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I. Próstata: aspectos morfológicos e funcionais 

A próstata de roedores consiste de distintos lobos. Anatomicamente, em relação 

à uretra, a próstata pode ser dividida em ventral, lateral, dorsal e anterior (ou glândula 

coaguladora) (Hayashi et al., 1991). Os lobos prostáticos mostram não somente 

aspectos morfológicos, mas também respostas hormonais distintas (Jesik et al., 1982). 

A próstata ventral do rato adulto é formada dos lóbulos direito e esquerdo, cada 

lóbulo possui 2 a 3 ductos principais que se ramificam em 8 a 12 ductos secundários, 

os quais são extensamente ramificados, gerando uma série de outros ductos terminais. 

Nestes ductos estão presentes as células epiteliais luminares colunares e uma 

descontínua camada de células epiteliais basais. O epitélio dos ductos é envolto por 

uma camada de células estromais: fibroblastos e células musculares lisas (Hayashi et 

al., 1991). Nos roedores, a abundante camada de tecido fibromuscular denso ao redor 

dos ductos está praticamente ausente, uma diferença morfológica entre a próstata de 

roedores e humanos (Morani et al., 2008). 

O epitélio dos ductos da próstata ventral pode ser dividido em três regiões 

morfologicamente distintas (Lee et al., 1990). A região distal contém células colunares 

altas em processo de divisão celular (Lee et al., 1994; Nemeth & Lee, 1996). A região 

intermediária contém células quiescentes, que secretam proteínas específicas. A região 

proximal contém células epiteliais cubóides (Lee et al., 1990, 1994). 

A proliferação das células epiteliais da próstata ventral de ratos Sprague-Dawley 

ocorre entre a 2ª. e a 4ª. semana após o nascimento, com rara proliferação observada 

após a 8ª. semana (Weihua et al., 2002). Em próstata ventral de ratos Wistar, o número 

de células em processo de mitose mostra um pico inicial na 2ª semana e um segundo 

pico na 6ª. semana após o nascimento, com um declinio até a 10ª. semana. A formação 

do lume ocorre ente a 1ª. e a 3ª. semana, coincidente com a diferenciação das células 

epiteliais (Vilamaior et al., 2006). Assim, o crescimento pós-natal da próstata ventral 

resulta da proliferação e da diferenciação epitelial associadas à síntese e secreção de 

proteínas para o lume. 

A próstata é uma glândula exócrina e várias proteínas secretadas por esta 

glândula são importantes na formação do sêmen (para revisão Fujimoto et al., 2006; 

Morani et al., 2008). Proteínas secretadas pela próstata de ratos, como a prostateína 
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(proteína ligadora prostática), proteína relacionada à cistatina e calicreínas, são 

principalmente produzidas na próstata ventral, e outras como a proteína secretória 

prostática de 94 aminoácidos (PSP94), probasina e proteína secretada pela vesícula 

seminal 2 (SVS2) são abundantes em próstata lateral e dorsal (Cunha et al., 1987; 

Heyns, 1990; Imasato et al., 2001). No camundongo, tem sido mostrada a secreção da 

proteína ligadora de espermina (SBP) e do inibidor de serino-protease Kazal tipo-3 

(SPI-KT3) em próstata ventral (Mills et al., 1987a,b; Fujimoto et al., 2006). Em humanos, 

as proteínas mais abundantes são o antígeno prostático específico (PSA), a PSP94, 

presente também em roedores, e a fosfatase ácida prostática (Lee et al., 1986). 

As atividades das células epiteliais prostáticas são diretamente influenciadas 

pelos componentes estromais adjacentes. Interação entre o estroma e o epitélio é um 

fator importante que regula a atividade funcional da glândula e carcinogênese, além de 

fatores endócrinos, parácrinos e autócrinos (para revisão Chung et al; 1991; Tuxhorn et 

al., 2002; Cunha et al., 1992, 2004; Berry et al., 2008).  

 

II. Regulação das funções prostáticas por esteróides sexuais 

Andrógenos e estrógenos têm um importante papel no crescimento, 

diferenciação e função da próstata (para revisão Heemers & Tindall, 2007; Rahman & 

Christian, 2007; McPherson et al., 2008; Prins & Korach, 2008; Morani et al., 2008; 

Berry et al., 2008). 

A testosterona testicular é convertida no mais potente agonista do receptor de 

andrógeno (AR) a diidrotestosterona (DHT) pela ação das enzimas 5α-redutase do tipo 

1 e 2 presentes tanto no epitélio como no estroma prostático (Bruchovsky & Wilson, 

1968). A 5α-redutase do tipo 2 é a enzima predominante na próstata e sua expressão é 

regulada pela testosterona (Novelli et al., 2001; Torres et al., 2003). A DHT leva a 

ramificações dos ductos, proliferação e diferenciação do epitélio prostático (Cunha et 

al., 1983, 1987,1992; Takeda et al., 1990a; Marker et al., 2003). Esses efeitos são 

modulados pela interação estroma-epitélio via AR presente no estroma (para revisão 

Cunha et al., 2004). Essas interações também estão envolvidas no crescimento e 

manutenção da função tecidual do animal adulto e na patogênese de doenças 

prostáticas, como a hiperplasia prostática benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH) e 



Introdução 

 3

câncer prostático (Story, 1991; Thompson, 1990; para revisão Berry et al., 2008). É 

importante enfatizar que o AR presente no epitélio está envolvido na expressão de 

proteínas secretadas por esta glândula (Donjacour & Cunha, 1993). 

Estudos imunohistoquímicos para a localização do AR nos diferentes tipos 

celulares da próstata mostram que as células epiteliais luminais são intensamente 

imunomarcadas para o AR (Takeda et al., 1990b; Husmann et al., 1990; Prins et al., 

1991), e de maneira mais evidente nos lobos prostáticos ventrais. Por outro lado, as 

células epiteliais basais não apresentam marcação nos diferentes lobos prostáticos. As 

células musculares lisas também são intensamente marcadas. Apesar da maioria dos 

fibroblastos não apresentarem marcação, um número significativo dessas células são 

imunomarcadas tanto nos lobos ventrais como nos dorsais (Prins et al., 1991). Embora 

diferenças morfológicas sejam observadas ao longo dos ductos, a expressão do AR e a 

atividade da 5α-redutase não são alteradas ao longo destes ductos em tecidos de ratos 

pré-púberes, puberais e adultos (Prins et al., 1992a). 

A expressão do AR - RNA mensageiro e proteína - é modulada pelo 

envelhecimento do animal. A expressão deste receptor está diminuída em próstata de 

ratos com 24 meses de idade quando comparada ao animal adulto (Prins et al., 1996; 

Banerjee et al., 2001). 

Durante vários anos, a DHT foi considerada o principal hormônio envolvido no 

desenvolvimento e função da próstata. No entanto, Mahendroo e colaboradores (2001) 

mostraram o funcionamento normal da próstata em camundongos, nos quais ambas as 

isoformas de 5α-redutase foram inativadas, sugerindo que outros fatores, além da DHT, 

estão envolvidos na função prostática. Além disso, mesmo após diferentes tratamentos 

para o bloqueio do efeito androgênico em câncer prostático dependente de andrógeno, 

a progressão do tumor tem sido observada (para revisão Bhattacharyya et al., 2006; 

Lange et al., 2007; Rahman & Christian, 2007). 

Em 1989 foi mostrado que a DHT é um precursor de um composto estrogênico, o 

5α-androstene-3β, 17β-diol (3β-diol) (Warner et al., 1989). Altas concentrações de 3β-

diol, cerca de 100 vezes maior do que do 17β-estradiol, têm sido mostradas na 

próstata, (Voight & Bartsch, 1986). O 3β-diol é um ligante natural para o receptor de 

estrógeno β (ERβ) no epitélio prostático (Weihua et al., 2002; Guerini et al., 2005; 
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Oliveira et al., 2007). Além disso, o estrógeno pode ser produzido localmente na 

próstata via conversão de testosterona a 17β-estradiol pela enzima citocromo P450 

aromatase presente no estroma prostático (Matzikin & Soloway, 1992; Risbridger et al., 

2003). Assim, a ação estrogênica na próstata pode ocorrer independentemente dos 

níveis séricos desse esteróide. 

O 17β-estradiol tem efeitos diretos na próstata e está envolvido em doenças 

prostáticas (para revisão McPherson et al., 2008; Prins & Korach, 2008; Bonkhoff & 

Berges, 2009). A ausência da atividade da aromatase na próstata, como mostrado em 

camundongos geneticamente modificados (knockout) para aromatase (ArKO), produz 

crescimento excessivo da próstata, que resulta em hiperplasia e hipertrofia da glândula, 

sugerindo que a produção de estrógeno endógeno é essencial para a regulação do 

crescimento normal da próstata (McPherson et al., 2001, 2006; Jarred et al., 2002; 

Simpson et al., 2004).  

Os efeitos estrogênicos na prostáta também podem ser mediados indiretamente 

por interações com outros hormônios séricos. Os estrógenos estimulam a liberação de 

prolactina pela hipófise, e alguns de seus efeitos têm sido atribuídos à ação direta deste 

hormônio na próstata (Lee et al., 1981; Lane et al., 1997). Além disso, o 17β-estradiol 

faz retroalimentação negativa no eixo hipotalâmico-hipofisário-testicular, bloqueando a 

secreção do hormônio luteinizante (LH) e a esteroidogênese testicular (castração 

química). Por exemplo, a castração de ratos adultos ou a administração de alta dose de 

17β-estradiol reduzem o peso da próstata ventral aproximadamente 50% em relação ao 

controle, após 7 dias de cirurgia ou tratamento, com redução significativa do 

compartimento epitelial e aumento do estroma (García-Flórez et al., 2005). Apesar 

desses efeitos indiretos, há amplas evidências usando estudos in vitro do papel dos 

receptores de estrógeno (ERs) presentes na próstata mediando os efeitos estrogênicos 

(Prins 1992b; Jarred et al., 2000; para revisão McPherson et al., 2008; Prins & Korach, 

2008; Bonkhoff & Berges, 2009). 
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III. Receptores de estrógeno na próstata 

a. Mecanismos de ação do estrógeno 

Os ERs pertencem à superfamília de receptores nucleares, ERα e ERβ (também 

denominados ESR1 e ESR2, respectivamente), foram clonados em diferentes tecidos 

(Greene et al., 1986; Kuiper et al., 1996; Mosselman et al., 1996; Tremblay et al., 1997), 

e são codificados por dois genes distintos (Lubahn et al., 1993; Tremblay et al., 1997). 

