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RESUMO 

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

O padrão alimentar regula a proliferação e diferenciação celular no epitélio gástrico 
de ratos durante o desenvolvimento pós-natal, e o desmame precoce induz a 
maturação precoce das funções gastrintestinais. No entanto, poucos estudos 
discutem os efeitos tardios do desmame precoce no estômago adulto. Nosso 
objetivo foi avaliar as respostas tardias do desmame precoce na massa corpórea, 
proliferação e diferenciação celular na mucosa gástrica. Ratos Wistar foram divididos 
em dois grupos: precocemente desmamados aos 15 dias (DP) e desmamados aos 
21 dias (amamentado controle, A) (CEUA/ICB USP 18/2015). A massa corpórea, 
proliferação (imunomarcação para Ki-67) e diferenciação celular (conteúdo de Mist1 
e pepsinogênio foi avaliado por immunoblotting) foram monitoradas aos 15, 18, 30 e 
60 dias pós-natal. Encontramos que a massa corpórea foi menor aos 18 e 21 dias no 
grupo DP (vs. respectivo A; p<0,01 e p<0,05). No entanto, aos 60 dias, diferenças 
não foram detectadas, mas as fêmeas DP apresentaram maior massa corpórea, 
apesar de não significativo (p=0,08). O desmame precoce também aumentou o 
índice de proliferação, a espessura da mucosa e profundidade da glândula aos 18 
dias (vs. A; p<0,05), isto é, logo após o início do tratamento. Inversamente, um 
resultado oposto foi observado aos 30 dias, quando imunomarcação para Ki-67 foi 
reduzida, assim como a espessura da mucosa nos ratos DP (p<0,01 e p<0,05, 
respectivamente). Aos 60 dias, não houve alterações significativas entre os grupos. 
Em ambos os grupos, notamos o padrão ontogênico de crescimento do órgão. 
Quanto à diferenciação, resultados indicaram que o DP induziu uma variação no 
conteúdo de Mist 1 e pepsinogênio C aos 18 dias (p<0,05 e p<0,01, 
respectivamente). Em síntese, o DP mudou o padrão de ganho de peso corporal e 
crescimento do estômago imediatamente depois de iniciar a ingestão de alimento 
sólido, assim, enquanto alguns efeitos persistem na idade adulta, outros são 
compensados. 

Palavras-chave: Estômago. Desmame precoce. Proliferação. Diferenciação.  
  



 

 
 

ABSTRACT 

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

Feeding pattern regulates cell proliferation and differentiation in rat gastric epithelium 
during postnatal development, and early weaning induces the precocious maturation 
of gastrointestinal functions. However, few studies discussed late effects of early 
weaning in adult stomach. Our aim was to assess the late responses of early 
weaning on body mass and gastric cell proliferation and differentiation in gastric 
mucosa. Wistar rats were divided into two groups: early-weaned at 15 days (EW) and 
weaned at 21 days (control suckling, S) (CEUA/ICB USP 18/2015). The body mass, 
cell proliferation (Ki-67 immunolabeling) and differentiation (Mist 1 and pepsinogen 
content evaluated by immunoblotting) were monitored at 15, 18, 30 and 60 postnatal 
days. We found that body mass was lower at 18 and 21 days in EW group (vs. 
respective S; p<0,01 and p<0,05). However, at 60 days, difference was not detected, 
because EW females presented higher body mass, although not significant (p=0,08). 
Early weaning also increased proliferation index and the thickness of mucosa and 
gland depth at 18 days (vs. S; p<0,05), i.e. soon after the onset of treatment. 
Conversely, an opposite result was observed at 30 days, when Ki-67 immunolabeling 
was reduced, as well as the thickness of mucosa in EW rats (p<0,01 and p<0,05, 
respectively). At 60 days, there was no significant change between the groups. In 
both groups, we noticed the ontogenic pattern of growth for the organ. As for 
differentiation, results indicated that EW induced a variation in Mist 1 and pepsinogen 
C content at 18 days (p<0,05 and p<0,01, respectively). In summary, EW changed 
the pattern of body weight gain and stomach growth immediately after the onset of 
solid food intake, and, whereas some effects persisted to adulthood, others were 
compensated.  

Keywords: Stomach. Early weaning. Proliferation. Differentiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aleitamento e seus benefícios 

Amamentar é o ato de nutrir e de estabelecer vínculo afetivo entre a mãe e o 

neonato, proporcionando repercussões favoráveis à saúde materna, assim como 

benefícios nutricionais, físicos, imunológicos, cognitivos e emocionais à criança, que 

podem perpetuar até a vida adulta1-3. 

Ao nascer, o contato pele a pele do neonato com a mãe contribui para 

aceitação e prontidão do lactente para amamentar e melhora a sucção do leite 

materno, o que favorece o estabelecimento do aleitamento na primeira hora de 

vida4,5, assegurando ao recém-nascido a redução significativa de morbidades e 

mortalidade por causas infecciosas6,7. 

Durante os primeiros dias do pós-parto, o colostro é o primeiro fluido 

extrauterino que entra em contato com o trato gastrintestinal do neonato, sendo uma 

fonte de nutrição e proteção passiva contra patógenos, por regular a microbiota 

intestinal e modular as respostas imunes no intestino8-10, assim como, de estímulo 

para o crescimento e desenvolvimento de estruturas e órgãos11,12. Nele estão 

presentes macronutrientes e micronutrientes, como carboidratos, proteínas e 

lipídios, vitaminas e minerais, além de imunoglobulinas, proteínas antimicrobianas, 

componentes anti-inflamatórios e fatores de crescimento8,13-15. 

Entre 5 dias a duas semanas do pós-parto, o colostro passa a ser 

incrementado com maiores concentrações de lactose, e, depois de quatro a seis 

semanas, o leite humano é considerado maduro13 contendo 3% a 5% de lipídios, 

0,8% a 0,9% de proteínas, 6,9% a 7,2% de carboidratos, 0,2% de minerais, além de 
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vitaminas (exceto a vitamina K)16, macrófagos, imunoglobulinas, hormônios, 

citocinas e fatores de crescimento13,17,18. 

Em consonância, a literatura também relata mudanças na constituição do leite 

de ratos na transição de colostro para leite maduro. O leite materno de ratos, em 

relação ao colostro, continua com níveis de lipídios elevados, como ácido palmítico, 

aracdônico, linoleico e oleico, dentre outros, seguido de proteínas e baixa 

concentração de carboidratos, havendo diminuição da concentração de minerais 

como magnésio, zinco, cálcio, manganês ao longo do período de lactação15, sendo 

constatada a presença de hormônios como corticosterona19, GnRH20, TSH21, IGF-1 

e IGF-222, somatostatina e LHRH23, GH e prolactina24, leptina25, citocinas e fatores 

de crescimento como fator de crescimento epidermal (EGF)26,27. 

Em paralelo, podemos destacar o papel do leite materno na adaptação da 

criança ao ambiente extrauterino, por meio das variações de seus componentes11. 

Puddington e Matson28 (2008) demonstraram que a exposição de ratas lactantes à 

ovalbumina por via nasal, proporcionou em sua prole, com 6 a 8 semanas de idade, 

diminuição de resposta inflamatória eosinofílica nas vias aéreas, bem como a 

produção de anticorpos específicos de ovalbumina e de citocinas.  

Em virtude dos benefícios do aleitamento, a Organização Mundial da Saúde 

recomenda aleitamento exclusivo (somente leite materno) ao longo dos 6 meses de 

vida da criança e introdução de alimentos sólidos, bem como outros líquidos, 

juntamente ao leite materno, até os dois anos de idade29. Todavia, as estimativas 

revelam que, no Brasil, a prevalência de aleitamento exclusivo até os seis meses de 

vida do neonato é 9,3% inferior ao verificado no 30º dia de vida do recém-nascido, 

sendo que a prevalência de amamentação no primeiro ano é 50% menor quando 

comparada aos 30 dias de vida do neonato30. E, globalmente, cerca de metade dos 
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neonatos com menos de 1 mês, e 3 em cada 10 crianças entre 1 e 5 meses de vida 

são amamentadas exclusivamente, o que resulta em uma prevalência de morte 

(11,6%) de crianças com menos de 5 meses, (informações de 2011)31.  

de Araújo et al.32 (2008) e de Oliveira et al.33 (2015) apontaram que o contexto 

sociocultural e familiar, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, o 

conhecimento pautado no discurso biomédico, bem como falhas na conduta 

assistencial de enfermagem interferem e prejudicam a prática do aleitamento 

materno, condicionando a problemática do desmame antes dos seis meses de vida. 

Desta forma, repensar as práticas profissionais de saúde buscando a 

promoção de um olhar atento aos aspectos psicossociais, físicos, econômicos, 

culturais e religiosos, que envolvem a família e o binômio mãe/bebê, possibilita não 

apenas suporte técnico à lactação, mas a orientação e o aconselhamento 

necessários para tornar a mulher protagonista do seu processo de amamentar e 

esclarecida quanto aos benefícios desta ação2, que não se restringe ao período 

perinatal, mas se estende para a infância, adolescência e vida adulta.  

Estudos discutem que a mudança no padrão nutricional ocorrida nos primeiros 

anos de vida pode resultar em alterações epigenéticas, que podem se manifestar em 

longo prazo. Este evento pode ser denominado programação ou mesmo plasticidade 

do desenvolvimento, que consiste em “[...] um processo no qual um estímulo 

aplicado em um período crítico ou sensível do desenvolvimento, resulta em um 

efeito de longo prazo ou permanente na estrutura ou função do organismo [...]”34, o 

que pode repercutir em doenças como obesidade, diabetes e hipertensão35,36. 

Diversos estudos realizados em humanos e animais têm confirmado tais evidências, 

apontando a relação entre o aleitamento e o desenvolvimento de determinadas 

patologias na vida adulta. 
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Shields et al.37 (2006) avaliaram a influência da duração da amamentação 

sobre a condição de obesidade na adolescência. O estudo mostrou que o 

aleitamento mantido por um longo período protege contra a obesidade, contudo 

quando são consideradas variáveis de confusão, como os índices de massa corporal 

dos pais, fatores biológicos e estilo de vida, esta condição protetiva diminui. Rebhan 

et al.38 (2009), em um estudo de coorte prospectivo na Alemanha, também 

identificaram que crianças não amamentadas e amamentadas por menos de 4 

meses apresentaram, aos 6 e 7 meses de vida, massa corpórea superior às crianças 

amamentadas por 4 meses ou mais.  

Em experimentos envolvendo animais, Lima et al.39 (2013) constataram que 

ratos Wistar submetidos ao desmame precoce no 18º dia de vida, por meio do 

enfaixamento das mamas das lactantes, apresentaram maior ganho de massa 

corpórea, bem como hipertrofia dos adipócitos visceral e subcutâneo em animais 

adultos, quando comparado aos animais desmamados aos 21 dias. Evidências 

similares foram observadas por Peixoto-Silva et al.40 (2017), os quais mostraram que 

ratos desmamados precocemente 18º dia de vida apresentaram menor ganho de 

massa corpórea do 18º ao 21º dia, mas maior área de adipócitos, hiperfagia e 

hiperleptinemia na vida adulta, em comparação ao grupo controle desmamado no 

21º dia. Tais pesquisas em animais indicam que o período de lactação é crítico para 

o desenvolvimento da obesidade na vida adulta. 

Outros estudos discutiram a repercussão da variação dos componentes do leite 

materno sobre o desenvolvimento de patologias no animal adulto. Os autores 

notaram que o ganho de massa corpórea na idade adulta está relacionado ao tipo de 

nutriente fornecido às lactantes durante o período de aleitamento, sendo constatado 

que filhotes aleitados por mães, que receberam dieta com restrição energética 



22 
 

 

obtiveram maior ganho de massa corpórea do que o controle41. Somado a isto, 

pesquisadores têm associado o aleitamento à menor probabilidade de 

desenvolvimento do diabetes do tipo 236. 

