descritas de TGFβ (TGFβ1, TGFβ2 e TGFβ3), sendo a
mais estudada, a isoforma TGFβ1. Alterações da responsividade aos efeitos
inibitórios do TGFβ são investigadas em diversos tipos de tumores, doenças
cardíacas, síndromes e doença de Alzheimer (Massagué e Xi, 2012; RubioPerez e Morillas-Ruiz, 2012)
O efeito do TGFβ é desencadeado após sua ligação com o receptor
serina/treonina do tipo II (TβRII), que ativa e recruta o receptor do tipo I (TβRI).
Essa ativação gera a fosforilação da R-Smad (Smad2/3), que se liga à CoSmad (Smad4) formando um complexo que é translocado para o núcleo e atua
como fator de transcrição de genes específicos (Alexandrow e Moses, 1995;
Massague, 2000). Além das R-Smads e da Co-Smad, outra proteína, a I-Smad
(Smad7) tem papel importante na cascata ao inibir a fosforilação da R-Smad
pelo TβRI, e atuar no bloqueio da formação do complexo R-Smad-Co-Smad

(Heldin, Miyazono et al., 1997). A Smad7 ainda interage com proteínas Smurf,
que promovem a degradação das proteínas da cascata de sinalização do TGFβ
(Ebisawa, Fukuchi et al., 2001).
Estudos em nosso laboratório mostraram que a mucosa gástrica
expressa

as

isoformas

de

TGFβ

e

seus

receptores

ao

longo

do

desenvolvimento peri e pós-natal (De Andrade Sa, Jordao et al., 2003). A
administração

de

hidrocortisona

aumenta

a

concentração

de

TGFβ1

concomitante à diminuição de TGFβ2 (Ogias, De Andrade Sa et al., 2010);
quando filhotes em desmame precoce são submetidos ao jejum, observamos
um aumento dos níveis teciduais de TGFβ3 e do receptor TβRI, sugerindo que
essa família de fatores de crescimento é influenciada por hormônios e pelo
padrão alimentar (Ogias, De Andrade Sa et al., 2010).
Dentre os efeitos desencadeados pelo TGFβ em células epiteliais, está o
bloqueio da transição entre as fases G1 e S do ciclo celular, graças à regulação
de Ciclina D/E e suas unidades catalíticas CDK4/6 e CDK2 (Laiho, Decaprio et
al., 1990; Ewen, Sluss et al., 1993; Geng e Weinberg, 1993). O TGFβ ainda
inibe a fosforilação e inativação da proteína Rb, impedindo que esta se ligue a
E2F, o que aprisiona a célula na fase G1 do ciclo celular (Laiho, Decaprio et al.,
1990). Além disso, o TGFβ induz o aumento de expressão das proteínas
inibidoras de quinases dependentes de Ciclinas (CKIs), que se ligam ao
complexo Ciclina/CDK, impedindo a progressão do ciclo celular (Koff, Ohtsuki
et al., 1993; Liu e Preisig, 1999; Nagahara, Ezhevsky et al., 1999; Donovan,
Rothenstein et al., 2002).
Em alguns tipos de carcinomas foi observado que a R-Smad (mediadora
central da resposta antiproliferativa do TGFβ) é fosforilada por CDK2 e CDK4 in
vivo e in vitro. A fosforilação de Smad3 pela CDK inibe a atividade transcricional
e função antiproliferativa, e assim pode contribuir para a tumorigênese de
carcinomas refratários aos efeitos inibitórios de TGFβ (Matsuzaki, Kitano et al.,
2009).