O 17β-estradiol pode exercer seus efeitos por dois mecanismos distintos. No 

mecanismo clássico, o estrógeno liga-se a um de seus receptores nucleares, ERα e 

ERβ, que mudam de conformação, dimerizam e se ligam a região específica do DNA 

denominada elemento responsivo aos estrógenos (ERE), recrutam diferentes co-fatores 

(co-repressores ou co-ativadores) e atuam como fatores de transcrição, modulando a 

transcrição gênica da célula (para revisão Nilson et al., 2001; Matthews & Gustafsson, 

2003; Lösel & Wehling, 2003; Klinge et al., 2004). Os ERs também podem ativar genes 

alvos, que não possuem o ERE, pela ligação com outros fatores de transcrição, como a 

proteína ativadora-1 (AP-1), stimulating protein-1 (Sp1) e fator nuclear-κB (NFκB) 

(Kushner et al., 2000; Saville et al., 2000; Kalaitzidis & Gilmore, 2005; Schultz et al., 

2005; Cheung et al., 2005; Lu et al., 2006; Matthews et al., 2006). Os efeitos clássicos 

do estrógeno são detectados somente horas a dias após a ativação do(s) receptor(es). 

Mais recentemente, têm sido descritos os mecanismos não-clássicos, que 

envolvem ações rápidas do estrógeno, observadas dentro de segundos a minutos. 

Estas ações iniciam-se na membrana celular (ou próximo dela) pela interação do 

estrógeno com os clássicos ERα e ERβ, transferidos para a membrana celular (para 

revisão Segars & Driggers, 2002; Driggers & Segars, 2002; Lösel & Wehling, 2003; Guo 

et al., 2005; Hewitt et al., 2005a; Klinge et al., 2005; Song & Santen, 2006; Manavathi & 

Kumar, 2006) ou com o GPR30 (receptor acoplado à proteína G, cuja nomenclatura foi 

recentemente atualizada para GPER, G-protein coupled estrogen receptor) em tecidos-

alvo da ação do estrógeno (Filardo et al., 2000; Filardo et al., 2002; Thomas et al., 

2005; para revisão Filardo, 2002; Filardo & Thomas, 2005). As ações rápidas, não-

clássicas, do estrógeno também têm sido chamadas de �extra-nucleares� ou �não-

genômicas�; porém, após a ativação dos receptores de estrógeno (ERα, ERβ, na 

membrana celular ou próximo dela, ou GPR30), diferentes vias sinalização 
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intracelulares são estimuladas, como proteínas G, quinases intracelulares (Src, family of 

nonreceptor tyrosine kinases, e fosfatidilinositol 3 quinase, PI3 quinase) e receptores 

para fatores de crescimento (EGF, epidermal growth factor e IGF-1, insulin-like growth 

factor-1), levando ao aumento dos níveis intracelulares de AMP cíclico (3�,5�-

monofosfato cíclico de adenosina), fosfatos de inositol, Ca+2, óxido nítrico, e ativação de 

ERK1/2 (extracellular signal-regulated kinase) e Akt/PKB (serine/threonine protein 

kinase) (para revisão Razandi et al., 2002; Matthews & Gustafsson, 2003; Foster, 2005; 

Björnström & Sjöberg, 2005; Hewitt et al., 2005b; Manavathi & Kumar, 2005; Song et al., 

2005; Filardo & Thomas, 2005; Song & Santen, 2006; Manavathi & Kumar, 2006; 

Prossnitz et al., 2007). 

b. Receptores de estrógeno na próstata 

ERα e ERβ são expressos em diferentes compartimentos celulares da próstata, 

sendo o ERα localizado principalmente no estroma e o ERβ no epitélio prostático. As 

diferenças observadas entre estes dois receptores com relação à localização, afinidade 

por ligantes, fatores de transcrição e proteínas co-reguladoras podem explicar as 

diversas funções do estrógeno na próstata e seu papel na regulação de doenças 

prostáticas (para revisão McPherson et al., 2008; Prins & Korach, 2008). 

ERα está localizado principalmente nas células do estroma da próstata de 

humanos, cães, macacos e roedores adultos. Análises imunohistoquímicas mostram 

que a expressão do ERα é heterogênea nas células do estroma, com algumas células 

ERα positivas e outras ERα negativas (Schulze & Barrack, 1987; Schulze & Claus, 

1990; Brenner et al., 1990; Prins & Birch, 1997; Tsurusaki et al., 2003). ERα também 

pode ser detectado no epitélio após exposição ao estrógeno (Risbridger et al., 2001). 

A proximidade entre as células estromais positivas para o ERα e as células 

epiteliais permite efeitos parácrinos dos estrógenos no epitélio prostático. De fato, 

estudos em camundongos controle (wild-type) e geneticamente modificados (αERKO e 

βERKO) tratados com diestilbestrol mostram a indução da metaplasia prostática 

escamosa tanto em animais controle como em βERKO, mas não em αERKO, indicando 

um efeito parácrino do ERα em animais βERKO e um papel para o ERα na formação da 

metaplasia escamosa prostática (Risbridger et al, 2001). Recentemente, usando outro 

modelo de camundongos geneticamente modificados (ACTB-αERKO), no qual o exon II 
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do gene que codifica o ERα foi deletado, foi mostrado que a perda do ERα induz um 

aumento na expressão da proteína BMP4 (bone morphogenetic protein 4) um fator 

mesenquimal que inibe a morfogênese das ramificações dos ductos, sugerindo que o 

ERα age via mecanismos parácrinos regulando a morfogênese prostática. Além disso, 

foi confirmado o envolvimento desse receptor na proliferação e diferenciação do 

compartimento estromal prostático (Chen et al., 2009).  

Estudos em roedores mostram uma maior expressão do ERα - RNA mensageiro 

e proteína - durante o período perinatal e um declínio com o desenvolvimento do 

animal, indicando que o ERα desempenha um papel no desenvolvimento prostático 

(Prins et al., 2001; Asano et al., 2003; Omoto et al., 2005). 

Podem ocorrer diferenças na localização do ERα entre as espécies e dentro da 

mesma espécie em diferentes estágios do desenvolvimento. Por exemplo, em 

humanos, o ERα é observado no estroma durante o desenvolvimento fetal e no epitélio 

periuretral no meio e final da gestação (Shapiro et al., 2005).  

O aumento da metilação do gene que codifica o ERα, com consequente 

diminuição da expressão do receptor, está envolvido na progressão da BPH para o 

câncer (Li et al., 2000), sugerindo que o ERα pode ter um papel na inibição da 

progressão do tumor na próstata. Por outro lado, alguns estudos mostram a expressão 

do ERα em algumas linhagens celulares de câncer prostático (Lau et al., 2000), em 

metástase e em tumores resistentes ao hormônio, sugerindo o reaparecimento deste 

receptor com a progressão do câncer (Bonkhoff et al., 1999), embora estes estudos não 

tenham sido confirmados por outros pesquisadores (Leav et al., 2001). 

Em resumo, o ERα tem um papel fisiológico na proliferação e diferenciação do 

compartimento estromal prostático (para revisão McPherson et al., 2008; Prins & 

Korach, 2008). 

O ERβ foi primeiramente clonado da próstata de ratos, é altamente expresso 

neste tecido, similar ao observado em ovário, endométrio e testículo (Kuiper et al., 

1996). Na próstata de ratos e camundongos, o ERβ - RNA mensageiro e proteína - está 

principalmente localizado em células epiteliais luminais diferenciadas, onde pode 

ocorrer a formação de heterodímeros ERα:ERβ (Prins et al., 1998; Prins et al., 2001; 

Makela et al., 2000). 
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A expressão do RNA mensageiro para o ERβ é baixa ao nascimento, aumenta 

com a diferenciação das células epiteliais e alcança a máxima expressão no adulto, 

sugerindo um papel para o ERβ em funções diferenciadas da próstata de roedores 

(Prins et al., 1998). No adulto, uma expressão diferenciada é observada ao longo dos 

ductos, com baixa expressão na região proximal e aumento da expressão na região 

distal, podendo contribuir para a heterogeneidade na diferenciação e função ao longo 

do ducto (Prins et al., 1998).  

É importante enfatizar que o padrão de expressão para o ERβ na próstata de 

humanos difere da observada em roedores. No embrião de 7 semanas, o ERβ é 

expresso em todo o epitélio do sinus urogenital e estroma e uma alta expressão é 

observada nas células epiteliais e estromais durante a gestação, sugerindo o 

envolvimento do ERβ na morfogênese e diferenciação (Shapiro et al., 2005). Após o 

nascimento, este padrão de expressão é observado por vários meses, com uma 

diminuição acentuada nas células epiteliais luminais na puberdade (Adams et al., 2002). 

Na próstata humana de adulto, a expressão do RNA mensageiro para o ERβ é 

relativamente baixa quando comparado com a expressão no testículo, mostrando uma 

diferença com a próstata de roedores (Mosselman et al., 1996; Enmark et al., 1997). A 

próstata também expressa as isoformas do ERβ, que podem atuar como ativadores da 

transcrição ou dominantes negativos da ação estrogênica, tornando ainda mais 

complexa a ação do hormônio neste tecido (Maruyama et al., 1998; Petersen et al., 

1998; Leung et al., 2006). 