Estudos mostraram que o aumento da duração do aleitamento, reduziu os 

riscos de tolerância a glicose em crianças com 9,5 anos e diminuiu a resistência à 

insulina em crianças com 5 anos42. Além disso, as crianças amamentadas por pelo 

menos 4 meses tiveram menor risco de desenvolver diabetes aos 21 anos de vida43 

e, aquelas aleitadas por 6 meses ou mais, apresentaram redução dos valores de 

pressão arterial sistólica em crianças com 5 anos44. Outros efeitos benéficos do 

aleitamento foram descritos na literatura. 

Kusunoki et al.45 (2010) verificaram menor prevalência de bronquite asmática 

entre as crianças de 7 a 12 anos, que receberam amamentação completa e leite 

materno, associado ao leite artificial, em comparação com aquelas que foram 

aleitadas apenas com fórmula infantil. Outra pesquisa mostrou que a amamentação 

por 4 meses ou mais reduziu os riscos de rinite alérgica em crianças aos 3 anos46. 

Os neonatos que foram amamentados por mais de 6 meses se mostraram mais 

protegidos contra otite e eczema aos 2 anos e infecções de ouvido e garganta aos 6 

anos47-49, as quais foram reduzidas em 31% a 53% no primeiro ano de vida em 

crianças amamentadas por 9 meses ou mais, e de 63% a 87% quando 

amamentadas exclusivamente por 6 meses ou mais50. 

Estudos utilizando camundongos também constataram que, eventos 

estressores ocorridos durante o período de lactação, como a substituição do leite 

materno por ração no 14º dia, pode antecipar o desenvolvimento estrutural de 

regiões da amígdala envolvidas na regulação do estado de ansiedade e, desta 

forma, induzir a um menor estado de repouso aos 17 e 19 dias de vida pós-natal e 
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de ansiedade aos 21 e 35 dias, em relação ao grupo controle desmamado aos 21 

dias51. Tais resultados também foram apontados por Kikusui et al.52 (2005), os quais 

constataram que a prole submetida à privação materna aos 15 dias de vida pós-

natal, apresentou comportamento ansioso na vida adulta. 

Em consonância, a literatura destaca que o aumento da duração da 

amamentação melhora o desenvolvimento motor aos 10, 14 e 17 anos de vida da 

criança53, assim como a inteligência verbal54, capacidade de linguagem55 e o 

quociente de inteligência56 na infância. Autores questionaram em seus estudos se os 

fatores imunológicos presentes no leite materno atuariam no desenvolvimento e 

funcionalidade do sistema nervoso de camundongos. Esta pesquisa mostrou que a 

diminuição dos níveis de TNF- α no leite levaram ao aumento da proliferação de 

células neurais no giro denteado do hipocampo em filhotes com 14 dias 

amamentados e, consequentemente, aumento da memória espacial e contextual, 

quando a prole, em idade adulta, foi submetida a ambientes adversos12. 

Deve-se mencionar também, que durante a amamentação, elementos tais 

como o alto pH gástrico, a ausência de pepsina luminal, e a presença de 

macroproteínas acessórias no leite desfavorecem a digestão proteica e, desta forma, 

permitem a absorção intacta das moléculas no intestino delgado57,58. Além disso, a 

frequência de amamentação determinada em intervalos em bebês, e constante em 

ninhadas de animais de laboratório, permite o contato permanente dos peptídeos do 

leite com a mucosa gástrica, mesmo que estes estejam em concentrações baixas. 

Indubitavelmente, o leite por meio de suas moléculas tem papel modulador do 

crescimento, da renovação e proteção do organismo12. No estômago, Gama e 

Alvares59 (1996) evidenciaram que hormônios presentes no leite de ratas como 

somatostatina e LHRH promovem regulação da proliferação celular no epitélio 
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gástrico. Neste estudo, ratos de 18 e 22 dias foram submetidos a 20 h e 24 h de 

jejum, quando receberam os hormônios por gavagem. Os resultados mostraram que 

ratos de 18 dias apresentaram maior atividade proliferativa que os animais em jejum 

não tratados com hormônios.  

O trabalho de Ogias et al.60 (2010) apontou que ratos, submetidos a  abrupta 

mudança de leite materno para ração, desmame precoce, no 15º dia de vida pós-

natal, quando em jejum no 17º dia, apresentaram aumento do número de células 

imunomarcadas para TGF-β3 e TβRI quando comparado ao grupo amamentado, o 

que pode ter resultado em inibição da proliferação celular e, desta forma, no 

aumento do risco de desenvolvimento de úlceras gástricas61,62. A fim de 

compreender de forma mais clara os efeitos da substituição do leite materno por 

ração, primeiramente, será abordado os aspectos funcionais, anatômicos e 

histológicos do estômago. 

1.2 Estômago de roedores 

1.2.1 Função e estrutura do estômago 

O estômago é um órgão que apresenta basicamente três funções: 1) secreção 

de ácido clorídrico, pepsinogênio, água, eletrólitos, fator intrínseco e glicoproteínas; 

2) síntese de hormônios, como gastrina, ghrelina (do original “Gh-relin”), 

somatostatina, colecistoquinina e outros; 3) mistura do alimento ao fluido 

estomacal63. 

Anatomicamente, o estômago de roedores possui duas porções distintas: a 

córnea, que apresenta revestimento fino, pálido e transparente; o corpo e antro, com 

revestimento externo espesso, pigmentado e vascularizado, sendo o revestimento 

interno, do corpo, formado por uma camada espessa, enrugada, bastante 
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vascularizada e pigmentada, e, do antro, por uma camada mais fina e menos 

vascularizada64. 

A análise histológica mostra que a mucosa gástrica de roedores pode ser 

dividida em três regiões: córnea, corpo e antro (Figura 1). Subjacente ao esôfago, 

temos a região da córnea, constituída por epitélio estratificado queratinizado. 

Seguido do corpo gástrico, formado por profundas glândulas oxínticas e fossetas 

menos extensas. A partir do corpo há uma área de transição, com glândulas 

tubulares, as quais são seguidas por uma porção antral, que secreta muco e 

hormônios, apresentando glândulas tubulares menos profundas e uma fosseta mais 

longa64-66. 

 
 

Figura 1     Organização anatômica e histológica do estômago de ratos. O bolo alimentar, a 
partir do esôfago, segue para o estômago e intestino delgado, conforme indicado 
pelas setas. Fonte: Fiore67 (2013). 

A porção glandular da mucosa gástrica é composta por uma monocamada de 

células epiteliais que adentram em direção à lâmina própria, formando uma estrutura 

tubular simples ou ramificada, dispostas em três segmentos: istmo, colo e base64 

que se abre para o lúmen pela fosseta65, conforme mostrado na Figura 2A. 
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Figura 2     Fotomicrografia da mucosa gástrica na região do corpo do estômago. (A) Divisão 
  da mucosa gástrica em fosseta e glândula, bem como a subdivisão da glândula 
  em istmo, colo e base. (B) Indicação das células epiteliais presentes na região 
  do corpo gástrico. Imagens obtidas a partir de animais de 60 dias. Cortes  
  corados em Hematoxilina e Eosina (HE). Aumento original: 20 x. 

1.2.2 Células epiteliais que compõe o corpo gástrico 

No corpo gástrico, encontram-se diferentes populações de células epiteliais 

como mucosas superficiais e do colo, células parietais, células zimogênicas, células 

enteroendócrinas e células com estrutura indiferenciada, podendo tornar-se uma 

célula-tronco multipotente64-66,68,69 (Figura 2B), sendo esta região responsável pela 

maioria das funções gástricas70. Logo, utilizamos essa porção do epitélio gástrico, 

como objeto de estudo. 

Karam et al.71 (1993) propuseram que as células epiteliais gástricas originam-

se a partir de células-tronco localizadas na interface istmo-colo da glândula na 

região do corpo em animais adultos, sendo constatado por Matsuo et al.72 (2017), 

por meio de marcadores de células-tronco, que estas estão presentes na porção do 

istmo, bem como em células zimogênicas da base da glândula. Em adultos, 

considera-se que na unidade fosseta e glândula, as células derivem de células-
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tronco. Acredita-se que esta célula entre em ciclo lentamente e mantenha uma 

população pequena através de divisões assimétricas, a partir da qual as células-

filhas saem deste nicho e originam diferentes tipos celulares69,73,74. 

Stange et al.75 (2013) constataram um reservatório de células zimogênicas 

positivas para Troy (marcador de células-tronco) na base da glândula gástrica. 

Assim, embora as células-tronco do epitélio gástrico estejam localizadas e 

proliferando na interface istmo-colo, a pequena população zimogênica Troy+, que 

está protegida na base da glândula, pode ser requerida para se diferenciar e dar 

origem aos diferentes tipos celulares do epitélio gástrico quando injúrias atingirem as 

regiões superficiais da mucosa75,76. 

Em filhotes, a disposição das células em proliferação ocorre ao longo de toda a 

glândula gástrica, não havendo uma região onde essas células estão mais 

concentradas. Assim, o compartimento proliferativo, como presente na mucosa de 

ratos adultos77, pode ser identificado somente a partir de 21 dias, quando as regiões 

da glândula são definidas e as células em divisão ficam concentradas na interface 

entre o istmo e o colo78. 

Nos adultos, as células-tronco, localizadas na porção istmo-colo, se 

diferenciam e, concomitantemente, migram para cima e para baixo. Estas células 

dão origem a outras iguais a elas e também a: células pré-mucosas, que migram em 

direção à fosseta e à superfície luminal, se diferenciando em células mucosas 

superficiais; células pré-parietais, que têm migração bidirecional, formando as 

células parietais; células pré-enteroendócrinas, que também migram em direção ao 

lúmen e à base, originando as células enteroendócrinas; e células pré-mucosas do 

colo, que migram em direção à região do colo, onde se diferenciam em células 

mucosas do colo; algumas destas células continuam migrando em direção à base da 
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glândula, passam por um estágio de transição para originar células 

zimogênicas69,71,79. 

O epitélio da mucosa está em contato com o lúmen e é composto de células 

mucosas superficiais, as quais formam a fosseta, estando também presente no 

istmo80,81. Ao longo do processo de migração, essas células tornam-se 

especializadas em sintetizar e secretar mucina e fator Trefoil 181,82. Em todas as 

porções da unidade, fosseta e glândula, mas em sua maioria no istmo e colo da 

porção glandular, as células parietais estão presentes e se renovam a cada 54 

dias80,83,84. Este tipo celular secreta de íons80,83, o que reduz o pH do lúmen gástrico. 

Os hormônios também são secretados na cavidade gástrica por meio das células 

enteroendócrinas, as quais estão dispostas na fosseta e nos três compartimentos da 

glândula, mas em maior concentração na base da mesma85. 

Na região do colo, encontramos as células mucosas do colo, que apresentam 

turnover de 16 dias, formato triangular, com a porção basal direcionada para a 

lâmina própria e a apical para o lúmen, local em que secretam mucina 6 e o fator 

Trefoil 269,74,80,86,87. As células zimogênicas maduras têm sua localização restrita à 

porção da base da glândula, havendo maior concentração de células nas partes 

média e baixa da base, apresentando um turnover de 138 dias74,80,87. A completa 

diferenciação em célula zimogênica caracteriza-se pela presença de grânulos 

secretórios homogêneos subjacentes a membrana apical, núcleo e retículo 

endoplasmático rugoso na porção basal, bem como, vesículas secretórias na face 

trans do Aparelho de Golgi79,87,88. Diversos fatores de transcrição atuam nos 

processos de especialização celular89, como o fator de transcrição Mist 1. 