1.5 Controle da progressão do ciclo celular

O ciclo celular é composto por quatro fases distintas: a fase G1; a fase
de síntese de DNA ou fase S; a fase G2; e finalmente, a fase M, onde há a
divisão celular. As células que entram em quiescência estão na fase G0. A
duração de cada fase vai depender do tipo celular e da necessidade de
reposição (Alberts, Bray et al., 2009).
Ciclinas são proteínas responsáveis pela regulação do ciclo celular, que
agem por meio da ativação de quinases dependentes de ciclinas (CDK), e
apresentam oscilações de concentração durante as diferentes fases do ciclo.
Essas proteínas atuam através da interação e ativação de CDKs, e os
complexos formados, que têm atividade enzimática, são responsáveis por
diversos eventos ao longo do ciclo celular. Desta forma, a expressão
coordenada, modificações pós-traducionais e degradação das Ciclinas e CDKs
são essenciais para o mecanismo de regulação (Alberts, Bray et al., 2009).
A fase G1 é definida como um intervalo entre a mitose e a fase de
síntese de DNA (S), e para a maioria das células é um intervalo longo, no qual
a célula cresce e prepara a maquinaria a para próxima fase. Durante o final da
fase G1, a Ciclina D associa-se a CDK4 ou CDK6 e promove a transição entre
as fases G1 e S, que por sua vez, é controlada pela formação do complexo
Ciclina E-CDK2 (Koff, Ohtsuki et al., 1993; Zetterberg, Larsson et al., 1995;
Satyanarayana e Kaldis, 2009).
Na fase S inicia-se a síntese de DNA, e nessa etapa o complexo
formado e ativado é composto por Ciclina A-CDK2, que além de estimular a
duplicação dos cromossomos também controla a transição S/G2. Para entrada
da célula em divisão, as Ciclinas A e B formam complexos com CDK1 e
induzem a entrada da célula em mitose, que representa a divisão celular
propriamente dita. A degradação das Ciclinas A e B e a inativação da CDK1
são responsáveis pelo retorno da célula à fase G1(Satyanarayana e Kaldis,
2009).
A regulação do complexo Ciclina-CDK pode ser realizada por proteínas
inibidoras de quinases dependentes de Ciclinas (CKIs), que pertencem a duas

famílias: as INK4 que são as proteínas p15, p16, p18 e p19; e as Kip/Cip que
compreendem as proteínas p21Cip1, p27Kip1 e p57Kip2. As CKIs se ligam aos
complexos Ciclina-CDK e inibem a atividade catalítica de forma específica, e
como exemplo pode-se citar a ação da p27 no complexo Ciclina E-CDK2 ou a
interação de p16 no complexo formado pela Ciclina D-CDK4/6 (Lu e Hunter,
2010).
Outros mecanismos também participam da regulação funcional desses
complexos; as proteínas RB e RB-like (p130 e p107), controlam a expressão
gênica mediada pela família de fatores transcricionais E2F. A RB liga-se a este
fator, inativando-o, e dessa forma inibe a expressão da Ciclina E. Quando
fosforilada, a proteína RB deixa o E2F livre, permitindo a transcrição de genes
necessários à entrada em S (Polager e Ginsberg, 2009). A Figura 3 resume os
elementos importantes na regulação do ciclo celular.

Figura 3- O ciclo celular é regulado por ciclinas e CDKs.

Durante todo o ciclo celular os diferentes complexos Ciclina-CDK são ativados, e são
responsáveis pela progressão do ciclo celular. Diferentes proteínas podem regular
negativamente os complexos formados e retardar ou inibir a passagem de uma fase
para outra.
Fonte: Adaptado de Alberts (2009).

1.6 Regulação de p27 em animais submetidos ao jejum

A CKI p27 é uma proteína inibidora de CDK, cujo baixo nível
correlaciona-se a um mau prognóstico em tumores humanos (Lloyd, Erickson
et al., 1999). A p27 é uma proteína dinâmica que pode ser fosforilada em
diferentes sítios, que determinam sua localização intracelular, sua estabilidade
e função. Dentre estes sítios, pode-se mencionar: 1) a região C-terminal que
contém uma Serina (Ser10) que ao ser fosforilada induz o transporte da p27 do
núcleo para o citoplasma, conferindo estabilidade à proteína (Susaki e
Nakayama, 2007); 2) uma região rica em cisteína, onde ocorre ligação com as
Ciclinas; 3) uma região que contém três tirosinas (Y74, Y88 e Y89), que
quando fosforiladas promovem a ligação para inativação de CDKs (Boehm,
Yoshimoto et al., 2002; Chu, Sun et al., 2007; Okayama, 2012). A Tirosina 157
pode ser fosforilada por AKT, o que induz a localização citoplasmática de p27
(Shin, Yakes et al., 2002; Viglietto, Motti et al., 2002); 4) na região N-terminal, a
p27 pode ser fosforilada na treonina 187, que causa instabilidade e leva à
degradação da proteína (Pagano, Tam et al., 1995). Cabe ressaltar que esta
fosforilação é promovida pelo complexo Ciclina E/Cdk2; 5) o último sítio contém
a treonina 197, que ao ser fosforilada promove a translocação da p27 para o
núcleo celular (Figura 4) (Okayama, 2012).