Apesar do ERβ ser o receptor de estrógeno predominante na próstata de 

roedores adultos, sua função ainda não está totalmente esclarecida. Estudos usando 

camundongos βERKO mostram uma próstata menos diferenciada, sugerindo um papel 

para o ERβ na diferenciação epitelial (Imamov et al., 2004). Os estudos sobre o papel 

do ERβ na proliferação prostática usando camundongos βERKO mostram resultados 

conflitantes. Enquanto alguns estudos mostram hiperplasia epitelial, com aumento da 

imunomarcação das células epiteliais ao Ki67 em animais βERKO (Weihua et al; 2001), 

sugerindo um efeito anti-proliferativo para o ERβ, estes efeitos não foram observados 

por outros pesquisadores usando estes mesmos animais (Prins et al., 2001; Couse et 

al., 2000) ou outros modelos de βERKO (Dupont et al., 2000). 
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No câncer prostático tem sido mostrado que a expressão do ERβ diminui com a 

progressão da doença (Leav et al., 2001; Fujimura et al., 2001; Pasquali et al., 2001; 

Horvarth et al., 2001), pela hipermetilação nas ilhas CpG do promotor do ERβ causando 

o silenciamento da transcrição (Zhu et al., 2004). Por outro lado, a expressão do ERβ 

reaparece em metástases do câncer prostático (Fixemer et al., 2003; Lai et al., 2004).  

Em resumo, o ERβ tem um papel na diferenciação do epitélio prostático e o 

efeito anti-proliferativo ainda precisa ser melhor explorado. 

Estudos em diferentes tipos celulares têm mostrado ações rápidas do estrógeno 

mediadas pelo GPR30 (para revisão Filardo, 2002; Filardo & Thomas, 2005; Prossnitz 

et al., 2007). No sistema reprodutor masculino, nosso laboratório tem mostrado a 

presença deste receptor em células de Sertoli de rato e sua ativação induz a 

fosforilação da ERK1/2 (Lucas, 2007). Em linhagens celulares de espermatogônias de 

camundongos (GC-1), o 17β-estradiol e o G-1, um agonista do GPR30, levam à 

ativação da ERK1/2, estimulação de c-fos e da transcrição do gene da ciclina D1 

(Sirianni et al., 2008). Em nosso laboratório, foi detectada a expressão do RNA 

mensageiro para o GRP30 em vários tecidos do sistema reprodutor masculino de ratos 

adultos: dúctulos eferentes, epidídimo, ducto deferente (resultados não publicados) e 

próstata ventral (Owman et al., 1996). Em camundongos, de maneira semelhante, o 

GPR30 é encontrado no testículo, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal e 

próstata [resultados não publicados, citados por Prossnitz e colaboradores (2008)].  

A figura 1 mostra resumidamente as funções do complexo estrógeno- receptores 

estrogênicos na próstata. 
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Figura 1. Representação esquemática do mecanismo de ação do complexo 
estrógenos-receptores na próstata (adaptado de Risbridger et al, 2007). DHT: 
diidrotestosterona; 3ß-HSD: 3 ß-hidroxiesteróide desidrogenase; 3 ß-diol: 5α-
androstene-3β, 17β-diol. 

 

 

 

 

Para o melhor entendimento da função do estrógeno na fisiologia e na patologia 

da próstata devem-se levar em consideração os mecanismos que regulam as 

concentrações de andrógenos e estrógenos, o papel parácrino e autócrino destes 

hormônios e a expressão de AR e ERs durante o desenvolvimento e a vida adulta. A 

ação de andrógeno e estrógeno durante o desenvolvimento da próstata ainda é uma 

importante área de investigação. Embora os efeitos destes hormônios no processo de 

proliferação, diferenciação e função da próstata tenham recebido atenção nas últimas 

duas décadas, novas ferramentas e descobertas têm o potencial de revelar novos 

paradigmas da sinalização e do cross-talk dentro da família de receptores nucleares. 

Assim, o tratamento com ICI 182,780 (fulvestranto) um antiestrógeno esteroidal que se 
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liga e promove o bloqueio funcional de ERα e ERβ (Kuiper et al., 1998; Howell et al., 

2000; 2006; McDonnell et al., 2002; Smith & O�Malley, 2004) e não atravessa a barreira 

hemato-encefálica (Wade et al., 1993), não alterando os níveis plasmáticos de 

gonadotrofinas e andrógenos, é um modelo interessante para o entendimento destes 

mecanismos.  

Os objetivos específicos deste estudo foram a análise dos efeitos da maturação 

sexual e do tratamento com o ICI 182,780 na: 

! Concentração tecidual de testosterona, 

! Expressão - RNA mensageiro e proteína - de AR, ERα, ERβ e GPR30, 

! Expressão e fosforilação das proteínas ERK1 e ERK2, 

em próstata ventral de ratos. 



Materiais

1. ANIMAIS

Foram utilizados ratos Wistar machos, albinos, da colônia 2 BAW (Valle, 1949), 

obtidos  do  biotério  do  Instituto  de  Farmacologia  e  Biologia  Molecular  (INFAR), 

Universidade Federal  de São Paulo-Escola Paulista  de Medicina.  Os animais  foram 

mantidos  em condições  padronizadas  de temperatura  (23-25oC)  e  iluminação  (ciclo 

12:12 horas claro/escuro), recebendo água e dieta ad libitum.

A maturação sexual de ratos Wistar machos ocorre na faixa etária dos 40 aos 60 

dias de idade, com aumento acentuado dos níveis séricos dos andrógenos (Lafayette, 

1984;  Queiróz  et  al.,  2002;  Maróstica et  al.,  2005).  Além disso,  foi  mostrado que a 

expressão da enzima 5α-redutase do tipo 1 é estabilizada por volta dos 47 dias de 

idade (Viger & Robaire, 1994). Levando em consideração essas informações, animais 

com  30  dias  (imaturos)  e  90  dias  de  idade  (adultos)  foram  utilizados  para  a 

caracterização  da  expressão  dos  receptores  esteroidais  em próstata  ventral  com a 

maturação sexual.

Para os estudos dos efeitos do tratamento com o antiestrógeno ICI 182,780 em 

próstata ventral de ratos foram utilizados os seguintes grupos experimentais:

 Grupo ICI 182,780: ratos tratados com o antiestrógeno esteroidal ICI 182,780 

(fulvestranto, formulação Faslodex, 10 mg/animal, 0,2 ml, s.c.), a partir dos 30 dias de 

idade,  uma vez por  semana,  durante 60 dias  (Oliveira  et  al.,  2002;  Yasuhara et  al., 

2008);

 Grupo controle: ratos tratados com 0,2 ml de óleo de milho, s.c., veículo oleoso, 

a partir dos 30 dias de idade, uma vez por semana, durante 60 dias (90 dias, idade do 

término do tratamento).

Ensaios anteriores usando ratos tratados com  0,2 ml de veículo oleoso, s.c., a 

partir dos 30 dias de idade, uma vez por semana, durante 60 dias, foram realizados e 

comparados com os resultados obtidos em ratos sem tratamento com o veículo. Não 

houve diferença  significativa  entre  os  resultados  obtidos  usando esses  dois  grupos 

experimentais  (Yasuhara,  2006;  Yasuhara  et  al.,  2008).  Assim,  no  presente  estudo 

foram usados, como grupo controle, ratos tratados com o veículo.
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Todos  os  procedimentos  experimentais  foram  realizados  de  acordo  com  o 

manual para cuidado e uso de animais de laboratório aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP (projeto aprovado sob o nº 123/08).

2. ANTICORPOS

2.1 Anticorpos primários

• Anticorpo policlonal, produzido em coelho, contra o peptídeo sintético derivado 

da sequência da p42 MAP quinase do rato,  que reconhece p42 e p44 MAP 

quinase (ERK1/2, forma total, #9102); anticorpo policonal, produzido em coelho, 

contra  phospho-p44/42  MAP  quinase –  Thr202/Tyr204  (ERK1/2,  forma 

fosforilada,  #9101),  procedentes  Cell  Signaling  Technology  (Danvers,  MA, 

USA).

• Anticorpo  policlonal,  produzido  em  coelho,  contra  o  peptídeo  derivado  da 

sequência N-terminal do receptor de andrógeno de origem humana AR (N-20, 

sc-816), procedente da Santa Cruz Biotechnology, Inc. (San Diego, CA, USA).

• Anticorpo  policlonal,  produzido  em coelho,  contra  os  aminoácidos  54-71  do 

receptor  de  estrógeno  ß  (ESR2)  de  camundongo  e  rato  e  contra  os 

aminoácidos 46-63 do receptor de estrógeno ß de origem humana (#06-629), 

procedente da Upstate Biotechnology (Lake Placid, NY, USA).

• Anticorpo monoclonal, produzido em camundongo, contra região N-terminal do 

receptor de estrógeno α (ESR1) de humano, clone 1D5 (#M7047), procedente 

da Dako Cytomation (Carpinteria, CA, USA).

2.2 Anticorpos secundários

• Anticorpo policlonal, produzido em jumento, contra IgG de coelho conjugado a 

HRP  (Horseradish  Peroxidase),  procedente  da  GE  Healthcare  UK  Limited 

(Chalfont, St.Giles, United Kingdom);

• Anticorpo policlonal,  produzido  em jumento,  contra  IgG de coelho,  conjugado 

com HRP (Horseradish Peroxidase),  procedente da Jackson ImmunoResearch 

Laboratories, Inc. (West Grove, PA. USA);
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• Anticorpo  policlonal,  produzido  em  cabra,  contra  IgG  de  camundongo, 

conjugado  com  HRP  (Horseradish  Peroxidase),  procedente  da  Pierce 

Biotechnology (Rockford, IL,USA).