1.2.3 Fator de transcrição Mist 1 
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O fator de transcrição Mist 1 pertence à família do fator de transcrição helix-

loop-herlix basic89 e está presente em células secretórias serosas e mucoserosas de 

diferentes tecidos como: as células da glândula parótida e da glândula lacrimal; as 

células acinosas do pâncreas; célula da próstata; do intestino delgado como as 

células de Paneth e as células zimogênicas, no estômago90 A expressão gênica de 

Mist 1 é induzida pelo fator de transcrição XBP 1 (x-box binding protein 1)91. Essa 

proteína ativa a transcrição de genes-alvos que estão envolvidos na organização 

estrutural do aparato secretor da célula, de forma que na ausência de Mist 1, a 

célula adquire formato cubóide, com citoplasma apical atrofiado, vesículas menores 

e menos abundantes79,92,93. De acordo com Tian et al.94 (2010) foram identificados 

16 genes, que podem ser alvos do fator Mist 1, como Rab3D e Rab26, tais proteínas 

estão envolvidas na formação de grânulos secretores em células gástricas. A Mist 1 

também regula a expressão gênica de Mb1, a qual promove organização do aparato 

secretor das células zimogênicas95. 

Esse papel de Mist 1 foi evidenciado em outros órgãos como o pâncreas e 

fígado. A Mist 1 foi descrita como fundamental para a exocitose de enzimas, visto 

que o grupo knockout para Mist 1 não respondeu a estímulos indutores de secreção, 

assim como foi alterada a disposição dos grânulos zimogênicos na porção apical das 

células acinosas e do retículo endoplasmático e núcleo na porção basal, o que 

resultou em células acinosas nos animais adultos do grupo knockout semelhantes às 

células embrionárias96. Chikada et al.97 (2015) também evidenciaram a participação 

de Mist 1 na diferenciação de hepatoblastos em hepatócitos maduro. 

Em outras pesquisas verificou-se que a proteína Mist 1 induz a transcrição de 

genes que modificam o aparato secretor das células mucosas do colo em célula 

zimogênica, por promover alterações na organização estrutural e diferenciação 



30 
 

 

terminal deste tipo celular, sendo a Mist 1 considerada um marcador de maturidade 

desta célula79,91,98,99. No rato, os grânulos contidos neste tipo celular consistem de 

fator intrínseco e pepsinogênio100,101, além disso, nesta célula há expressão de 

moesina, uma proteína que promove a ligação do citoesqueleto de actina à 

membrana apical da célula102 e pode estar envolvida na secreção de 

pepsinogênio101.  

1.2.4 Pepsinogênio C 

As células zimogênicas sintetizam e secretam pepsinogênio, na forma pré-

proenzima inativa, ou seja, uma porção pré, que se refere a uma sequência sinal, e 

a proenzima, um peptídeo ativado e a região da enzima ativa103. Esse peptídeo 

consiste em zimogênios inativos que podem ser convertidos em pepsina104. A 

literatura descreve 7 tipos de isozimogenos de pepsinogênio, sendo os 

isozimogenos 1 a 5, agrupados como pepsinogênio A e isozimogeno 6 e 7, 

denominado pepsinogênio C, ambos presentes em ratos105-107. Estudos mostram 

que essas proenzimas são codificadas por genes de cromossomos distintos, bem 

como apresentam composições distintas105,108,109.  

Com a síntese do peptídeo e formação dos grânulos secretores, estímulos 

provenientes de secretagogos podem liberar o conteúdo dos grânulos por exocitose 

para o lúmen110. A proenzima lançada em meio ácido (pH<4) sofre uma mudança 

em sua conformação, que consiste na redução da interação eletrostática com a 

porção carboxil da enzima ativa e, consequentemente, clivagem da porção N-

terminal do peptídeo ativado, sendo formada a pepsina103.  

A secreção de pepsinogênio é estimulada por secretagogos que podem ser 

hormônios peptídicos como prostaglandina, peptídeo intestinal vasoativo, 

colescistocinina e carbacol110-112. Esses fatores induzem o aumento de AMP cíclico e 
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cálcio intracelular113. As alterações desses mensageiros intracelulares conduzem a 

modulação de proteínas kinases que promovem a ativação da cascata de 

sinalização e, com isto, a secreção de pepsinogênio114,115. 

Ge et al.116 (1998) detectaram células marcadas para pepsinogênio na mucosa 

gástrica de ratos com 18,5 dias de vida intraútero, havendo um aumento dessa 

população no 21º dia de vida pós-natal. Este aumento da concentração de 

pepsinogênio com o decorrer da maturação do órgão deve-se a atividade de 

hormônios, como o glicocorticoide que tem sido relacionado ao desenvolvimento de 

órgãos e estruturas em embriões e após o nascimento. Em roedores, os níveis 

séricos de glicocorticoide aumentam no final da gestação e se elevam durante o 

período de transição do aleitamento para o desmame57. E, no estômago, induzem o 

aumento da atividade de pepsinogênio, bem como estimulam a diferenciação de 

células zimogênicas, dessa forma, a literatura tem descrito o pepsinogênio C como 

um marcador de diferenciação da mucosa gástrica117. 

1.3 Desenvolvimento do epitélio gástrico 

Os aspectos morfológicos da mucosa gástrica são modificados durante o 

período gestacional e pós-natal. Aos 12,5 dias de gestação, observou-se um epitélio 

simples constituído por células epiteliais indiferenciadas, que se mostrou 

pseudoestratificado, com formação inicial do lúmen glandular no 14º dia, bem como 

aumento da extensão do lúmen glandular no 15º dia e separação das unidades 

glandulares pelo tecido conjuntivo aos 16 dias. Além disso, esse estudo apontou que 

horas após o nascimento, todo epitélio era composto por células em divisão, sendo 

constatadas células mucosas superficiais, células parietais e zimogênicas, todas 

ainda imaturas. Do 14º para o 21º dia, foram verificadas células mucosas do colo, 
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bem como aumento no número de células parietais, e, somado a isto, diferenciação 

dos tipos celulares e migração dos mesmos para porções distintas da glândula118. 

Os processos de maturação da mucosa gástrica permanecem até o desmame, 

que corresponde à fase da terceira para a quarta semana de vida pós-natal do rato, 

quando o aleitamento é gradativamente substituído pela ingestão de alimento 

sólido57. Nesse período, é observado espessamento da mucosa gástrica, devido à 

formação das glândulas e constituição de todos os tipos celulares118. E, em toda a 

extensão da glândula estão presentes células em divisão78 e em diferenciação, 

superando as taxas de morte celular, resultando em crescimento e desenvolvimento 

do órgão119, de forma que em animais com 21 dias de idade é possível identificar o 

istmo, colo e a base da glândula118. De maneira distinta, no epitélio glandular do 

animal adulto, as populações celulares em proliferação estão localizadas na região 

istmo- colo78, sendo direcionadas para promover o processo de renovação 

epitelial120, bem como reparação de danos. 

1.4 Desmame precoce 

Os mecanismos que coordenam o crescimento e desenvolvimento órgãos 

podem ser influenciados por fatores genéticos, hormonais e de dietas121. Diferentes 

estudos mostraram que a expressão, síntese e secreção das mucinas no trato 

gastrintestinal são processos regulados pelo padrão de alimentação durante o 

desenvolvimento pós-natal122,123. Em adição, a privação alimentar por meio do jejum 

induziu o aumento da proliferação celular em filhotes, contrariamente, em adultos, 

este modelo reduziu os processos de divisão celular77,78. 

A retirada antecipada do leite e de todos os seus fatores, assim como a 

separação abrupta dos cuidados maternos no 15º dia caracteriza o modelo de 

desmame precoce. Esta condição foi descrita como indutora de mudanças 
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morfológicas e funcionais na mucosa gástrica de filhotes. Ghizoni et al.124 (2014) 

mostraram que o desmame precoce, no 15º dia, resultou em aumento dos níveis de 

corticosterona nos dois primeiros dias pós-desmame e se manteve no terceiro dia, 

todavia foi verificado aumento da concentração da proteína de ligação de 

corticosterona nessas idades, o que denota uma reação protetiva do organismo 

contra possíveis ações deletérias do glicocorticoide na mucosa gástrica.  

Além disso, o desmame precoce induz a atividade da enzima ornitina 

descarboxilase, a qual está envolvida na síntese e acúmulo de poliaminas, 

necessárias para o rápido crescimento celular125. E, em associação, foi descrito que 

o desmame precoce, aos 15 dias, também aumenta a imunomarcação e expressão 

gênica de TGF-α, assim como a imunomarcação de seu receptor, EGFR, na mucosa 

gástrica de ratos com 18 dias de vida pós-natal, em comparação aos animais 

amamentados até 21 dias, sendo o TGF-α um indutor da atividade proliferativa122. 

Estudos descreveram que o desmame precoce (no 15º dia) estimula a fosforilação 

de ERK1/2 e aumento da expressão proteica de p21 pela via de sinalização da 

MAPK126,127. Isso resultou aos 18 dias de vida de ratos precocemente desmamados, 

no aumento da atividade proliferativa e da espessura da mucosa gástrica119,126. 

Assim como, estimulou a diferenciação de células mucosas do colo, o que levou ao 

aumento da síntese de mucina 6 e o aparecimento da atividade pepsinogênica na 

mucosa gástrica em filhotes122,125, o que sustenta a ideia de que o desmame 

precoce pode antecipar a maturação gástrica122 nos filhotes. Somado a isto, o 

desmame precoce aumenta os níveis de expressão gênica e o número de células 

marcadas para ghrelina, a qual pode estar envolvida na atividade proliferativa das 

células epiteliais do estômago128. 
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Na literatura, poucos estudos retratam as repercussões do desmame precoce 

sobre a cinética celular, ou seja, os processos proliferativos e de diferenciação no 

epitélio gástrico de animais adultos. Zulian et al.129 (2017) propuseram avaliar a 

influência da corticosterona no desmame precoce, realizado aos 15 dias de vida 

pós-natal de ratos, sobre os processos de diferenciação das células mucosas do 

colo e células zimogênicas, assim como sua consequência no epitélio gástrico de 

animais jovem-adultos. Neste estudo, foi constatado que a substituição de leite por 

ração levou ao aumento da expressão gênica que codificam mucinas, Mist 1 e 

pepsinogênio C em filhotes, sendo verificado que tal resposta foi mantida aos na 

vida juvenil. Em adição, os autores constataram que o desmame precoce promove o 

aumento da população de células mucosas do colo aos 18 dias de vida e esta 

reposta se mantém aos 30 dias.  

Jacobs et al.130 (1984) mostraram que o desmame precoce, aos 15 dias de vida 

pós-natal, em ratos Wistar, influenciou as características morfológicas e a 

proliferação de determinados tipos celulares em filhotes, resultando no aumento do 

tamanho de células parietais e zimogênicas, e diminuição do número de células 

parietais, contudo tais alterações não foram observadas aos 100 dias.  

1.5 Justificativa  

Em vista dos efeitos do desmame precoce aos 15 dias sobre a mucosa gástrica 

em filhotes, questionamos se essas modificações poderiam ser mantidas na vida 

adulta. Todavia, as buscas na literatura não trouxeram nenhum dado a respeito das 

consequências da abrupta mudança de leite materno para ração sobre a cinética 

celular e os processos de diferenciação no epitélio gástrico de ratos adultos.  

Nosso grupo tem estudado o papel de distúrbios alimentares durante o 

desenvolvimento pós-natal, considerando variações de condição alimentar (jejum) e 



35 
 

 

de padrão e qualidade de ingesta (desnutrição proteica, desmame precoce e 

separação materno-neonatal). Entretanto, buscamos até este momento detalhar as 

respostas inicias e os gatilhos moleculares imediatos que modificam o crescimento e 

a maturação da mucosa gástrica do rato. Consideramos que se tornou necessário 

estudar os efeitos na vida adulta e  avaliar se as respostas encontradas durante o 

desenvolvimento pós-natal perduram e afetam o funcionamento do estômago.  

Sabemos que perturbações do padrão alimentar durante o desenvolvimento 

pós-natal modificam a resposta da mucosa gástrica ao estresse e podem alterar o 

crescimento e a maturação das funções digestivas. Considera-se que essas 

variações podem ter papéis importantes em doenças inflamatórias do trato 

gastrintestinal, alergias alimentares e ulcerações.  