Figura 4- Resíduos fosforilados de p27
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Esquema da p27, seus diferentes sítios de fosforilação e respostas celulares.
Fonte: Adaptado de Okayama (2012).

Na mucosa gástrica, a infecção por H. Pylori reduz a concentração de
p27. Em camundongos infectados e deficientes nessa proteína há maior
suscetibilidade ao desenvolvimento de câncer (Eguchi, Carpentier et al., 2004;
Kuzushita, Rogers et al., 2005). Em linhagens epiteliais normais ou tumorais, o
deslocamento de p27 do complexo Ciclina D-CDK4/6 para o complexo Ciclina
E-CDK2 caracteriza um dos principais modos de regulação exercido pelo TGF
durante o ciclo celular (Taipale, Tiihonen et al., 2000; Ciarallo, Subramaniam et
al., 2002; Zhang, Monkkonen et al., 2002).
Diversos estudos demonstram que a expressão de RNAm de p27 permanece
constante ao longo do ciclo celular, enquanto a concentração proteica é
variável. Discute-se que a regulação pós-traducional de p27 ocorre por
degradação via sistema ubiquitina-proteassoma (Hengst e Reed, 1996; Millard,
Yan et al., 1997; Carrano, Eytan et al., 1999; Nguyen, Gitig et al., 1999;
Slingerland e Pagano, 2000) (Figura 5).

Figura 5- Cinética da concentração da transcrição/tradução em relação aos
níveis proteicos de p27 durante o ciclo celular, em relação à
atividade do complexo Ciclina-CDK

Relação da concentração de p27 e atividade de Cdks e os efeitos sobre a progressão
do ciclo celular
Fonte: Adaptado de Auld (2006).

O sistema ubiquitina-proteassoma de degradação proteica vem sendo
apontado como a forma de regulação pós-traducional da p27 durante a

transição de fases do ciclo celular (Auld, Fernandes et al., 2007). Este sistema
de proteólise intracelular está associado a funções chaves no controle celular
como transdução de sinal, progressão do ciclo celular e regulação
transcricional (Hershko e Ciechanover, 1998) (Figura 6).

Figura 6- Via de ubiquitinação e degradação proteassomal

Passos da via ubiquitina-proteassoma de degradação proteica, essa via é composta
por três enzimas: E1 ativa a ubiquitina (Ub) ; E2 reconhece a ubiquitina e a E3 forma
uma ligação entre a E2-ubiquitina e a proteína alvo. Após múltiplos ciclos, a proteína
alvo ubiquitinada é reconhecida e degradada pelo proteassoma, os peptídeos
resultantes desse processo são reutilizados ou degradados pela célula e a ubiquitina é
reutilizada no sistema proteassomal
Fonte: Adaptado de Hershko (2005).

Diversos estudos mostram que a degradação da p27 é dependente da
fosforilação na treonina 187, isso ocorre durante a transição entre a fase G1 e
fase S do ciclo celular, quando há um aumento da formação de complexo
Ciclina E-CDK2; esse complexo fosforila a p27 livre na treonina 187, e a fosfop27thr187 é reconhecida pelo complexo E3 ligase SCFSkp2, para em seguida ser
ubiquitinada e degradada via proteassoma 26S (Montagnoli, Fiore et al., 1999;
Cardozo e Pagano, 2004). SCF é um complexo multiproteico formado por Skp,

Culina 1 e F-box (SKP2 e CKS1) (Figura 7) que catalisa a ubiquitinação de p27
para a degradação proteassomal (Zheng, Schulman et al., 2002; Hao, Zheng et
al., 2005).
No complexo SCF, a proteína Skp2 é a adaptadora (Figura 7) e sua
presença é responsável pela especificidade de reconhecimento da proteína a
ser ubiquitinada. A atividade desse complexo vai depender da disponibilidade
de Skp2, e assim quanto maior sua concentração, mais p27 é reconhecida e
degradada (Gstaiger, Jordan et al., 2001; Zheng, Schulman et al., 2002; Auld,
Fernandes et al., 2007).
Figura 7- Complexo multiproteico SCF.