3. DROGAS E REAGENTES

• Albumina bovina (BSA), aprotinina, azul de bromofenol, bicarbonato de sódio 

(NaHCO3),  BME  (β-Mercaptoethanol),  brometo  de  etídeo,  cloreto  de  cálcio 

(CaCl2), cloreto de magnésio (MgCl2), cloreto de potássio (KCl), cloreto de sódio 

(NaCl),  ditiotreitol  (DTT),  EDTA  (ethylenediaminetetraacetic  acid),  EGTA 

(ethylene  glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N,N-tetra  acetic  acid),  fluoreto  de 

sódio  (NaF),  fosfato  de  sódio  dibásico  (Na2HPO4),  fosfato  de  potássio 

monobásico  (KH2PO4),  glicina,  glicose,  HEPES  (N-2-hydroxyethylpiperazine-

N’-2-ethanesulfonic  acid),  ,  isopropanol,  leupeptina,  ortovanadato  de  sódio 

(Na3VO4),  pepstatina,  PMSF  (Phenylmethylsulfonyl  fluoride),  pirofosfato  de 

sódio  (Na4P2O7),  triton  X-100,  Trizma base  (Tris[hydroxymethy]amino-

methane), procedentes da SIGMA Chemical Co. (St. Louis, MO, USA);

• Deoxicolato de sódio, procedente Calbiochem (Merck Biosciences, Darmstadt, 

Germany);

• Ácido acético glacial, ácido clorídrico 37% (HCl), álcool etílico, hidróxido de sódio 

(NaOH),  álcool  metílico,  azul  de metileno,  citrato  de sódio  (C6H5Na3O7.2H2O), 

cloreto  de  sódio  (NaCl),  clorofórmio,  procedentes  da  Merck  (Darmstadt, 

Germany);

• Agarose (DNA typing grade), glicerol, persulfato de amônia, sódio dodecil sulfato 

(SDS),  N,N,N’,N’-tetramethylethylenediamine (TEMED),  Tris,  procedentes  da 

Gibco BRL (Rockville, MD, USA);

• Nonidet P-40 (NP40), procedente US Biological  (Cleveland, Ohio, USA);

• ECL  Western  Blotting  detection  reagents,  filmes  para  autoradiografia 

Amersham Hyperfilm MP, procedentes da GE Healthcare UK Limited (Chalfont, 

St.Giles, United Kingdom); 
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• Western  Lightning  Chemiluminescence  Reagent  Plus (Enhanced  luminol 

reagent), procedente PerkinElmer LAS, Inc. (Boston, MA, USA);

• Solução  de  acrilamida  e  Bis  acrilamida  (37,5:  1);  Coomassie  blue R-250, 

reagente Bio-Rad protein assay dye reagent concentrate, procedentes da BioRad 

Laboratories (Richmond, CA, USA);

• Éter etílico, procedente da Nuclear Indústria Química (São Paulo, SP, Brasil);

• Faslodex, procedente da AstraZenica do Brasil (Cotia, São Paulo, Brasil);

• Filmes para autoradiografia BioMax XAR, procedentes da Kodak Co. (Rochester, 

NY, USA);

• Membrana  PVDF  Immobilon  P-transfer 0,45  µm,  procedente  Millipore 

Corporation (Bedford, MA, USA);

• Glicina,  kit  para  reação  da  Transcriptase  Reversa  e  Reação  em  Cadeia  da 

Polimerase  ThermoScriptTM  RT-PCR  System,  reagente  TRIzol®,  padrão  de 

tamanho molecular para DNA (100 bp DNA ladder), procedentes da Invitrogen 

Co. (Carlsbad, CA, USA);

• Kit RNeasy , procedentes Qiagen Inc. (Valencia, CA, USA); 

• Prestained Protein Marker Broad Rang  (6-175 kDa),  procedente New England 

BioLabs (MA, EUA);

• SYBR Green, procedente Applied Biosystems (Foster City,CA);

• Óleo de milho, procedente Cargill Agrícola S.A.( São Paulo, SP, Brasil).

4. ENZIMAS

• Kit RNase free DNase Set procedentes Qiagen Inc. (Valencia, CA, USA); 

5. SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS

• Kit  Coat-a-Count  Total  Testosterone,  procedente  da  Diagnostic  Product 

Corporation (Los Angeles, CA, USA).

6. PREPARO DE DROGAS
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• A solução estoque de PMSF (0,1 M) foi preparada em etanol absoluto e 

conservada a -20°C por até 15 dias.

• A  solução  estoque  de  aprotinina  (1  mg/ml),  leupeptina  (1  mg//ml), 

pepstatina (1  mg/ml), ortovanadato de sódio (Na3VO4; 20 mM), fluoreto 

de sódio (NaF; 50 mM) e pirofosfato de sódio (Na4P2O7; 50 mM) foram 

preparadas  em  água  destilada  e  filtrada  em  sistema  Milli-Q  e 

conservadas a -20oC por até 20 dias.
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1. Determinação do peso corporal e do peso relativo da próstata ventral

Ratos com 30 dias de idade (idade do início do tratamento), controle (90 dias de 

idade)  e tratados  com  ICI  182,780 foram  pesados  (balança  P1000,  Mettler), 

anestesiados  com  pentobarbital  sódico  (40  mg/kg)  e o  sangue  retirado  através  de 

secção dos vasos cervicais. Com o animal em decúbito dorsal, após incisão transversal 

inferior da parede abdominal, os  dois lóbulos da próstata ventral  foram identificados, 

separados dos tecidos adjacentes, retirados e pesados em balança analítica (AT201, 

Mettler Toledo). O peso dos  dois lóbulos da próstata ventral foi expresso como peso 

relativo (mg de tecido úmido/100 g de peso corporal).

2. Dosagem de testosterona tecidual

Para a dosagem de testosterona tecidual, a próstata ventral de animais com 30 

dias de idade, controle e tratados com ICI 182,780 foi retirada, congelada em nitrogênio 

líquido e pulverizada em cadinho de porcelana. Cerca de 150 mg de tecido pulverizado 

foram então transferidas para tubos de vidro e homogeneizadas em 250  µL de PBS 

(NaCl 137 mM, KCl 2,68 mM, Na2HPO4 8,03 mM, KH2PO4 1,46 mM, pH 7,2 – 7,4) para 

tecidos  obtidos  de animais  com 30 dias  de idade ou 350  µL de PBS para  tecidos 

obtidos de animais com 90 dias de idade ou tratados com ICI 182,780, por 2 minutos, 

utilizando o homogeneizador Ultra-Turrax a 9.500 rpm. Foram adicionados 3 mL de éter 

dietílico, os tubos agitados por 2 minutos e incubados a temperatura ambiente por 10 

minutos. A fase etérea (contendo o hormônio) foi separada e reservada em outro tubo 

de vidro,  enquanto que, ao restante,  foram adicionados 3 mL de éter dietílico,  e os 

tubos agitados por 2 minutos. Após incubação a -20oC, 15 minutos, a fase etérea obtida 

foi  adicionada  à  amostra  previamente  reservada.  Os  tubos  foram  mantidos  a 

temperatura  ambiente,  por  aproximadamente  36  h,  para  evaporação  do  éter.  Os 

esteróides  extraídos  foram  ressuspendidos  em  PBS  (350  µL)  e,  imediatamente, 

realizada a dosagem de testosterona.

O conteúdo de testosterona tecidual foi determinado por radioimunoensaio (RIA) 

em fase sólida com a utilização do  kit  Coat-A-Count Total  Testosterone (Diagnostic 

Products Co), de acordo com o protocolo fornecido pelo fabricante. A radioatividade 

presente nas amostras e na curva padrão (em duplicata) foi determinada em contador γ 
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(COBRAII  Auto-gamma,  Packard  BioScience  Company).  Os  resultados  foram 

expressos em ng de testosterona/órgão. O limite de detecção do ensaio foi de 4 ng/dL.

A variação intra-ensaio foi de 5,7% e a inter-ensaio de 0,9 %. Próstata ventral de 

animais castrados aos 90 dias de idade (n=3), retirada após 15 dias da castração, foi 

usada como controle negativo (abaixo de 4 ng testosterona/dL). Testículo de animais 

com 90 dias de idade (n=3) foi utilizado como controle positivo. 

3.  Determinação  dos  níveis  de  RNA  mensageiro  para  os  receptores  de 

estrógeno

3.1. Extração de RNA total

A extração do RNA total da  próstata ventral de animais com 30 dias de idade, 

controle e tratados com ICI 182,780 foi realizada pelo reagente TRIzol (Gibco BRL), de 

acordo com o protocolo sugerido pelo  fabricante.  Cerca de 100 mg de cada tecido 

congelado  foram  pulverizados  em  cadinho  de  porcelana,  com  nitrogênio  líquido,  e 

homogeneizados  em  1  mL  de  TRIzol,  utilizando  o  homogeneizador  Ultra-Turrax 

(T25,IKA, Labortechnik) 3 vezes por 30 segundos a 9.500 rpm, 4°C. Foram adicionados 

200  µL  de  clorofórmio,  os  tubos  agitados  durante  15  segundos  e  incubados  a 

temperatura ambiente por 5 minutos. As amostras foram centrifugadas a  12000 x g, 

durante 15 minutos, 4oC, separando a solução em três fases – a fase aquosa, contendo 

o RNA, foi então removida e transferida para novos tubos. Para precipitar o RNA, 500 

µL  de  isopropanol  foram  adicionados  a  amostras,  e  os  tubos  foram  mantidos  a 

temperatura ambiente por 10 minutos e, em seguida, centrifugados a 12000 x g por 10 

minutos, 4oC. O sobrenadante foi removido e o precipitado lavado com etanol 75% e 

centrifugado a 7500 x g, por 5 minutos, 4oC. O RNA foi seco a temperatura ambiente e 

ressuspendido em água recém-autoclavada. A solução de RNA foi estocada a -75oC. 

Alíquotas de 1μL foram utilizadas para determinar a concentração de RNA em 

biofotômetro  (Eppendorf),  pela  leitura  da  densidade  óptica  (DO)  a  260  e  280  nm, 

sabendo-se que a DO260 nm = 1 equivale a 40 µg de RNA/mL. 

3.2.  Reação  da  transcriptase  reversa  seguida  por  reação  em cadeia  da 

polimerase (RT-PCR) em tempo real
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2 μg de RNA total foram utilizados como molde para a síntese da primeira fita de 

cDNA, utilizando-se os reagentes do  kit ThermoScript RT-PCR system (Invitrogen). O 

RNA foi incubado com Oligo (dT)20 e mistura de desoxinucleotídeos (dNTPs) 1mM, por 5 

minutos, a 65°C. Posteriormente, foi adicionado tampão para síntese de cDNA (Tris-

acetato 50 mM, pH 8,4, acetato de potássio 75mM, acetato de magnésio 8mM), DTT 

5mM, inibidor de RNase (40U) e a enzima transcriptase reversa (ThermoScript  RT, 15 

U), fornecidos pelo kit. As amostras foram incubadas (55°C, 60 minutos) para promover 

o pareamento e a extensão da fita de cDNA. Para o término da reação, as amostras 

foram incubadas a  85°C,  por  5  minutos,  e  resfriadas  a  4°C,  por  1  minuto.  O RNA 

residual foi  digerido pela enzima RNase H (2U, 37°C, 20 minutos).  Foram utilizados 

controles  em  que  se  omitiu  a  transcriptase  reversa,  com  a  finalidade  de  detectar 

quaisquer resquícios de contaminação por DNA genômico.