Em epitélios de renovação rápida, como o que reveste o estômago, a 

diferenciação errônea de células está no cerne do estudo de diferentes lesões. 

Soma-se a isto o fato de que a interrupção da amamentação é uma prática social 

constante tanto por meio do desmame precoce quanto pela separação materna 

diária, e essas condições podem ter consequências importantes para o crescimento 

dos indivíduos. 

Consideramos que este estudo poderá trazer informações importantes para 

outros projetos destinados à pesquisa básica (ciência e conhecimento), e aplicada 

(clínica), ao estabelecer experimentalmente como e quais parâmetros se modificam 

nas funções gástricas em indivíduos que passam por distúrbios alimentares durante 

o crescimento. A importância da amamentação já é ressaltada anualmente em 

campanhas no país, e os resultados dessa proposta poderão corroborar e ampliar o 

conjunto de informações para divulgação e conscientização da população (impacto 

social). 
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2 OBJETIVOS 

Neste estudo, o objetivo geral consistiu em avaliar os efeitos tardios do 

desmame precoce sobre a proliferação e diferenciação de células zimogênicas na 

mucosa gástrica, a fim de verificar se as modificações induzidas por esse padrão de 

alimentação são mantidas na vida adulta e se comprometem o funcionamento do 

estômago. Dessa forma, estudamos o perfil proliferativo, bem como a espessura da 

mucosa e profundidade da glândula e fosseta gástrica diante das alterações do 

padrão alimentar, além dos níveis proteicos do Mist 1 e pespsinogênio C, que 

caracterizam a diferenciação e atividade das células zimogênicas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais 

O presente estudo utilizou ratos albinos (Rattus norvegicus, linhagem Wistar, 

produzidos em condições Specific Pathogen Free - SPF – ou seja, livre de 

patógenos específicos e agentes oportunistas), que foram mantidos no Biotério do 

Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, com acesso à ração e água ad libitum, 

em regime de 12 h claro e 12 h escuro, com temperatura e exaustão controladas. 

Os procedimentos experimentais receberam aprovação da Comissão de Ética 

no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo (protocolo 18/2015-2019). Fundamentado nesta autorização, desempenhamos 

o seguinte planejamento com a finalidade de obter animais para uso em 

experimentos: mantivemos duas a três fêmeas em acasalamento com um macho por 

4 a 5 dias, ao final deste período, os machos foram retirados e as fêmeas 

continuaram juntas até três dias antes do término do período gestacional, quando 

foram distribuídas em gaiolas individuais. Para estudo, considerou-se o dia de 

nascimento das ninhadas como dia 0 (zero). 

No terceiro dia de vida pós-natal, o tamanho das ninhadas foi ajustado de 

forma a manter 8 a 9 filhotes por fêmea. As ninhadas permaneceram com as mães 

em aleitamento até o 14º dia de vida. 

3.1.1 Desmame precoce e tratamento 

No 15º dia de vida pós-natal, às 10h00, os filhotes foram divididos em dois 

grupos: amamentado controle (A) e desmame precoce (DP). O grupo controle A 

permaneceu com a mãe, sendo nutrido com leite materno, ração (Nuvilab CR-1, 

Quimtia S/A, registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
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04453, Colombo, PR, Brasil) e água até o desmame definitivo, realizado no 21º dia 

de vida pós-natal e, a partir daí, receberam apenas ração e água. Em contrapartida, 

os filhotes do grupo DP foram separados das mães e transferidos para outra gaiola, 

onde a dieta passou a ser uma pasta de ração e água, disponível 24 h por dia122. 

O tratamento dos animais precocemente desmamados compreendeu a oferta 

de pasta de ração e água com uma pipeta Pasteur descartável, duas vezes ao dia 

(no período da manhã, às 9:00 h e, à tarde, às 15:00 h), somado a massagens na 

região abdominal para facilitar a excreção de urina e fezes122. Estes cuidados 

iniciaram-se no 15º dia, à tarde, e se estenderam até o período da manhã no 19º dia 

de vida pós-natal. Com a ressalva de que no 18º dia, à tarde e, no 19º dia, o 

tratamento consistiu somente da oferta de pasta de ração e água. 

3.2 Efeitos do desmame precoce sobre o Índice Proliferativo da mucosa 
gástrica 

Os animais dos grupos, amamentado e desmame precoce, nas idades de 15 e 

18 (filhotes), 30 (jovem-adulto) e 60 (adulto) dias foram submetidos, às 10:00 h, à 

anestesia com injeção via intraperitonial de cloridrato de cetamina (Dopalen) e 

xilazina (Anasedan) (Vetbrands®, Paulínia, SP, Brasil), na proporção 1:1, utilizando 

um volume total de 0,5 mL para cada 100 g de massa corpórea. Sob efeito do 

anestésico, o animal foi posicionado em decúbito dorsal sobre uma placa de cortiça, 

sendo realizada uma incisão na parede abdominal para a retirada do estômago.  

Em todos os procedimentos considerou-se no mínimo 4 animais por grupo 

experimental de ambos os sexos, sendo o número total de animais indicado nos 

resultados. A massa corpórea dos animais foi monitorada ao longo de todo o 

processo. E, para esclarecer de maneira resumida os procedimentos efetuados, foi 

elaborado um esquema retratado na Figura 3.  
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Figura 3     Esquema das etapas desenvolvidas a partir do nascimento das ninhadas às   
coletas da mucosa gástrica. 

3.2.1 Coleta do estômago para avaliação morfológica 

Os estômagos foram coletados, abertos pela menor curvatura, lavados em 

solução de cloreto de sódio a 0,9%, a fim de remover o conteúdo gástrico, e 

esticados em cortiça para fixação em formaldeído a 10%. O órgão foi mantido 

imerso nesse fixador por 4 h. Em seguida, o material foi seccionado em três 

segmentos, contendo as regiões da córnea, corpo e antro, e colocado em um 

cassete de plástico, sendo mantido por mais 4 - 6 h no mesmo fixador.  

Após esse procedimento, iniciou-se a etapa de desidratação, a partir de trocas 

sucessivas de soluções alcoólicas crescentes, com álcool 70 º, 95 º e absoluto por 

um período de 1 h cada. Em sequência, o material foi mantido durante 1 h em 

xilol/álcool, seguido de mais 1 h em xilol e, depois, banhado em parafina (duas 

vezes por 1 h) para inclusão final. 

Na inclusão, os segmentos foram colocados em recipiente retangular contendo 

parafina líquida e orientados de forma que a mucosa gástrica fosse cortada 

longitudinalmente. A microtomia dos blocos de parafina permitiu obter cortes que 

foram destinados ao estudo morfológico. 
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3.2.2 Coleta de mucosa gástrica para análise por "Immunoblot 

Para análise da distribuição de proteínas, os estômagos coletados, esticados 

em cortiça, tiveram a mucosa gástrica da região do corpo raspada (scraping) com 

auxílio de uma tesoura oftalmológica sob microscópio estereoscópio (Zeiss, 

Oberkochen, Alemanha). A amostra foi armazenada em solução salina tamponada 

com Tris (TBS 0,02 M) contendo PMSF 0,1 M (Merck, Darmstadt, HE., Alemanha) no 

freezer a - 80 ºC para posterior extração proteica. 

3.3 Atividade proliferativa avaliada a partir da reação de imuno-histoquímica 
para Ki-67 

A partir da microtomia do material em 6 μm de espessura, foram obtidos cortes 

não seriados para impedir a análise sequencial dos mesmos núcleos. Estes cortes 

foram distendidos sobre lâminas cobertas de poli-L-lisina, em um procedimento 

realizado em banho-maria. As lâminas foram colocadas para secar em temperatura 

ambiente (TA) e, depois, em estufa a 45 ºC, para a completa secagem e adesão dos 

cortes. Em seguida, foi realizada a desparafinização do material em banhos 

sequenciais de 20 min em xilol e hidratados durante 10 min em xilol-álcool, álcool 

absoluto, álcool 95 º, 70 º e, por 5 min, em água corrente. Por fim, as lâminas foram 

armazenadas em estufa a 37 ºC por, no mínimo, 48 h antes das reações. 

Primeiramente, os cortes foram corados em HE para avaliação morfológica da 

mucosa gástrica, sendo utilizados apenas aqueles que estavam de acordo com os 

seguintes critérios: boa orientação das glândulas, extensão e estrutura da mucosa 

íntegra. 

Após a verificação da morfologia, os cortes foram reidratados em salina com 

fosfato de sódio (PBS) 0,05 M (pH 7,4) por 5 min e imersos em solução contendo 

metanol (Sigma-Aldrich, St Louis, MO., EUA) e peróxido de hidrogênio 3% (lote 
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k42389487; Merck) por 20 min com a finalidade de inativar a peroxidase endógena. 

Em seguida, foram lavados em água destilada e imersos em PBS 0,05 M, para 

posterior recuperação antigênica em ácido cítrico 0,01 M (pH 6,0; Merck) em banho-

maria no micro-ondas (2 vezes de 5 min em potência 600 W e 2 vezes de 3 min em 

potência 300 W), seguido de resfriamento lento, por 40 min, em TA e lavagem com 

PBS 0,05 M. As ligações inespecíficas foram bloqueadas com soro de cabra 20% 

por 20 min. Os cortes foram incubados, overnight a 4 °C, com anticorpo monoclonal 

de coelho para Ki-67 (1:50 [SP6]ab16667; Abcam Inc., Cambridge, MA., EUA). 

No dia seguinte, o material foi lavado em PBS 0,05 M e incubado com 

anticorpo secundário de cabra para coelho conjugado com biotina (11 μg/mL; lote 

41465; Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, PA., EUA) por 2 h 

em TA. Logo após, os cortes foram lavados em PBS 0,05 M e mantidos no complexo 

estreptavidina conjugado com peroxidase (5 μg/mL; lote 71651; Jackson 

ImmunoResearch Laboratories, Inc.) durante 1 h em TA. Para a revelação, foi 

utilizada 3,3’ diaminobenzidina tetrahidroclorídrica (3,3’DAB) (lote SLBF8928V; 

Sigma-Aldrich) 0,07% em TBS 0,02 M contendo peróxido de hidrogênio 3% (lote 

k42389487; Merck) por 3 min no escuro. Os cortes foram contra-corados com 

Hematoxilina de Mayer 0,1% por 3 min, diferenciados em solução saturada de 

carbonato de lítio, montados em Goma de Damar e observados em microscópio de 

luz. O controle negativo das reações foi obtido pela omissão do anticorpo primário. 

3.4 Índice proliferativo (IP) 

A proteína Ki-67 tem sido empregada como marcador de proliferação celular 

em diversos estudos131-135. Segundo autores, ela está localizada na superfície dos 

cromossomos durante a mitose, sendo também expressa nas fases G1, S e G2, não 

estando presente na fase G0 (fase de quiescência)136,137. Durante as fases de 
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divisão do material nuclear, o Ki-67 tem sua importância na manutenção da 

separação espacial dos cromossomos137. 

Dessa forma, neste estudo, as reações de imuno-histoquímica para a 

marcação da proteína Ki-67 destinaram-se a determinar o índice proliferativo das 

células epiteliais da mucosa da região do corpo gástrico. Foi realizada a contagem 

de 2200 - 2500 núcleos de células epiteliais marcados e não marcados para o Ki-

67138, dentro de um campo com boa orientação das glândulas. 