O complexo SCFSkp2 é formado por Skp1, Culina 1 e F-box (Skp2 e Cks1), liga-se a E2
e é responsável pelo reconhecimento da p27, promovendo a ubiquitinação da mesma
Fonte: Adaptado de Carrano e Pagano (2004).

A Skp2 é reconhecida pelo complexo APC/CCdh1, que vai promover sua
marcação e degradação. A proteína adaptadora do Complexo APC/C é a Cdh1,
sua disponibilidade é crucial para a manutenção dos níveis de Skp2, pela
degradação via sistema ubiquitina-proteassoma (UPS) (Skaar e Pagano, 2009).
O APC/C foi descrito como um importante regulador de proteínas durante a
progressão do ciclo celular (Qiao, Zhang et al., 2010). Além disso, Liu e
colaboradores (2007) mostraram que a degradação de Skp2 pelo complexo
APC/CCdh1 quando induzida por TGFβ é mediada pela interação física ente
Smad3 e APC/CCdh1 (Liu, Wu et al., 2007).

Estudos recentes em nosso laboratório demonstraram que ratos
lactentes de 14 dias submetidos ao jejum e paralelamente tratados com TGF1
apresentaram níveis mais altos de p27 na mucosa gástrica, e essa resposta
pode ter contribuído para a reversão da hiperproliferação epitelial bem como
para o aumento de apoptose (De Andrade Sa, Bitencourt et al., 2008).
O TGFβ1 do leite é uma importante molécula para o controle da
proliferação celular gástrica durante o período de aleitamento (De Andrade Sa,
Jordao et al., 2003; Ogias, Bitencourt et al., 2006) e age através da regulação
positiva dos níveis de p27 (De Andrade Sa, Bitencourt et al., 2008).
Nossa hipótese é de que o TGFβ agiria no controle do desenvolvimento
pós-natal gástrico já que aumentaria a estabilidade da p27 (por meio da
inibição da sua degradação), e a p27 estável inibiria a formação do complexo
Ciclina-CDK, retardando o ciclo celular (Figura 8). Essa ação seria essencial
para o controle e manutenção do crescimento celular.
Figura 8- Ação do TGFβ no controle do ciclo celular com participação de p27.

Em células epiteliais em cultura, a ativação da via de TGFβ leva a fosforilação e da
CoSmad (Smad2), este compexo interage com APC/CCdh1 fisicamente. APC/C é
responsável pelo reconhecimento e ubiquitinação de Skp2, promovendo a
estabilização de p27, inibindo, por fim, o ciclo celular.
Fonte: Fiore (2013).

7 CONCLUSÃO

Através deste estudo pudemos concluir que:
1. O jejum promove o controle negativo de p27 na mucosa gástrica de
em ratos amamentação;
2. O TGFβ1 exógeno atua na regulação de p27, por meio de duas
proteínas essenciais para a estabilidade de p27 ao inibir Skp2 e
induzir Cdh1;
3. A

regulação

de

p27

na

mucosa

gástrica

de

filhotes em

amamentação ocorre principalmente pelo sistema de ubiquitinação e
degradação via proteassoma.
Assim exploramos e descrevemos parte do mecanismo molecular de
regulação da proliferação celular gástrica durante o desenvolvimento pós-natal.
Nossos resultados demonstram que o jejum modifica a síntese de p27 e
promove a desestabilização de p27 através do estímulo e manutenção de
Skp2. E mais interessante, nesta fase o TGFβ1 administrado por gavagem, ou
seja, presente no lúmen foi capaz de reverter os efeitos do jejum e estabilizar
p27, através do controle negativo (pós-traducional) de Skp2 e positivo (póstranscricional) de Cdh1. Concluímos que o fator de crescimento TGFβ1 que
está presente no leite materno pode participar diretamente do cotrole do
crescimento gástrico durante o desenvolvimento pós-natal, por meio da
coordenação do ciclo celular.
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