As  sequências  de  todos  oligonucleotídeos  iniciadores  utilizados  neste  estudo 

estão descritas na Tabela 1. Os oligonucleotídeos iniciadores foram desenhados com o 

programa  Primer  3  (Rozen  and  Skaletsky,  2000),  inicialmente  testados  em  PCR 

qualitativo e o tamanho do produto formado foi analisado em eletroforese em gel de 

agarose 1,5%. O sequenciamento automático foi realizado utilizando-se o kit Dyenamic 

(GE).

A técnica de PCR quantitativo é baseada no monitoramento da fluorescência da 

amplificação de DNA ciclo  a  ciclo.  O número  de cópias  dos genes foi  determinado 

utilizando-se  SYBR Green PCR Master Mix (Invitrogen) um corante fluorescente que 

intercala entre as fitas de DNA. A fluorescência aumenta a cada novo ciclo da reação 

de PCR e  permite  que  o  aparelho  desenhe  uma curva  de  amplificação  para  cada 

amostra. 

O  volume  total  de  reação  de  25µL  foi  composto  de:  1µL  de  cDNA  com 

concentração de 20 ng/µL, 100ng de cada oligonucleotídeo iniciador específico para 

cada um dos genes estudados e 1x SYBR Green PCR Master Mix. A amplificação foi 

realizada  em  sistema  ABI  PRISM  7500  Sequence  Detection  System  (Applied 

Biosystems). O  protocolo  de  amplificação  constituiu-se  de  ativação  a  50°C  por  2 

minutos,  95°C  por  10  minutos  e  40  ciclos  que  consistiram  em  uma  fase  de 

desnaturação  (95°  por  15  segundos)  e  fase  de  anelamento  e  extensão  (60°  por  1 
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minuto).  Cada amostra foi  corrida em triplicata e um valor médio para CT (threshold 

cycle, ciclo limiar) foi calculado.

A  análise  da  amplificação  gênica  realizada  pela  PCR  em  tempo  real  foi 

determinada  utilizando-se  o  método  comparativo  (∆∆CT),  o  qual  consiste  em  uma 

análise comparativa do gene alvo com o controle endógeno (β-actina). Os resultados de 

cada experimento foram expressos em relação ao controle.

A partir dos valores de CT encontrados, foi calculado o valor do 2-ΔΔCT onde:

E = eficiência da reação da PCR

∆CT (amostra) = CT (alvo) – CT (controle endógeno)

∆∆CT =  ∆CT (amostra)  -  ∆CT  (calibrador),  no  caso  o  calibrador  foi  o  grupo 

controle de cada amostra.

Quantidade relativa = 2-ΔΔCT 

Para o cálculo do ∆∆CT ser válido, a eficiência de amplificação do alvo e do 

controle  endógeno  deve ser  aproximadamente  igual.  Para  amplicons desenhados  e 

otimizados  de acordo com a  Applied  Biosystems guidelines,  amplicons de tamanho 

menor  que  15  bp,  a  eficiência  está  próxima de um.  Assim,  a  quantidade  do  alvo, 

normalizado pelo controle endógeno e relativo ao calibrador poderá ser calculado pelo 

2-ΔΔCT (User Bulletin #2, ABI prism 7700 Sequence Detection System)

Todas as amplificações foram acompanhadas da respectiva curva de dissociação 

(melting), a qual foi realizada para verificar a especificidade da amplificação e confirmar 

a ausência de dímeros ou qualquer outro produto inespecífico.

Tabela1. Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados no PCR em tempo real

  Gene Primer Sequência Posição no 

RNA 
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mensageiro

β-Actina 
(Actb)

NM_031144.2

Senso

Anti-senso

5’ GTA GCC ATC CAG GCT GTG TT 3’

5’ CCC TCA TAG ATG GGC ACA GT 3’

481-500

584-565

ERα (Esr1)

NM_012689.1

Senso

Anti-senso

5’ CCA TAT CCG GCA CAT GAG TA 3’

5’ TGA AGA CGA TGA GCA TCC AG 3’

1760-1779

1873-1854

ERβ (Esr2)

NM_012754.1

Senso

Anti-senso

5’ CTC ACG TCA GGC ACA TCA GT 3’

5’ TGT GAG CAT TCA GCA TCT CC 3’

1669-1688

1776-1757

GPR30 
(Gper)

NM 133573.1

Senso

Anti-senso

5’ CCC TTG ACA GGC CACATA GT 3’

5’ CTC CGT GCT GTC TGG TAT GA 3’

952-971

1140-1121

AR (Ar)

NM_012.502

Senso

Anti-senso

5’ ACAACAACCAGCCTGATTCC 3’

5’ ATCTGGTCATCCACATGCAA 3

3011-3030

3143-3124

4. Ensaios de Western blot 

4.1. Detecção da ERK1/2 total e ERK1/2 fosforilada

O imunoensaio para a ERK1/2 total e ERK1/2 fosforilada foi realizado conforme 

descrito por Monteiro e colaboradores (2005) com algumas modificações (Lucas et al., 

2008). A próstata ventral foi retirada de ratos com 30 dias de idade, controle e tratados 

com  ICI  182,780,  congelada  e  pulverizada.  25  mg  de  tecidos  pulverizados  foram 

transferidos para tubos contendo 1 mL de tampão de lise (Hepes 20 mM, NaCl 150 mM, 

glicerol  10%,  TritonX-100 1%,  MgCl2 1,5  mM,  EGTA 1 mM, contendo inibidores  de 

proteases (leupeptina 1µg/mL, aprotinina 1 µg/mL); inibidores de fosfatases (Na3VO4 2 

mM, NaF 50 mM, Na4P2O7  10 mM) e PMSF 1 mM, pH 7,5). O tecido foi homogeneizado 

em  homogenizador  Ultra  Turrax a  9.500  rpm  (3  vezes,  30  segundos),  a  4°C.  O 

sobrenadante foi separado, aliquotado e estocado a -75°C, por 24 horas.

40 µg de proteínas foram ressuspendidas em tampão de amostra (Tris 150 mM, 

glicerol  20 %, BME 1%, SDS 4% e azul de bromofenol  0,01%) e incubadas por 30 

minutos,  a  temperatura  ambiente.  As  amostras  foram  aplicadas  em  gel  de 

poliacrilamida (acrilamida/bisacrilamida 37,5: 1) 10% e corridas em tampão (Tris 250mM 
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, glicina 192mM e SDS 0,1%), a 160V, por aproximadamente 3 horas e 30 minutos, a 

temperatura ambiente. 

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para a membrana de 

PVDF (poro 0,45 µm, Immobilon P, Millipore) na presença do tampão (Tris 250 mM, 

glicina 192 mM, metanol 20%) utilizando-se o aparelho de transferência (Trans-blot cell, 

Bio Rad Laboratories), a 20V, por 16 horas, a 4°C.

As membranas foram incubadas com tampão de bloqueio (TBS-T:  Tris-HCl 10 

mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,1%, contendo leite desnatado 5%, pH 7,6), por 2 horas, 

a temperatura ambiente. Após esse período, as membranas foram lavadas com TBS-T 

(3 vezes), por 15 minutos, e incubadas com o anticorpo primário. Foram utilizados os 

anticorpos policlonais de coelho contra o peptídeo sintético derivado da sequência da 

p42 MAP quinase do rato, que reconhece p42 e p44 MAP quinase (forma total ERK1/2, 

#9102,  Cell  Signaling  Techonology)  ou  anti-fosfop44/p42  (Thr202/Tyr204,  forma 

fosforilada ERK 1/2, #9101, Cell Signaling Technology) diluídos 1:1000 em tampão de 

bloqueio, por 16 horas, a 4oC. Após esse período, as membranas foram lavadas com 

TBS-T (3 vezes),  por 15 minutos,  e incubadas com anticorpo secundário conjugado 

com peroxidase (HRP) (IgG de jumento anti-coelho, GE Healthcare UK Limited) diluído 

1:3000 em  TBS-T, por 1 hora, a temperatura ambiente. Em seguida, as membranas 

foram lavadas  com  TBS-T (1 vez),  por  15 minutos, e  o  produto final  da reação foi 

revelado com o reagente ECL e exposto em filme de auto-radiografia  (Biomax XAR, 

Kodak).

A  densidade  de  cada  banda  obtida  no  autoradiograma  foi  determinada  com 

auxílio  do  aparelho  Quick  Scan  2000  (Epson  Expression  1680)  e  do  programa 

computacional  Quick  Scan  2000  WIN. Os  cálculos  da  expressão  e  fosforilação  da 

ERK1/2 foram normalizados com a β-actina e expressos em relação ao controle. 

4.2. Detecção dos receptores de estrógeno

25 mg de tecido pulverizado de ratos com 30 dias de idade, controle e tratados 

com ICI 182,780 foram transferidos para tubos contendo 1 mL de tampão de lise (Tris 

50 mM, NaCl 150 mM, deoxicolato de sódio 0,05%, NP-40 1%, EDTA 1 mM, SDS 0,1%, 

leupeptina 1μg/mL, pepstatina 1μg /mL, aprotinina 1μg /mL e PMSF 1 mg/mL). O tecido 

foi  homogeneizado  em  homogenizador  Ultra  Turrax a  9.500  rpm  (3  vezes,  30 
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segundos), a 4°C. O sobrenadante foi separado, aliquotado e estocado a -75° por 24 

horas.

50 μg de proteínas do extrato foram ressuspendidas em tampão de amostra 6X 

(Tris 375 mM, EDTA 120 mM contendo SDS 1%, glicerol 4%, BME 1%, DTT 300 mM, 

azul  de  bromofenol  0,01%,  pH  6,8)  e  incubadas  por  60  minutos,  a  temperatura 

ambiente.  As  amostras  foram  aplicadas  no  gel  de  poliacrilamida 

(acrilamida/bisacrilamida, 37,5:1) 7,5% e corridas em tampão (Tris 250 mM, glicina 192 

mM, SDS 0,1%) a 160V, por  aproximadamente 3 horas e 30 minutos, a temperatura 

ambiente. 