A contagem transcorreu em microscopia de luz e objetiva 100 X (imersão), 

associada à ocular integradora 8 x (nº 2; Zeiss), a qual possui um retículo com cinco 

linhas paralelas que dividem o campo (região quadrangular com 0,52 mm2) em 

quatro espaços idênticos. A primeira linha da ocular foi posicionada entre o final da 

fosseta e o início do istmo (região onde aparecem as primeiras células parietais). De 

acordo com o estudo de Alvares e Gama78 (1993), em filhotes, o compartimento 

proliferativo compreende a extensão da glândula gástrica, enquanto que em animais 

adultos, a área restringe-se à interface istmo-colo. Baseado nestes resultados, nas 

idades de 15 e 18 dias, a contagem abrangeu toda a porção glandular, sendo 

necessário o deslocamento cuidadoso da lâmina. Já, aos 30 e 60 dias, a análise 

percorreu a região istmo-colo. O índice proliferativo (IP) (%) foi estabelecido por 

animal, e consistiu na razão entre o número de núcleos marcados pelo número total 

de núcleos (marcados e não marcados) X 100. 

3.5 Espessura da mucosa e profundidade da glândula gástrica 

A determinação da espessura da mucosa e profundidade da glândula ocorreu 

ao longo da região do corpo em campos com orientação adequada das glândulas e 

tecido com estrutura íntegra. As medidas da mucosa e da glândula compreenderam 
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os limites da lâmina própria até a superfície da mucosa e início do istmo, 

respectivamente. 

Para isso, foram capturadas imagens em microscópio de luz (Olympus, 

Montreal, QB., Canadá) (aumento 20 X), nas quais foram realizadas as medidas por 

meio do programa Image Pro-Plus (Media Cybernetics, Bethesda, Montgomery 

Count, MD., EUA). Na análise, considerou-se 10 a 15 medidas por animal e estes 

valores foram apresentados em micrômetros.  

Em consonância, optamos por aproveitar as medidas efetuadas para averiguar 

outra região que também compõe a mucosa gástrica, a fosseta, que representa a 

abertura das glândulas. Assim, a média da profundidade da fosseta gástrica (F) foi 

obtida da subtração das médias da medida da espessura da mucosa (M) pelas 

médias da profundidade da glândula (G). Ou seja, M - G = F, por animal, de ambos 

os grupos. 

3.6 Análise da diferenciação de células zimogênicas pelo Immunoblot para 
Fator de transcrição Mist 1 e Pepsinogênio C 

As amostras coletadas pela raspagem da mucosa dos animais em 

experimentação foram extraídas para obtenção de proteínas, que foram 

quantificadas e separadas por eletroforese. O fator de transcrição Mist 1 e 

pepsinogênio C foram detectados por immunoblot. 

A extração proteica consistiu na homogeneização das amostras 

(homogeneizador T10 Basic, IKA®), em 200 μL de tampão de lise RIPA (Tris-HCl 50 

mM, NaCl 150 mM; NP-40 1%, ácido deoxicolato de sódio 1%) diluído com inibidores 

de proteases e fosfatases (Leupeptina 100 μg/mL, Aprotinina 100 μg/mL, 

Benzamidina 15 mg/mL, Ortovanadato de sódio 5 mM e PMSF 0,1 M). Em seguida, 
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a mistura foi centrifugada a 12.000 g a 4 ºC por 5 min, o sobrenadante foi aliquotado 

e conservado a - 80 ºC.  

Posterior à extração, determinou-se a quantificação proteica, a partir do 

sobrenadante, pelo método de Bradford139 (1976). As amostras extraídas foram 

adicionadas em tampão de amostra (Tris 0,5 M, glicerol 17%, SDS 1,7%, Azul de 

Bromofenol 0,04%), ao qual se adicionou β-mercaptoetanol (concentração final 1%), 

para decorrente aquecimento a 100 ºC durante 5 min a fim de promover a 

desnaturação das proteínas. 

Em gel de poliacrilamida-SDS 12%, foram aplicados 30 μg de amostra, sendo 

submetido à corrida eletroforética em tampão (Tris 0,025 M, glicina 0,192 M, SDS 

0,1% em água Milliq) em 80 V por 2 h e 10 min. Após a corrida, as proteínas foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose (código RPN303D; GE 

Healthcare, Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido) em tampão de 

transferência (Tris 0,025 M, glicina 0,192 M e metanol 20% em água Milliq), em 200 

mA por 2 h e 10 min a 4 ºC, para avaliação dos níveis proteicos de pepsinogênio C 

e, por 2 h, para a detecção do fator Mist 1. A membrana de nitrocelulose foi corada 

com solução de Ponceau 0,5%, para verificação da transferência, e o gel de 

poliacrilamida-SDS mantido em solução de Coomassie blue 0,025% overnight em 

TA. Após este período, os géis foram colocados em solução descorante (ácido 

acético 8%, metanol 25% em água destilada) com a finalidade de observar o padrão 

da corrida e a eficiência do processo. E, a posteriori, o gel foi digitalizado em 

impressora multifuncional (Photosmart, HP). 

3.6.1 Protocolo de Immunoblot para Fator de transcrição Mist 1 e Pepsinogênio C 

Com o objetivo de verificar a presença e concentração de fator Mist 1 e 

pepsinogênio C nos grupos A e DP, utilizamos um sistema de incubação de 
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anticorpos (SNAP i.d.™, Millipore, Bedford, MA., EUA). Neste equipamento, foi 

realizada a lavagem da membrana com TBS 0,02 M e Tween 20 0,1% em TBS 0,02 

M (TTBS) (2 vezes), seguida de incubação com solução de bloqueio Superblock-

TBS (lote AG41422; Pierce, Rockford, Il., EUA) por 10 min em TA.  

Após lavagem, algumas membranas foram mantidas com anticorpo monoclonal 

de camundongo para Mist 1 (0,20 μg/mL; lote Sc-80984; Santa Cruz Biotechnology, 

Inc., Santa Cruz, CA., EUA) por 10 min e, em seguida, lavadas com TBS 0,02 M e 

TTBS (2 vezes) e incubadas com anticorpo secundário de cabra para camundongo 

conjugado com peroxidase (0,26 μg/mL; lote 116816; Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc.), que permaneceu em contato com a membrana por 10 min.  

Em separado, outras membranas foram expostas ao anticorpo policlonal de 

cabra contra pepsinogênio C (I-19) (0,01 μg/mL; sc-51188; Santa Cruz 

Biotechnology) (10 min em TA), seguido de lavagem com TBS 0,02 M e TTBS (2 

vezes) e incubação com anticorpo secundário de coelho para cabra conjugado com 

peroxidase (0,53 μg/mL; lote 113402; Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc.) 

por 10 min em TA.  

Logo após incubação com anticorpo secundário, as membranas foram lavadas 

com TBS 0,02 M e TTBS (2 vezes), e mantidas em TTBS para revelação. As 

membranas incubadas com anticorpo para Mist 1 foram expostas a solução de ECL 

prime (lote 9466589; GE Healthcare) por 1 min e, em seguida, ao filme de raio X 

(lote 424016; Carestream Health; Rochester, NY., EUA) em períodos de tempo que 

foram padronizados para cada idade (Tabela 1). Já, as membranas incubadas com 

pepsinogênio C foram mantidas em ECL (lote 9606038; GE Healthcare) por 1 min e, 

em filme de raio-X, também por 1 min.  
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Tabela 1     Representação do tempo de exposição da membrana ao filme de raio X 
para cada idade estudada. 

Idade (dias) Tempo de exposição ao filme 

15 5 min 

18 2 min 

30 10 s 

60 10 s 

3.6.2 Controle de carregamento do Immunoblot 

A proteína β-actina possui peso molecular semelhante ao da proteína 

pepsinogênio C. Assim, para que o controle do carregamento das amostras fosse 

possível, as membranas incubadas com anticorpo policlonal para pepsinogênio C 

foram lavadas em soluções tamponadas com Tris (TBS 0,02 M e TTBS) (2 vezes de 

5 min) e mantidas em tampão de stripping (Re-blot plus mild solution 10 x) (lote 

2393902; Millipore, Temecula, CA., EUA) - tampão para retirada dos ligantes – sob 

agitação lenta, em concentrações e períodos de tempo distintos para cada idade, 

como especificado na Tabela 2. Posteriormente, as membranas foram lavadas com 

TBS 0,02 M e TTBS por 1 h cada e coradas com solução de Ponceau 0,5% para 

confirmar a presença das proteínas. Após lavagem, as membranas foram imersas 

overnight a 4 ºC em leite desnatado em pó 2,5% (Molico, Nestlé, Brasil) diluído em 

50 mL de TTBS, a fim de bloquear ligações inespecíficas.  

Após bloqueio, a membrana foi lavada com TBS 0,02 M e TTBS e incubada 

com anticorpo monoclonal de camundongo para β-actina (0,29 μg/mL; lote A5441; 

Sigma-Aldrich) por 1 h em TA. Em seguida, a membrana foi lavada com TBS 0,02 M 

(2 vezes de 5 min) e TTBS (2 vezes de 5 min) para, então, receber o anticorpo 

secundário de cabra para camundongo conjugado com peroxidase (0,26 μg/mL; lote 
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116816; Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc.), que foi mantido por 1 h em 

TA. Na revelação, utilizou-se ECL plus (lote 9606038; GE Healthcare) por 1 min, 

permanecendo em exposição ao filme de raio-X por 15 s. 

Tabela 2     Indicação da diluição do tampão de stripping e o tempo de incubação por 
idade. 

Idade (dias) 
Diluição 

tampão de stripping (em mL) 
Tempo de incubação 

15 
1:50 3 min 

18 1:40 7 min 

30 1:40 10 min 

60 1:10 10 min 

As membranas incubadas com anticorpo monoclonal para Mist1 foram lavadas 

durante 2 h com TBS 0,02 M e TTBS (1h com TBS 0,02 M e 1h com TTBS), a fim de 

remover o ECL prime, para assim receber o anticorpo monoclonal de camundongo 

para β-actina (0,29 μg/mL; lote A5441; Sigma-Aldrich) por 1 h em TA. Em sequência, 

foi realizada nova lavagem com TBS 0,02 M (2 vezes de 5 min) e com TTBS (2 

vezes de 5 min) e incubação com anticorpo secundário de cabra para camundongo 

conjugado com peroxidase (0,26 μg/mL; lote 116816; Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc.) durante 1 h em TA, seguido de ECL por 1 min e exposição ao 

filme por 10 s. 

Os filmes de raio-X expostos às membranas incubadas com Mist 1, 

Pepsinogênio C e β-actina receberam banhos sequenciais de revelador (código 

8610248; Kodak; Rochester, NY., EUA), água de torneira e fixador (código 1562826; 

Kodak), sendo digitalizados em impressora multifuncional (Photosmart, HP) após 

secagem. 
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A densitometria das bandas foi realizada por intermédio do programa de 

domínio público Image J (1.37v, National Institute of Mental Health, NIH, EUA), 

sendo os valores reconhecidos como densidade óptica integrada (IOD) em unidades 

arbitrárias (UA). Os níveis proteicos foram estabelecidos por meio da razão entre a 

leitura da proteína de interesse pela proteína controle de carregamento, β-actina. 

Essas leituras foram realizadas em filmes obtidos a partir de uma mesma 

membrana, que foi incubada com a proteína de interesse e a proteína controle. 

3.7 Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram reunidos de acordo com os grupos experimentais, 

representados como média ± DP e analisados por ANOVA seguida de teste de 

Tukey para avaliar a variação ontogênica de ambos os grupos experimentais, e teste 

t de Student, para análise dos efeitos do desmame precoce, sendo considerado 

significativo o valor P<0,05. Para análise estatística do índice proliferativo, utilizou-se 

a transformação arco-seno das porcentagens obtidas para cada animal140. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Massa corpórea 

Durante o período de experimentação (de 15 a 60 dias), realizamos a avaliação 

da massa corpórea, em intervalos de tempo que permitiram a observação do ganho 

de peso e crescimento nos animais amamentados e em desmame precoce (Figura 

4A). Registramos e analisamos também a massa corpórea no momento da coleta de 

amostras, em 15, 18, 30 e 60 dias (Figura 4B). 

Constatamos que o grupo DP apresentou massa corpórea menor quando 

comparado aos animais A aos 18 dias de vida pós-natal (p<0,01; Figura 4A e 4B). É 

importante destacar que entre o 18º e 45º dia, a massa corpórea do grupo DP 

mostrou-se menor em comparação a do grupo A, apesar desta diferença ser 

significativa apenas no 21º dia de vida pós-natal (p<0,05; Figura 4A). Ademais, 

verificamos (Figura 4A) que, o grupo DP apresentou massa corpórea superior ao A 

no 50º e 55º (p=0,41), bem como no 60º dia de vida (p=0,34), embora estes 

resultados não apresentem significância estatística. 

Em associação, propomos avaliar se houve efeitos distintos no ganho de 

massa corporal entre fêmeas e machos em virtude do desmame precoce. Assim, 

analisamos os valores de ambos os sexos separadamente (Figura 4C e 4D). 

Na Figura 4C, podemos verificar que as fêmeas DP apresentaram massa 

corpórea inferior as do grupo A até o 30º dia de vida pós-natal (p=0,07), havendo 

diferença significativa apenas no 18º e 21º dia (p<0,01 e p<0,05, respectivamente). 

Aos 35 dias, constatamos inversão deste padrão, que foi mantido até 60 dias 

(p=0,08). De forma distinta aos dados obtidos das fêmeas, a massa corpórea dos 

machos DP permaneceu inferior a do grupo A em todas as idades analisadas, não 
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havendo diferença estatística, salvo no 18º dia de vida pós-natal (p<0,01) como 

verificado na Figura 4D. 
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Figura 4     Efeitos do desmame precoce sobre o ganho de massa corpórea em ratos. 
(A), (C) e (D) Massa corpórea (g) representada por médias ± desvio padrão 
nos grupos A (vermelho) e DP (azul) nas idades de 15 a 60 dias. O número 
total de animais foi de 71, sendo 40 do grupo A (24 fêmeas e 16 machos) e 31 
do grupo DP (18 fêmeas e 13 machos). (B) Massa corpórea (g) representada 
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por médias ± desvio padrão nos grupos A (em vermelho) e DP (em azul) nas 
idades em que houve coleta de amostras. (n) indica o número de animais de 
cada grupo. Para análise, utilizamos teste t de Student. *p<0,05 e ** e 
***p<0,01 quando comparado ao grupo amamentado da mesma idade. 

4.2 Efeitos dos desmame precoce sobre o Índice Proliferativo da mucosa 
gástrica 

A princípio, verificamos a integridade do epitélio e nenhuma área lesionada foi 

encontrada. Observamos, por meio de fotomicrografias representadas na Figura 5A, 

que a mucosa de animais amamentados com 15 e 18 dias comporta células em 

proliferação em toda a extensão da glândula. Distintamente do observado aos 18 

dias no grupo DP, assim como aos 30 e 60 dias, em que o compartimento 

proliferativo foi deslocado para a região istmo-colo da glândula, conforme descrito na 

literatura por Gama e Alvares119 (2000). 

Ademais, ao analisar a influência do desmame precoce sobre a atividade 

proliferativa das células epiteliais gástricas, percebemos diminuição dos 15 dias para 

os 18 dias no grupo DP (p<0.05; Figura 5B) e índice proliferativo 4,9% maior no 

grupo DP quando comparado aos animais A aos 18 dias (p<0,05; Figura 5B). Aos 30 

dias de vida pós-natal, constatamos inversão do perfil proliferativo verificado aos 18 

dias, ou seja, a resposta proliferativa do grupo DP foi 8,4% menor que a do grupo A 

(p<0,01; Figura 5B). Na idade de 60 dias, o grupo A apresentou resposta 

proliferativa 1,5% maior que a do grupo DP, todavia esta diferença não teve 

significância estatística (Figura 5B). 

Contatamos também diminuição da atividade proliferativa dos 15 dias para os 

18 dias no grupo A (p<0.01; Figura 6A). Dos 18 para 30 dias, houve aumento de 

3,5% na proliferação celular no grupo DP, mas sem significância estatística (Figura 

6A). Enquanto, no grupo A, o crescimento foi de 48,7% (p<0,01; Figura 6A). Em 

ambos os grupos experimentais, constatamos redução da atividade proliferativa dos 
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30 para os 60 dias. No grupo DP, a proliferação reduziu em 6%, contudo sem 

significância (Figura 6A) e, no grupo A, 20,2% (p<0.05; Figura 6A). 

É importante salientar, na Figura 6A, que os animais DP, quando filhotes, 

apresentaram um perfil proliferativo similar ao observado nos animais com 30 e 60 

dias, o que difere do constatado nos animais A, nos quais observamos crescimento 

da proliferação do filhote para a idade de 30 dias e, diminuição, do 30º dia para a 

idade adulta. 

A partir dos resultados da atividade proliferativa em resposta ao desmame 

precoce, questionamos se o crescimento da mucosa corresponderia ao 

comportamento proliferativo da mesma. Desta forma, analisamos a profundidade da 

glândula e a espessura da mucosa. 

4.3 Profundidade da glândula gástrica 

A partir do estudo da profundidade da glândula gástrica notamos que, dos 15 

para os 18 dias no grupo DP, houve um crescimento de 7,5% (Figura 5B). 

Observamos um aumento de 21,0 μm nos animais DP em relação ao grupo A na 

idade de 18 dias (p<0,05; Figura 5B). E, aos 30 e 60 dias, nenhuma diferença 

estatística foi observada entre os grupos em relação à profundidade da glândula 

(Figura 5B). 

Pelos dados obtidos, da idade de 15 dias para 18 dias no grupo A, a glândula 

apresentou uma retração de 6,1% (Figura 6B), não havendo diferença 

estatisticamente significativa em ambos os grupos. Além disso, dos 18 para os 30 

dias houve aumento de 117,4% no grupo A (p<0,01; Figura 6B) contra 77,8% nos 

animais DP (p<0,01; Figura 6B). Interessante notar que, dos 30 para os 60 dias, o 

crescimento da glândula foi similar, no grupo A aumentou 17% e, no DP, 29,5% 

(p<0,05 e p<0,01, respectivamente; Figura 6B). 



54 
 

 

4.4 Espessura da mucosa gástrica 

Como analisado por Gama e Alvares119 (2000), o grupo DP aos 18 dias 

apresentou espessura da mucosa gástrica superior a do grupo A. Em conformidade 

com este resultado, no presente estudo, constatamos uma diferença na média da 

medida de espessura da mucosa de 28,3 μm maior no DP em comparação aos 

animais A (p<0,05; Figura 5B). Contrariamente, aos 30 dias, a espessura da mucosa 

foi 46,4 μm maior no grupo A em comparação ao DP (p<0,05; Figura 5B). E, no 60º 

dia, a mucosa gástrica dos animais DP alcançou altura semelhante ao do grupo A 

(Figura 5B). 

Os resultados mostraram que dos 15 aos 18 dias de vida, no grupo DP, houve 

aumento da mucosa gástrica em 0,25%, mas sem significância estatística. 

Diferentemente, do encontrado nos animais A, em que não verificamos crescimento 

da mucosa (Figura 6C). Notamos também que, de 18 para 30 dias, a mucosa 

cresceu 68,7% entre os animais DP contra 112,7% dos A (ambos p<0,01; Figura 

6C). Em relação ao crescimento da espessura da mucosa nas idades de 30 para 60 

dias, o grupo DP aumentou de 16,6% (p<0,01) contra 3,3% entre os animais A, em 

que não foi encontrada significância estatística (Figura 6C). 

4.5 Profundidade da fosseta gástrica 

Na Tabela 3, estão dispostos os valores das médias e do desvio padrão para 

cada idade e grupo experimental. A partir dos dados obtidos, podemos inferir que as 

médias das medidas da profundidade da fosseta mostraram-se semelhantes entre 

os filhotes, de 15 e 18 dias, e entre os animais adultos tanto do grupo A quanto do 

DP. Todavia, ao considerar as médias da espessura da mucosa, profundidade da 

glândula e da fosseta, na idade de 18 dias, constatamos que os animais DP 

apresentaram valores maiores do que o grupo A, contrariamente ao verificado aos 
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30 dias. Contudo, no 60º dia, os animais DP apresentaram maiores valores de 

espessura da mucosa e profundidade da glândula, mas menor profundidade da 

fosseta em comparação ao grupo A. 

Tabela 3     Representação da profundidade da fosseta por grupo experimental. 

 
Espessura da 
M cos  (μm) 

Profundidade da 
Glând l  (μm) 

Profundidade da 
 osset  (μm) 

Idade 
(dias) 

Grupos Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

Média 
Desvio 
padrão 

15 A 241,7 27,4 153,3 14,8 88,4 14,2 

18 

A 214,0 18,7 143,8 13,5 70,2 11,4 

DP 242,3 23,7 164,8 11,8 77,5 17,3 

30 
A 455,4 31,1 312,7 31,6 142,6 9,2 

DP 409,0 29,9 293,1 27,3 115,8 8,1 

60 
A 470,5 23,0 366,2 31,1 104,2 23,9 

DP 477,0 32,3 379,9 16,5 97,1 24,1 
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Figura 5     Efeitos do desmame precoce sobre a proliferação celular e tamanho da 
mucosa gástrica em ratos. (A) Fotomicrografias representativas da atividade 
proliferativa na mucosa gástrica da região do corpo do estômago após reação 
de imuno-histoquímica para Ki-67 nas idades de 15, 18, 30 e 60 dias de vida 
pós-natal; o controle negativo da reação (-) está apresentado à direita da 
prancha; Aumento original: 20 x. As letras, F, G, I, C e B representam à 
fosseta, glândula, istmo, colo e base, respectivamente. (B) índice proliferativo 
(IP) (%); medida da profundidade da glândula e espessura da mucosa. Os 
valores obtidos estão representados em gráfico de dispersão com média ± 
desvio padrão nos grupos: A nas idades de 15 (), 18 (), 30 () e 60 () 
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dias e DP nas idades de 18 (), 30 () e 60 () dias. Os resultados foram 
avaliados por teste t de Student. *p<0,05 e ** e ***p<0,01, quando comparado 
ao amamentado.  
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Figura 6     Efeitos do aleitamento e do desmame precoce sobre o crescimento da 
mucosa gástrica. (A), (B) e (C) correspondem, respectivamente, a análise 
do índice proliferativo, da profundidade da glândula e espessura da mucosa. 
As barras representam as médias ± desvio padrão do grupo A, nas idades de 
15 dias (em vinho), 18, 30 e 60 dias (em vermelho), e DP (em azul) nas 
quatro idades citadas. (n) indica o número de animais em cada grupo 
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experimental. Na análise, foi utilizado ANOVA seguida de teste de Tukey. 
*p<0,05 e ** e ***p<0,01, em relação ao grupo amamentado.  

4.6 Efeitos do desmame precoce sobre a diferenciação de células zimogênicas: 
Immunoblot para Mist 1 e Pepsinogênio C 

O marcador de diferenciação celular, Fator de transcrição Mist 1, foi constatado 

na mucosa de filhotes com 15 dias, em níveis proteicos similares aqueles 

encontrados no 18º dia no grupo A. Além disso, observamos aumento dos níveis aos 

18 dias no grupo DP quando comparado ao A (p<0,05; Figura 7A), havendo inversão 

desta resposta no 30º dia, todavia sem significância estatística (p=0,06; Figura 7A). 

E, níveis de Mist 1 semelhantes entre os grupos aos 60 dias (Figura 7A). 