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para a membrana de 

polivinildifluoreto (PVDF, poro 0,45 µm, Immobilon P, Millipore) na presença de tampão 

(Tris 250 mM, glicina 192 mM, metanol 20%), utilizando-se o aparelho de transferência 

(Trans-blot cell, Bio Rad Laboratories), a 20V, por 16 horas, a 4°C.

As membranas foram incubadas com tampão de bloqueio (TBS-T, Tris-HCl 10 

mM, NaCl 150 mM, Tween-20  0,1%, contendo leite desnatado 10%, pH 7,6), por  1 

hora, a temperatura ambiente. Após esse período, as membranas foram incubadas 

com o anticorpo primário. Foram utilizados os anticorpos monoclonais, produzido em 

camundongo, contra seqüências de aminoácidos específicas da região aminoterminal 

do ERα humano, clone 1D5 (M7047, Dako Cytomation) diluído 1:1000 em tampão de 

bloqueio por 3 horas a temperatura ambiente e o anticorpo policlonal produzido em 

coelho,  contra  seqüências  de  aminoácidos  54-71  doERß  de  camundongo  e  rato 

(06-629,  Upstate Biotechnology), diluído 1:500 em tampão de bloqueio por 1 hora, a 

temperatura ambiente. Após esse período, as membranas foram lavadas com TBS-T 

(3 vezes),  por  15  minutos,  e  incubadas  com anticorpo  secundário  conjugado com 

peroxidase (HPR) (IgG de cabra anti-camundongo,  Pierce  Biotechnology e IgG de 

jumento  anti-coelho,  GE  Healthcare  UK  Limited  )  diluídos  1:3000  em  tampão  de 

bloqueio,  por  1  hora,  a  temperatura  ambiente.  Em seguida,  as  membranas  foram 

lavadas com TBS-T (1 vez), por 15 minutos, e o produto final da reação foi revelado 

com o reagente ECL e exposição a filme de auto-radiografia (Amersham Hyperfilm 

MP, GE Healthcare UK Limited). 
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Células do câncer mamário (MCF-7) foram utilizadas como controle positivo dos 

ensaios de Western blot para os receptores de estrógeno (Filardo et al., 2002).  

A  densidade  de  cada  banda  obtida  no  autoradiograma  foi  determinada  com 

auxílio  do  aparelho  Quick  Scan  2000  (Epson  Expression  1680)  e  do  programa 

computacional Quick Scan 2000 WIN. Os resultados foram normalizados em relação à 

expressão da β-actina em cada experimento e expressos em relação ao controle.

4.3. Detecção dos receptores de andrógeno

25 mg de tecido pulverizado de ratos com 30 dias de idade, controle e tratados 

com ICI 182,780 foram transferidos  para tubos contendo 0,5 mL de tampão de lise 

(Na2HPO4  9,1 mM, NaH2PO4 1,7 mM, NaCl 150 mM, deoxicolato de sódio 0,05%, NP-40 

1%, SDS 0,1%), leupeptina 2 μg/mL, pepstatina 2 μg/mL, pefabloc 0,5 mM e PMSF 1 

mM. O tecido foi homogeneizado em homogenizador Ultra Turrax a 9.500 rpm (3 vezes, 

30 segundos), a 4°C. O sobrenadante foi separado, aliquotado e estocado a -75°, por 

24 horas.

50 μg de proteínas do extrato foram ressuspendidas em tampão de amostra 6X 

(Tris 375 mM, EDTA 120 mM contendo SDS 1%, glicerol 4%, BME 1%, DTT 300 mM, 

azul  de  bromofenol  0,01%,  pH  6,8)  e  incubadas  por  60  minutos,  a  temperatura 

ambiente.  As  amostras  foram  aplicadas  no  gel  de  poliacrilamida 

(acrilamida/bisacrilamida, 37,5:1) 6% e corridas em tampão (Tris 250 mM, glicina 192 

mM, SDS 0,1%) a 160V, por  aproximadamente 3 horas e 30 minutos, a temperatura 

ambiente. 

Após a eletroforese, as proteínas foram transferidas do gel para a membrana de 

polivinildifluoreto (PVDF, poro 0,45 µm, Immobilon P, Millipore) na presença de tampão 

(Tris 250 mM, glicina 192 mM, metanol 20%), utilizando-se o aparelho de transferência 

(Trans-blot cell, Bio Rad Laboratories), a 20V, por 16 horas, a 4°C.

As membranas foram incubadas com tampão de bloqueio (TBS-T, Tris-HCl 100 

mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,05%, contendo leite desnatado 5%), por 2 horas e 30 

minutos, a temperatura ambiente.  Após esse período,  as membranas foram  lavadas 

com TBS-T (1 vez), por 5 minutos, e incubadas com o anticorpo primário. Foi utilizado o 

anticorpo policlonal, produzido em coelho, contra seqüências de aminoácidos da região 

aminoterminal do receptor de andrógeno humano (N-20, Santa Cruz),  1:500 por 1 hora, 
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a temperatura ambiente. As membranas foram lavadas com TBS-T (3 vezes),  por 5 

minutos, e incubadas com anticorpo secundário conjugado com peroxidase (HPR) (IgG 

de  jumento  anti-coelho,  Jackson  ImmunoResearch  Laboratories)  diluído  1:5000  em 

solução  de  bloqueio,  por  30  minutos,  a  temperatura  ambiente.  Em  seguida,  as 

membranas foram lavadas com TBS-T (5 vezes), por 5 minutos, e o produto final da 

reação foi  revelado com o reagente Luminol e exposição a filme de auto-radiografia 

(Amersham Hyperfilm MP, GE Healthcare UK Limited).

Os  controles  negativos  dos  ensaios  de  Western  Blot foram  realizados  pela 

incubação da membrana na presença do anticorpo primário previamente incubado com 

o peptídeo bloqueador, sendo a concentração do peptídeo bloqueador 5 vezes maior do 

que a do controle.

A  densidade  de  cada  banda  obtida  no  autoradiograma  foi  determinada  com 

auxílio  do  aparelho  Quick  Scan  2000  (Epson  Expression  1680)  e  do  programa 

computacional Quick Scan 2000 WIN. Os resultados foram normalizados em relação à 

expressão da β-actina em cada experimento e expressos em relação ao controle.

4.4. Detecção da proteína β-actina

As  membranas  previamente  usadas  para  a  detecção  dos  receptores  de 

andrógeno,  estrógeno e da expressão e fosforilação da Erk 1/2 foram lavadas com 

tampão TBS-T (TBS-T,  Tris-HCl 10 mM, NaCl 150 mM, Tween-20 0,1%, pH 7,6), (4 

vezes), por 5 minutos, e incubadas com tampão Tris-HCl 0,08 M pH 6,7, contendo SDS 

2% e  2-mercaptoetanol BME 0,78%, por 30 minutos a 55°C. Após esse período, as 

membranas foram bloqueadas com tampão de bloqueio (TBS-T 0,1% pH 7,6 e leite em 

pó desnatado 5%) por 2 horas,  sob agitação,  a temperatura ambiente.  Em seguida, 

foram  lavadas  com  TBS-T  (03  vezes)  por  10  minutos  e  incubadas  16  horas  com 

anticorpo  policlonal  produzido  em coelho  contra  a  região  aminoterminal  da  β-actina 

(A5060,  Sigma-Aldrich)  diluído  1:4000  em  TBS-T  contendo  albumina  5%.  As 

membranas  foram  incubadas  por  1  hora  a  temperatura ambiente com  anticorpo 

secundário  conjugado  a  peroxidase  (HPR)  (IgG  de  jumento  anti-coelho,  Jackson 

ImmunoResearch Laboratories),  diluído 1:3000 em TBS-T contendo albumina 5%. O 

produto final  da reação foi  revelado com ECL exposição a filme de auto-radiografia 

(Amersham Hyperfilm MP, GE Healthcare UK Limited).
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5. Dosagem de proteína

A  concentração  de  proteína  em  cada  ensaio  realizado  foi  determinada  pelo 

método de Bradford (1976). A concentração de proteína das amostras foi determinada 

em duplicata, utilizando o reagente Bio-Rad Protein Assay (BioRad) e albumina bovina 

como padrão. A absorbância foi lida em 595 nm, em leitor de microplacas (Biotrak II  

Plate Reader, Amersham).

6. Análise estatística

Os parâmetros obtidos foram expressos como média ± erro padrão da média e 

submetidos  à  análise  estatística.  Diferenças  estatísticas  entre  duas  médias  foram 

determinadas por meio do teste t de Student não pareado (Snedecor & Cochran, 1980). 

Entre três ou mais médias, foi aplicada a análise de variância (Sokal & Rohlf, 1969) e, 

uma  vez  detectada  diferença  significativa,  foi  aplicado  o  teste  de  Newman-Keuls 

(Milliken  &  Johnson,  1984).  O  nível  de  significância  para  rejeição  da  hipótese  de 

nulidade foi fixado em 5% (P < 0,05).
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1. Efeitos da maturação sexual  e do tratamento com o antiestrógeno ICI 

182,780 no peso corporal e peso relativo da próstata ventral de ratos

O peso corporal  e o peso relativo da próstata ventral  foram determinados em 

ratos com 30 dias de idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com ICI 

182,780 (Tabelas 1 e 2). 

Com a maturação sexual houve um aumento significativo do peso corporal dos 

animais e do peso relativo da próstata ventral (Tabela 1).

O tratamento de ratos com antiestrógeno ICI 182,780 não interferiu no ganho de 

peso dos animais (Tabela 2). Não houve alteração do peso relativo da próstata ventral 

de animais tratados com ICI 182,780 quando comparado ao controle (Tabela 2). 

Tabela 1. Peso corporal e peso relativo da próstata ventral de ratos com 30 dias de idade e 

com 90 dias de idade (controle).

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média. Algarismos entre parênteses indicam o 
número de animais. * Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao 90 dias de idade 
(controle) (P < 0,05, teste t de Student).