Em relação aos níveis de pepsinogênio C, notamos que, aos 15 dias, os níveis 

proteicos foram semelhantes aqueles obtidos aos 18 dias nos animais A. No grupo 

DP, aos 18 dias, houve aumento dos níveis desta proteína em relação ao grupo A 

(p<0,01; Figura 7B). Tal resposta também foi constatada no 30º dia, mas nenhuma 

diferença foi percebida entre os grupos (p=0,22; Figura 7B). No 60º dia, os níveis de 

pepsinogênio C mostraram-se superiores no grupo A em comparação com o DP, 

contudo não houve diferença estatística entre os grupos, (p=0,052; Figura 7B).  
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Figura 7     Efeitos distintos do desmame precoce sobre a diferenciação de células 
zimogênicas: avaliação do Fator de transcrição Mist 1 e Pepsinogênio C. Em (A) e (B), 
immunoblot para Mist 1 (22 kDa) e Pepsinogênio C (42,5 kDa), respectivamente, seguido do 
immunoblot para β-actina (42 kDa) em ambos os grupos, A com de 15 (), 18 (), 30 () e 
60 () dias e DP nas idades de 18 (), 30 () e 60 () dias. Nos immunoblots estão 
representadas quatro amostras por grupo experimental, as quais foram distribuídas em um 
mesmo gel de poliacrilamida-SDS (12%), na concentração de 30 μg/ml de amostra. Os 
resultados obtidos a partir da densitometria (IOD em UA) estão representados em gráficos 
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de dispersão com médias ± desvio padrão em cada grupo e idade. Os resultados foram 
analisados por teste t de Student. *p<0,05 e **p<0,01 quando comparado ao amamentado.  
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5 DISCUSSÃO 

A influência do padrão de dieta no crescimento e desenvolvimento da mucosa 

gástrica de ratos foi abordada por diferentes estudos. O objetivo ora traçado foi 

avaliar se os efeitos do desmame precoce sobre a massa corpórea, o crescimento e 

desenvolvimento do epitélio gástrico no estágio precoce do desenvolvimento são 

mantidos na vida adulta. 

A princípio, encontramos que a abrupta mudança no padrão de dieta, associado 

à precoce retirada dos cuidados maternos encurtou o período de adaptação dos 

animais a transição alimentar (leite materno para ração). De forma que, os filhotes 

com 18 dias, precocemente desmamados, apresentaram menor massa corpórea 

quando comparado ao controle, resultado respaldado por estudos prévios122,128,129. A 

massa corpórea também foi menor no grupo DP do que no amamentado aos 21 

dias. 

Em vista dos trabalhos que utilizaram este modelo de DP, já foi descrito que a 

concentração de corticosterona plasmática eleva-se dos 15 aos 17 dias, porém a 

atividade hormonal é dependente de diversos fatores, que podem acabar por 

proteger o filhote de efeitos deletérios124. Entretanto, mesmo durante o período 

hiporresponsivo, Liu et al.141 (2011) observaram que injeções peritoneais de 

hidrocortisona em ratos durante vinte dias resultaram em menor peso corporal 

quando comparado aos animais controle, que receberam solução salina. A 

corticosterona atua na regulação da massa corpórea por promover a hiperglicemia e 

hiperinsulinemia, o que pode estar relacionado à diminuição da expressão gênica de 

NPY e AGRP, neuropeptídios orexigênicos, os quais controlam a ingesta alimentar 

constatada com a administração de hidrocortisona141,142. Em contrapartida, Zulian et 

al.129 (2017) não verificaram diferença entre os animais DP tratados com antagonista 



63 
 

 

para corticosterona e o grupo A, ou seja, o grupo DP apresentou massa corpórea 

menor que o A dos 15 aos 30 dias, mesmo bloqueando a ação do hormônio.   

Nos animais DP, após os 21 dias, constatamos recuperação do peso corporal e 

aumento da massa corpórea ao longo da idade, alcançando o limiar de significância 

aos 60 dias. Tal resposta pode refletir um comportamento adaptativo de retomada 

do crescimento após um período de separação materna e, consequente, privação do 

leite materno143. Estudos mostraram que a submissão de ratos com 18 dias a três 

dias consecutivos de desmame, bem como mudanças na composição do leite144 

resultaram em aumento no ganho de massa corpórea na vida adulta (ratos com 6 

meses de idade) e na área dos adipócitos visceral e subcutâneo a longo prazo144,39.  

A leptina, presente no leite materno, contribui para o desenvolvimento e 

ativação do circuito hipotalâmico durante o período neonatal, o qual está envolvido 

no controle da adiposidade e na diminuição da ingesta alimentar145,146. Sua ausência 

em um período crítico do desenvolvimento pode ser relacionada à programação 

metabólica e a obesidade na vida adulta147,148.  

Outros estudos também encontraram que ratos adultos, que passaram por 

desmame prematuro, mostraram hiperfagia e aumento da adiposidade, bem como 

resistência hipotalâmica à leptina148. Szostaczuk et al.149 (2017) questionaram se a 

suplementação com leptina no decorrer da lactação poderia prevenir os efeitos 

sobre o metabolismo em ratos submetidos à restrição calórica durante a fase fetal. O 

estudo constatou que os animais que não receberam leptina tiveram maior massa 

corpórea dos 4 aos 6 meses de vida quando comparado ao grupo que recebeu esse 

neurohormônio. 

Outro hormônio que pode estar envolvido é a ghrelina. Esta consiste em um 

hormônio peptídico orexigênico que apresenta efeitos antagônicos aos da leptina, de 
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forma que, em ratos com 8 semanas de idade, a injeção intracerebroventricular 

desse hormônio resultou em aumento da ingesta alimentar quando comparado aos 

animais controle150.  

Interessantemente, quando os efeitos do desmame na massa corpórea foram 

avaliados entre fêmeas e machos separadamente, encontramos que as fêmeas DP 

apresentaram menor massa corpórea aos 18 e 21 dias em relação ao controle e, 

nenhuma diferença significativa dos 21 até os 60 dias. Todavia, aos 35 dias as 

fêmeas DP apresentaram maior massa corpórea que as amamentadas e esta 

condição foi mantida até o 60º dia, quando a diferença entre os grupos atingiu 

iminente significância. Este resultado difere dos machos DP, os quais tiveram menor 

peso corporal somente aos 18 dias, mas massa corpórea similar ao dos 

amamentados do 21º ao 60º dia de vida, resultado sustentado pela 

literatura122,128,151. 

As repostas no peso corporal entre machos e fêmeas mostram-se similares 

quando alimento rico em fibras como oligofrutose e inulina e rico em proteínas são 

ofertados as mães durante a lactação. Aos 26 e 27 dias de vida pós-natal, a prole de 

ambos os sexos, cujas mães foram nutridas com alimento rico em fibras, 

apresentaram menor massa corpórea quando comparado ao controle. Observou-se 

que nesta prole, as fêmeas mantiveram o peso dos 26 até os 28 dias de vida, 

contrariamente aos machos que reduziram a massa corpórea no mesmo período152. 

Ou seja, mudanças na composição da dieta das mães geraram em sua prole, 

distinto ganho de peso entre machos e fêmeas, o que também pode ser notado nos 

resultados descritos neste trabalho.  

Resultado semelhante foi observado por Lee et al.153 (2016), os quais 

avaliaram, em ratos machos, os efeitos da restrição alimentar durante a gestação e 
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lactação no peso corporal, bem como sobre o perfil metabólico. Os pesquisadores 

identificaram menor massa corpórea aos 22 dias da prole cuja mãe recebeu 

restrição alimentar durante a lactação. Em vista de avaliar as influências da 

mudança do padrão alimentar sobre o ganho de massa corpórea na vida adulta, 

Velkoska et al.154 (2008) propuseram avaliar a influência a curto e longo prazo da 

subnutrição e nutrição aumentada sobre o balanço energético e ingesta alimentar. 

Para isso, os pesquisadores utilizaram um modelo de estudo em que a quantidade 

de leite materno ingerida pelos animais após o nascimento foi regulado por meio do 

número de animais mantidos com a mãe durante a lactação. A ninhada que foi 

mantida em maior número (18 filhotes para cada lactante) apresentou aos 24 dias 

menor depósito de gordura e peso corporal, o que foi mantido na vida adulta. No 

presente estudo, a diferença entre machos e fêmeas pode ser atribuída ao fato de 

fêmeas terem maior propensão ao ganho de massa em virtude do aumento dos 

níveis de ghrelina155. Além da análise da massa corpórea, esta pesquisa avaliou os 

efeitos do DP sobre a proliferação celular. 

Resultados obtidos no laboratório mostraram que a taxa de entrada das células 

em mitose aos 14 dias de vida corresponde a 0,72 ± 0,08 células/%/h e aos 21 dias, 

1,27 ± 0,18 células/%/h, ou seja, observou-se um aumento da entrada de células em 

ciclo, o que pode remeter ao crescimento da mucosa gástrica156. Alvares77 (1992) e 

Alvares e Gama78 (1993) obtiveram índice metafásico em ratos com 14 dias (em 

aleitamento) de 0,9±0,05%, aos 18 dias (ainda em aleitamento) de 1,84 ± 0,05% e, 

aos 30 dias (alimentados com ração), 1,02±0,16%, o que revela maior número de 

células em ciclo aos 18 dias, quando comparado aos 14 e 30 dias. 

Todavia, no presente estudo, deve-se notar que o perfil ontogênico não foi 

registrado quando o índice proliferativo foi comparado entre 15 e 18 dias. 
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Encontramos valores superiores aos 15 dias quando comparado aos 18 dias (tanto 

no grupo A quanto no DP). Isto nos remete a pensar sobre a possibilidade de 

desenvolvimento de processos atróficos na mucosa, em virtude da diminuição da 

proliferação celular. 

Dessa forma, cortes histológicos da mucosa gástrica foram avaliados, porém 

nenhuma lesão foi observada, o que contrapõe evidências descritas na literatura que 

afirmam a ocorrência de lesões e ulcerações na mucosa gástrica decorrentes do 

desmame prematuro, aos 15 dias. Ackerman157 (1980) mostraram que a retirada do 

leite materno aos 15 dias levou a processos ulcerativos no rato. Em outro estudos, 

constataram que a privação do leite materno, bem como a privação do contato 

materno aos 15 dias, resultou em formação de úlceras com hemorragia na mucosa 

gástrica, sendo aumentada em 5 vezes a incidência de processos ulcerativos aos 30 

dias de vida de ratos158,159. Nossos achados não confirmam essas observações, e 

nos fazem considerar que outros fatores presentes nos estudos acima podem ter 

originado as lesões. 

A partir de 18 dias, constatamos nos animais que foram amamentados 

normalmente, gradativo aumento do índice proliferativo até o 60º dia (Figura 6). Em 

contrapartida, no grupo DP, percebemos que a atividade proliferativa presente aos 

18 dias mostrou-se similar ao constatado nas idades de 30 e 60 dias, ou seja, a 

resposta proliferativa do DP em filhotes correspondeu ao perfil encontrado na 

mucosa gástrica de animais adultos do mesmo grupo experimental (Figura 6). 

Interessantemente, verificamos que a substituição precoce do leite pelo 

alimento sólido antecipa o desenvolvimento e crescimento do epitélio gástrico em 

filhotes. No grupo DP, encontramos que aos 18 dias a atividade proliferativa das 

células epiteliais gástricas e a espessura da mucosa aumentaram quando 



67 
 

 

comparadas ao grupo A, e tal resultado corrobora com estudos prévios119,124. Além 

disso, constatamos que o grupo DP apresentou maior profundidade da glândula aos 

18 dias do que os animais A. Em paralelo, também notamos que o DP antecipou o 

deslocamento do compartimento proliferativo para a região istmo-colo, um perfil 

encontrado em animais adultos78. Estes resultados confirmaram estudos prévios124 

e, podem estar relacionados à atividade da corticosterona124, aumento da 

sinalização de EGFR126, ação da ghrelina128 e outros fatores bioativos, tal como 

TGF-β, no controle da proliferação celular e crescimento do epitélio gástrico60. 

Na mucosa gástrica de ratos, Osaki et al.122 (2010) avaliaram a distribuição e 

os níveis proteicos de EGFR/TGF-α, os resultados mostraram aumento da 

imunomarcação e expressão proteica de TGF-α nos animais de 18 dias, 

desmamados aos 15 dias, em comparação ao grupo amamentado até 21 dias. 

Assim como, foi constatado que o DP induz o aumento da imunomarcação para 

EGFR na mucosa gástrica. Estes fatores, indutores de atividade proliferativa, 

aumentados na mucosa gástrica contribui para a compreensão dos motivos que 

fazem com que aos 18 dias a mucosa tenha uma resposta proliferativa superior ao 

do grupo amamentado.  

O crescimento da mucosa apoia-se em eventos cinéticos, que levam ao 

desequilíbrio entre proliferação e morte celular. Aos 18 dias, o DP estimulou a 

proliferação e aumentou a profundidade da glândula, porém não verificamos a taxa 

de morte celular no presente estudo. Em estudo anterior realizado no laboratório, 

não foi encontrada diferença no número de células apoptóticas entre A e DP. Em 

contrapartida, no grupo amamentado foi constatada maior expressão proteica de 

caspase-3 ativada (p12) do que no DP, o que poderia indicar menor atividade 

apoptótica na mucosa do DP. 
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Os estudos mencionados até este ponto permearam a avaliação dos efeitos do 

DP sobre o epitélio gástrico de filhotes, ou seja, a resposta imediata do tecido 

epitelial. De forma que, nenhum trabalho na literatura propôs entender sua influência 

sobre a mucosa de animais adultos. Este é o primeiro estudo a demonstrar as 

respostas tardias da abrupta transição de dieta. Conforme descrito, verificamos que, 

aos 30 dias, há uma inversão na atividade proliferativa. Os animais amamentados 

mostraram altos valores de proliferação e espessura da mucosa, quando 

comparados ao grupo DP. Estudos anteriores demonstraram que o desmame 

precoce não afetou a divisão celular, mas aumentou a espessura da mucosa aos 22 

dias de vida pós-natal, isto é, 7 dias depois de iniciar a ingesta de ração119. Assim, a 

inversão da resposta proliferativa de 18 para 30 dias passa através de um período 

não responsivo, mas garante crescimento e estrutura da mucosa, se considerarmos 

sua espessura. 

Os resultados do presente estudo confirmam as diferentes repostas ao 

desmame ao longo do desenvolvimento. Estudos têm mostrado que a privação 

precoce do leite conduz a atrofia dos vilos no intestino delgado de filhotes160 e 

alongamento dos vilos em porcos durante a vida juvenil (34 dias)161. Isto sugere que 

a retirada antecipada do leite materno ativa mecanismos envolvidos no controle do 

crescimento epitelial, uma vez que, distúrbios de dietas podem influenciar o controle 

da proliferação celular162. 

A modulação das repostas pode elucidar a ausência dos efeitos do DP sobre a 

atividade proliferativa e espessura da mucosa de ratos adultos (60 dias). Em 

contraste, outros padrões de dietas e de alimentação podem induzir mudanças a 

longo-prazo. A desnutrição durante a vida fetal e neonatal em ratos conduz a 

prejuízos estruturais e funcionais de órgãos, tais como pâncreas, por interferir na 



69 
 

 

proliferação de células β-pancreáticas163. Além disso, a restrição proteica inibe a 

atividade proliferativa das células na zona subgranular, e de células-tronco da zona 

subventricular no hipocampo em ratos adultos164, prejudicando o processamento e 

consolidação da memória165. Na mucosa gástrica, a dieta com restrição de 

proteínas, na vida intrauterina e pós-natal, inibe a proliferação celular de células do 

epitélio gástrico em ratos com 50 dias de vida (ratos adultos)166, indicando que 

distúrbios nutricionais durante o desenvolvimento afetam o órgão adulto. 

Em relação à profundidade da glândula, o DP não acarretou nenhum efeito 

sobre seu crescimento e desenvolvimento aos 30 e 60 dias. Gama e Alvares119 

(2000) mostraram que aos 22 dias de vida, a mucosa gástrica de ratos submetidos 

ao DP e o jejum durante 24 h aos 21 dias, não alterou a profundidade da mucosa 

quando comparado ao grupo DP alimentado. 

Ao avaliarmos a profundidade da fosseta, verificamos médias maiores entre os 

animais com 15 dias e 18 dias DP, em contrapartida, aos 30 dias, a média da 

fosseta dos animais DP é inferior ao do A. Curiosamente, aos 60 dias, no grupo DP 

seus valores são menores que no grupo A. Estudos descrevem que a gastrina pode 

estar envolvida no alongamento da fosseta na mucosa gástrica de camundongos167, 

o que pode indicar que os níveis deste hormônio podem estar alterados nesta idade, 

em virtude do DP. 

Entretanto, como mencionado acima, não detectamos lesões na mucosa 

gástrica, e observamos um padrão normal de renovação epitelial168. Se 

compararmos diferentes órgãos gastrintestinais e consideramos que existe uma 

atenuação da apoptose ao longo do desenvolvimento, associado com uma lenta 

atividade na reparação120,168, podemos sugerir que o DP não representa um prejuízo 

para a mucosa gástrica, em termos de proliferação celular e renovação. De forma 
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que, observamos que a mucosa gástrica acompanhou o padrão ontogênico, ou seja, 

a espessura da mucosa, bem como a profundidade da glândula e fosseta não foi 

comprometida pelo desmame precoce a longo prazo.  

Como citado acima, diversos componentes têm sua concentração regulada 

pelo DP e influenciam a atividade proliferativa na mucosa gástrica. Moore et al.169 

(2016) mostraram que o fator nuclear de hepatócitos 4α é expresso na mucosa 

gástrica de camundongos e regula processos proliferativos, bem como a expressão 

gênica de XBP 1, o qual é requerido para a transcrição de Mist 1. Ou seja, este fator 

está envolvido na proliferação e diferenciação celular do epitélio gástrico e novas 

pesquisas devem ser realizadas a fim de relacioná-lo aos efeitos do DP.  

Somado às modificações que o DP promoveu sobre a cinética celular, bem 

como no crescimento, avaliamos parâmetros relacionados à maturação morfológica 

do epitélio gástrico. Zulian et al.129 (2017) apontaram que o desmame precoce, aos 

15 dias, desencadeou aumento da expressão gênica de Mist 1 e pepsinogênio C nos 

animais filhotes (18 dias), o que foi mantida em jovens- adultos. Associado a este 

achado, outros resultados de nosso grupo fizeram com que questionássemos se 

essa mudança também se refletiria no conteúdo proteico. Assim, o presente estudo 

avaliou se a mudança de dieta em ratos com 15 dias poderia influenciar na 

diferenciação das células zimogênicas e provocar alterações dos níveis proteicos de 

Mist 1 e pepsinogênio C em animais adultos.  

Demonstramos que, aos 18 dias no grupo DP, os níveis de Mist 1 estavam 

superiores aos animais A. E, isto confirma resultados apresentados por Zulian et 

al.129 (2017) que constatou maior imunomarcação para Mist 1 entre os animais DP 

aos 18 dias, do que no A. Contudo, esta resposta não foi verificada posteriormente, 

ou seja, na vida juvenil (30 dias) de ratos e, ademais, nenhuma diferença entre os 
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grupos foi observada nesta idade. Tal evidência também foi retratada no presente 

estudo. 

Aos 30 dias, em que percebemos uma inversão na concentração dessa 

proteína entre os grupos, quando relacionamos com os dados encontrados aos 18 

dias, de forma que, o nível proteico no grupo A mostrou-se superior ao DP, mas sem 

significância estatística (p=0,06). Ao avaliarmos a repercussão do DP na vida adulta, 

no 60º dia, verificamos similaridade nos valores de DP e A, ou seja, a resposta 

verificada no 3º dia pós-desmame precoce não resultou em consequente alteração 

proteica no animal adulto.  

Estudos retrataram a influência da dieta sobre as enzimas digestivas. Tanaka 

et al.170 (1999) avaliou os níveis proteicos e de expressão gênica do pepsinogênio 

em ratos, sendo verificado redução do conteúdo do zimógeno após 24 h e 72 h de 

jejum e aumento da expressão do gene na mucosa gástrica depois de 48 h e 72 h. 

Em outro estudo, foi avaliado os efeitos da mudança da dieta sobre a expressão 

gênica do pepsinogênio no estômago de aves. Os resultados apontaram que a dieta 

rica em fibras repercutiu no aumento da expressão gênica de pepsinogênio C 

quando comparado ao controle171.  

Zulian et al.129 (2017) mostraram que o DP aos 15 dias em ratos, promoveu 

aumento da expressão gênica de pepsinogênio C aos 18 dias, o que corrobora com 

os resultados proteicos deste estudo, o qual constatou que o DP aos 18 dias elevou 

a concentração dessa proteína na mucosa em comparação ao grupo A. Em 

contrapartida, a resposta de aumento da expressão gênica foi mantida aos 30 

dias129, o que, nesse trabalho, não foi constatado a nível proteico.  Aos 30 dias, não 

verificamos nenhuma diferença entre os grupos, sendo evidenciado maior nível 

proteico nos animais DP do que no amamentado na vida adulta (60 dias), mas sem 



72 
 

 

significância estatística, visto que encontramos iminente significância entre os 

grupos nesta idade.  

Em síntese, podemos sugerir que o DP interferiu no ganho de massa corpórea 

e tal efeito foi diferentemente detectado em machos e fêmeas na vida adulta, 

confirmando que diferentes mecanismos estão envolvidos no controle metabólico e 

na ingesta alimentar. Além do mais, como os estímulos para o crescimento e 

desenvolvimento do estômago imediatamente depois da transição abrupta de leite 

para alimento sólido pode ser compensados por uma reação modulatória, uma taxa 

balanceada na renovação epitelial, síntese e secreção de proteínas foram 

alcançadas na vida adulta. Em vista disto, pontuamos os achados desse estudo:  

 A massa corpórea dos animais DP, aos 18 e 21 dias, foi menor que o 

grupo A, sendo observado ganho de peso a partir de 18 dias no grupo DP, 

resultando, posteriormente, em maior massa corpórea neste grupo após 50º dia de 

vida pós-natal; 

 Entre os sexos, as fêmeas e os machos DP apresentaram massa 

corpórea menor que o A, em filhotes, e tal resposta foi mantida até a vida adulta. 

Com a ressalva de que, em fêmeas DP, a massa corpórea aos 60 dias alcançou o 

limiar de significância; 

 A atividade proliferativa e espessura da mucosa observadas em filhotes 

DP foram revertidas aos 30 dias, e no 60º dia nenhum efeito do tratamento foi 

constatado. Além disso, a profundidade da glândula nos animais DP aos 18 dias foi 

maior que o grupo A, contudo nenhuma diferença foi observada aos 30 e 60 dias; 

  Na análise, não constatamos nenhuma anormalidade no crescimento e 

desenvolvimento do órgão ao longo da idade dos animais de ambos os grupos; 
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 A nível funcional, o DP alterou a concentração proteica de Mist 1 e 

pepsinogênio C em filhotes, mas este resultado não se mostrou presente nas idades 

de 30 e 60 dias.  
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6 CONCLUSÃO 

A substituição precoce do leite materno por ração não acarretou 

comprometimento morfológico e funcional à mucosa gástrica de ratos, mas sugeriu 

uma reação de aumento da massa corpórea na vida adulta, principalmente, ao 

observarmos o ganho de massa das fêmeas. Isto nos permite inferir que o 

organismo possui mecanismos regulatórios que revertem os efeitos do desmame 

precoce constatados em filhotes. Contudo, este resultado, não anula a importância 

do aleitamento no controle do crescimento e desenvolvimento de órgãos, visto que 

sua ausência provocou alterações em filhotes, os quais em outras condições 

ambientais poderiam não ter sido revertidas pelo organismo. Como enfatizamos, o 

aleitamento propicia o fornecimento de componentes fundamentais para o adequado 

crescimento e desenvolvimento, bem como adaptação da criança ao ambiente 

externo, de forma que sua ausência pode ser um fator crucial para a saúde do 

indivíduo na vida adulta. 
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