Grupo experimental
Peso corporal 

(g)

Peso relativo

(mg tecido/100 g peso corporal) 

30 dias 85,80 ± 3,01*

(n=06)

59,22 ± 7,25*

(n=06)

90 dias 308,33 ± 9,46 

(n=06)

173,99 ± 16,74

(n=06)
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Tabela 2.  Peso corporal  e peso relativo da próstata ventral  de ratos controle (90 dias de 

idade) e tratados com ICI 182,780.

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média. Algarismos entre parênteses indicam o 
número de animais. Não houve diferença significativa dos valores obtidos em relação ao controle (90 dias 
de idade).

2. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com o antiestrógeno ICI 

182,780 no conteúdo de testosterona em próstata ventral de ratos

O conteúdo de testosterona tecidual foi determinada em ratos com 30 dias de 

idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com ICI 182,780 (Tabelas 3 e 

4). 

Com  a  maturação  sexual  houve  um  aumento  significativo  do  conteúdo de 

testosterona na próstata ventral (Tabela 3).

O tratamento de ratos com antiestrógeno ICI 182,780 aumentou o conteúdo de 

testosterona na próstata ventral (Tabela 4). 

Grupo experimental
Peso corporal 

(g)

Peso relativo

(mg tecido/100 g peso corporal) 

Controle 308,33 ± 9,55 

(n=06)

173,99 ± 16,74 

(n=06)

ICI 182,780 289,17 ± 4,63

(n=06)

172,40 ± 18,05 

(n=06)
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Tabela 3. Conteúdo de testosterona em próstata ventral de ratos 

com 30 dias de idade e com 90 dias de idade (controle).

Os  valores  estão  expressos  como  média  ±  erro  padrão  da  média. 
Algarismos entre parênteses indicam o número de animais.
* Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao 90 dias de 
idade (controle) (P < 0,05, teste t de Student).

Tabela 4. Conteúdo de testosterona em próstata ventral de ratos 

controle (90 dias de idade) e tratados com ICI 182,780

Os  valores  estão  expressos  como  média  ±  erro  padrão  da  média. 
Algarismos entre parênteses indicam o número de animais.
* Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao controle 
(90 dias de idade) (P < 0,05, teste t de Student).

Grupo experimental
Conteúdo de testosterona 

(ng/órgão)

30 dias 0,04 ± 0,01*

(n=06)

90 dias 0,14 ± 0,02

(n=06)

Grupo experimental
Conteúdo de testosterona 

(ng/órgão)

Controle 0,14 ± 0,02 

(n=06)

ICI 182,780
0,34 ± 0,05*

(n=06)
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Resultados

3. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com o antiestrógeno ICI 

182,780 na expressão do RNA mensageiro para os receptores de estrógeno e 

andrógeno na próstata ventral de ratos

Na Figura  1  estão  apresentados  os  resultados  da  quantificação  relativa  dos 

transcritos para  ERα (A), ERβ (B), GPR30 (C) e AR (D) em próstata ventral de ratos 

com 30 dias de idade (imaturos) e com 90 dias de idade (controle).

Com a maturação  sexual  houve uma diminuição  dos  transcritos  para  ERα e 

GPR30 na próstata ventral (Figuras 1 A e C). Os transcritos para o ERβ e para o AR 

não alteraram com a maturação sexual (Figuras 1 B e D).

Controle
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Figura 1. Quantificação relativa dos transcritos para ERα (A), ERβ (B), GPR30 (C) e AR (D) em próstata 
ventral de ratos com 30 dias de idade (■) e 90 dias de idade (controle) (■). Os valores foram normalizados 
usando a  β-actina  como controle  interno  e  expressos  em relação  ao controle  =  1.  Os  valores  estão 
expressos como média ± erro padrão da média de 3 experimentos independentes.
* Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao controle (90 dias de idade) (P < 0,05, test t 
de Student).
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Resultados

Na Figura  2  estão  apresentados os  resultados  da  quantificação  relativa  dos 

transcritos para ERα (A), ERβ (B), GPR30 (C) e AR (D) em próstata ventral de ratos 

controle (90 dias de idade) e tratados com ICI 182,780.

O tratamento dos ratos com o antiestrógeno ICI 182,780 não alterou os níveis 

dos transcritos para ERα, ERβ, GPR30 e AR na próstata ventral em relação ao controle 

(Figuras 2 A, B, C e D).
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Figura 2. Quantificação relativa dos transcritos para ERα (A), ERβ (B), GPR30 (C) e AR (D) em próstata 
ventral  de  ratos  controle  (90  dias  de  idade)  (■)  e  tratados  com ICI  182,780  (□).  Os  valores  foram 
normalizados usando a β-actina como controle interno e expressos em relação ao controle = 1. Os valores 
estão expressos  como média  ± erro  padrão da média  de 3  experimentos  independentes.  Não houve 
diferença significativa dos valores obtidos em relação ao controle (90 dias de idade).
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Resultados

4. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com o antiestrógeno ICI 182,780 

na expressão do ERα em próstata ventral de ratos

Na Figura 3 estão apresentados os autoradiogramas representativos e a análise 

densitométrica dos ensaios de Western blot para o ERα realizados com próstata ventral 

de ratos com 30 dias de idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com o 

antiestrógeno ICI 182,780.

Com a maturação sexual houve um aumento da expressão do ERα na próstata 

ventral (Figura 3 A).

O tratamento dos ratos com o antiestrógeno ICI 182,780 aumentou a expressão 

do ERα na próstata ventral em relação ao controle (Figura 3 B).

Em todos os ensaios realizados nenhuma diferença foi observada na expressão 

da  β-actina  em  próstata  ventral  de  animais  dos  diferentes  grupos  experimentais 

(Figuras 3 A e B).
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Figura 3.  Efeitos da maturação sexual  (A)  e  do tratamento com o antiestrógeno ICI  182,780 (B)  na 
expressão do ERα em próstata ventral de ratos. ERα foi detectado por  Western blot em extrato total de 
próstata ventral de ratos com 30 dias de idade (■), 90 dias de idade (controle) (■) e tratados com ICI 
182,780 (□). O imunoensaio foi realizado com o anticorpo monoclonal produzido em camundongo, contra 
região aminoterminal  do  ERα de rato e humano (M7047, Dako) (autoradiograma representativo,  painel 
superior).  As  bandas  específicas  do  ERα (67  kDa)  e  da  β-actina  (42  kDa)  estão  indicadas  no 
autoradiograma.  Análise  densitométrica  foi  realizada  dos  resultados  obtidos  dos  autoradiogramas, 
normalizados  pela expressão da  β-actina,  e expressos  em relação ao controle  = 1.  Os valores estão 
expressos como média ± erro padrão de 3 experimentos independentes. * Significativamente diferente dos 
valores obtidos em relação ao controle (90 dias de idade) (P < 0,05, teste t de Student).
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Resultados

5. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com o antiestrógeno ICI 182,780 

na expressão do receptor ERβ em próstata ventral de ratos

Na Figura 4 estão apresentados os autoradiogramas representativos e a análise 

densitométrica dos ensaios de Western blot para o ERβ realizados com próstata ventral 

de ratos com 30 dias de idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com o 

antiestrógeno ICI 182,780.

A maturação sexual dos animais (Figura 4 A) ou o tratamento dos ratos com o 

antiestrógeno ICI 182,780 (Figura 4 B) não alteraram a expressão do ERβ em relação 

ao controle. 
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Figura 4.  Efeitos  da  maturação sexual  (A)  e  do  tratamento com o  antiestrógeno  ICI  182,780  (B)  na 
expressão do ERβ em próstata ventral de ratos. ERβ foi detectado por  Western blot em extrato total de 
próstata ventral de ratos com 30 dias de idade (■), 90 dias de idade (controle) (■) e tratados com ICI 
182,780  (□).  O  imunoensaio  foi  realizado  com  o  anticorpo  policlonal  produzido  em  coelho,  contra 
seqüências  de  aminoácidos  54-71  do  ERβ de  camundongo  e rato  (06-629,  Upstate)  (autoradiograma 
representativo,  painel  superior).  As bandas específicas do  ERβ (53 kDa) e da  β-actina (42 kDa) estão 
indicadas  no  autoradiograma.  Análise  densitométrica  foi  realizada  dos  resultados  obtidos  dos 
autoradiogramas, normalizados pela expressão da β-actina, e expressos em relação ao controle = 1. Os 
valores estão expressos como média ± erro padrão de 5 experimentos independentes. Não houve diferença 
significativa entre os valores obtidos em relação ao controle.
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6. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com o antiestrógeno ICI 182,780 

na expressão do receptor de andrógeno (AR) em próstata ventral de ratos

Na Figura 5 estão apresentados os autoradiogramas representativos e a análise 

densitométrica dos ensaios de Western blot para o AR realizados com próstata ventral 

de ratos com 30 dias de idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com o 

antiestrógeno ICI 182,780.

Com a maturação sexual houve uma diminuição da expressão do AR na próstata 

ventral (Figura 5 A).

O tratamento dos ratos com o antiestrógeno ICI 182,780 diminuiu a expressão do 

AR na próstata ventral em relação ao controle (Figura 5 B).

As bandas foram bloqueadas nos ensaios realizados com o anticorpo primário 

pré-adsorvido com o respectivo peptídeo bloqueador, confirmando a especificidade do 

anticorpo usado (Figuras 5 A e B, autoradiograma, painel inferior)
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Figura 5.  Efeitos  da  maturação sexual  (A)  e  do  tratamento com o  antiestrógeno  ICI  182,780  (B)  na 
expressão do AR em próstata ventral  de ratos. AR foi  detectado por  Western blot em extrato total de 
próstata ventral de ratos  com 30 dias de idade (■), 90 dias de idade (controle) (■) e tratados com ICI 
182,780  (□).  O  imunoensaio  foi  realizado  com  o  anticorpo  policlonal,  produzido  em  coelho,  contra 
seqüências de aminoácidos da região aminoterminal do receptor de andrógeno humano (N-20, Santa Cruz), 
(autoradiograma representativo, painel superior). As bandas específicas do AR (110 kDa) e da β-actina (42 
kDa) estão representadas no autoradiograma . Ausência das bandas quando o anticorpo primário foi pré-
adsorvido  com  seu  respectivo  peptídeo  bloqueador  (PB)  (autoradiograma,  painel  inferior).  Análise 
densitométrica foi realizada dos resultados obtidos dos autoradiogramas, normalizados pela expressão da 
β-actina, e expressos em relação ao controle = 1. Os valores estão expressos como média ± erro padrão de 
4 experimentos independentes. * Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao controle (P 
< 0,05, teste t de Student).
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Resultados

7. Efeitos da maturação sexual e do tratamento com ICI 182,780 na expressão e 

fosforilação da ERK1/2 em próstata ventral de ratos

Na Figura 6 e 7 estão  apresentados  os  autoradiogramas  representativos  e a 

análise densitométrica dos ensaios de Western blot em extrato total de próstata ventral 

de ratos com 30 dias de idade (imaturos), 90 dias de idade (controle) e tratados com o 

antiestrógeno ICI 182,780 e anticorpos anti-ERK1/2 (forma total) ou anti-fosfoERK1/2 

(forma fosforilada da ERK1/2).

Com a maturação sexual houve uma diminuição da expressão da ERK2, mas não da 

ERK1, a qual permaneceu inalterada (Figura 6 A).

A maturação  sexual  diminuiu  a  fosforilação  da ERK1 e  ERK2 na próstata  ventral 

(Figura 6 B).
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Figura 6. Efeitos da maturação sexual na expressão (A) e na fosforilação (B) da ERK1( ) e ERK2 (■■) 
em próstata ventral de ratos. ERK1 e ERK2 foram detectadas por Western blot em extrato total de próstata 
ventral  de ratos com 30 dias de idade (vermelho), 90 dias de idade (controle) (azul). O imunoensaio foi 
realizado com os anticorpos anti-ERK1/2 (forma total da ERK1/2) (A) (autoradiograma representativo, painel 
superior) ou anti-fosfo ERK1/2 (forma fosforilada da ERK1/2) (B) (autoradiograma representativo, painel 
superior). A posição relativa da ERK1/2 total e fosforilada (p-ERK1/2) estão mostradas à esquerda. Análise 
densitométrica foi realizada dos resultados obtidos dos autoradiogramas, normalizados pela expressão da 
β-actina, e expressos em relação ao 90 dias de idade (controle = 1). Os valores estão expressos como 
média ± erro padrão de 5 experimentos. * Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao 
controle (P< 0,05, teste t de Student).
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Resultados

O tratamento com o antiestrógeno ICI 182,780 não alterou a expressão tanto da 

ERK1 como da ERK2 em relação ao controle (Figura 7 A). O tratamento dos ratos com 

o antiestrógeno ICI 182,780 induziu uma diminuição no estado de fosforilação da ERK1 

e ERK2 em relação ao controle (Figura 7 B).
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Figura 7. Efeitos do tratamento de ratos com ICI 182,780 na expressão (A) e na fosforilação (B) da ERK1(
) e ERK2( )  em próstata ventral de ratos.  ERK1 e ERK2 foram detectadas por  Western blot em 

extrato total de próstata ventral de ratos com 90 dias de idade (controle) (azul) e tratados com ICI 182,780 
(branco).O  imunoensaio  foi  realizado  com  os  anticorpos  anti-ERK1/2  (forma  total  da  ERK1/2)  (A) 
(autoradiograma representativo, painel superior) ou anti-fosfo ERK1/2 (forma fosforilada da ERK1/2) (B) 
(autoradiograma  representativo,  painel  superior).  A  posição  relativa  da  ERK1/2  total  e  fosforilada  (p-
ERK1/2)  estão mostradas à esquerda.  Análise densitométrica foi  realizada dos resultados obtidos dos 
autoradiogramas, normalizados pela expressão da β-actina, e expressos em relação ao 90 dias de idade 
(controle = 1). Os valores estão expressos como média ± erro padrão de 5 experimentos.                          *  
Significativamente diferente dos valores obtidos em relação ao controle (P < 0,05, teste t de Student).
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Discussão

O  presente  estudo  caracterizou,  em  próstata  ventral  de  ratos,  os  níveis  de 

testosterona, a expressão de receptores de andrógeno e de estrógeno e a expressão e 

o  estado  de  fosforilação  de  ERK1/2  em  dois  modelos  experimentais  distintos: 

maturação  sexual  e  tratamento  com  o  antiestrógeno  ICI  182,  780.  Os  resultados 

demonstraram que alterações similares são observadas em ambos os modelos: uma 

diminuição da expressão do receptor de andrógeno (AR), um aumento da expressão do 

receptor de estrógeno ERα, e uma diminuição do estado de fosforilação de ERK1 e 

ERK2 na próstata  ventral  de  ratos.  Em ambos  os  modelos  houve  um aumento  na 

concentração de testosterona tecidual, o que, à primeira vista, poderia sugerir que o 

andrógeno  é  o  responsável  pelas  alterações  observadas.  Entretanto,  embora  os 

andrógenos sejam  reconhecidos como os principais esteróides sexuais masculinos, a 

importância  da  síntese  local  de  17β-estradiol  (Risbridger  et  al.,  2003)  e  de  outros 

compostos  estrogênicos,  como o 3β-diol  (Weihua et  al.,  2002;  Guerini  et  al.,  2005; 

Oliveira et al., 2007), tem sido demonstrada na função prostática. Assim, o controle do 

desenvolvimento e da função prostática é mantido pelo balanço entre as concentrações 

celulares  dos  esteróides  sexuais  e  da  produção  local  de  fatores  de  crescimento 

autócrinos e parácrinos (para revisão Sampson et al., 2007;  McPherson et al., 2008; 

Prins & Korach, 2008; Morani et al., 2008; Berry et al., 2008).

A  escolha  do  antiestrógeno  esteroidal  ICI  182,780,  e  não  de  um modulador 

seletivo dos receptores de estrógenos (SERMs), como por exemplo, o tamoxifeno, para 

o tratamento dos animais, foi baseado no mecanismo de ação desses fármacos. Os 

SERMs ligados aos receptores de estrógenos (ERs) promovem a dimerização do ER e 

a interação com o ERE, mas dependendo do contexto celular (diferenças na expressão 

dos  ERα e  ERβ,  na  expressão  e  na  ligação  das  proteínas  co-reguladoras  e  dos 

promotores  presentes  no  gene  alvo),  podem  apresentar  ações  agonistas  ou 

antagonistas dependendo do tecido estudado. Por outro lado, o antiestrógeno esteroidal 

ICI 182,780 quando interage com ERα e ERβ muda a conformação desses receptores, 

mas de maneira  diferente  daquela  observada com os agonistas  e com os  SERMs, 

impedindo a ligação das proteínas co-ativadoras nas funções de ativação AF-1 e AF-2, 

inibindo a transcrição gênica (Nilsson et al., 2001; Matthews & Gustafsson, 2003; Smith 

& O’Malley, 2004; Lewis & Jordan, 2005; McDonnell, 2005; Howell, 2006; Pike, 2006). O 
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ICI 182,780 não atravessa a barreira hemato-encefálica (Wade et al., 1993), apresenta 

efeitos  inibitórios  sobre a  aromatase em determinados tipos celulares  (Long et  al., 

1998; Chen et al., 2001), tem maior afinidade pelo ER por ser um composto esteroidal 

(Wakeling, 2000).

Regulação dos níveis hormonais pela maturação sexual ou pelo tratamento 

com ICI 182,780

Os perfis hormonais de ratos machos com 30 dias de idade (idade do início do 

tratamento), controle e tratados com ICI 182,780 foram previamente determinados em 

nosso laboratório pelo peso de órgãos genitais acessórios e pela concentração de 17β-

estradiol e testosterona no plasma e em tecidos do sistema reprodutor masculino, como 

dúctulos eferentes, cabeça, corpo e cauda do epidídimo (Yasuhara, 2006, Yasuhara et 

al., 2008).  Yasuhara (2006) mostrou  um aumento da concentração de testosterona e 

17β-estradiol  no plasma com a maturação sexual,  similar  ao observado em estudos 

anteriores (Corpéchot  et  al.,  1981;  Lafayette  &  Abreu,  1989;  Soares  et  al.,  1993; 

Queiróz et al., 2002; Maróstica et al., 2005). As concentrações de testosterona e 17β-

estradiol  presentes  nos  dúctulos  eferentes  e  na  cabeça  e  na  cauda  do  epidídimo 

também aumentaram com a maturação sexual, sugerindo a participação de ambos os 

esteróides no desenvolvimento desses tecidos (Yasuhara, 2006). 

No presente estudo foi confirmado o aumento do peso relativo da próstata e do 

conteúdo de testosterona tecidual com a maturação sexual, similar ao observado em 

estudos  anteriores  (Corpéchot  et  al.,  1981;  Lafayette  &  Abreu,  1989). Em próstata 

ventral de ratos Sprague-Dawley foi mostrada alta concentração de DHT na 4ª. semana 

após o nascimento, com um pico por volta da 8ª. semana, que permaneceu até a vida 

adulta.  Por  outro  lado,  em  relação  ao  3α-diol  e  ao  3β-diol  foi  observado  um  pico 

somente  na  8ª.  semana,  com  baixos  níveis  destes  hormônios  em  outros  períodos 

analisados (Corpéchot et al., 1981). Assim, durante o processo de maturação sexual 

dos animais ocorre uma série de alterações no eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, que 

se  reflete  em  variações  nos  níveis  de  hormônio  luteinizante,  hormônio  folículo 

estimulante,  testosterona,  DHT  e  estrógenos,  ocorrendo  o  desenvolvimento  dos 

testículos e dos órgãos genitais acessórios (Negro-Villar et al., 1973; Gupta et al., 1975; 
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Moger,  1977;  Mock & Frankel,  1980;  Lafayette  & Abreu,  1989;  Soares  et  al.,  1993; 

Queiróz et al., 2002; Maróstica et al., 2005; Yasuhara, 2006). 

O tratamento de ratos machos com antiestrógeno ICI 182,780 não alterou os 

níveis  de  testosterona  no plasma quando comparado  ao  controle  (Yasuhara,  2006; 

Yasuhara  et  al.,  2008)  e não interferiu  no ganho de peso dos animais  ou  no peso 

relativo  da próstata,  similar  ao  observado  em outros  tecidos  do  sistema reprodutor 

masculino (Wade et al., 1993; Oliveira et al., 2002; Yasuhara, 2006; Yasuhara et al., 

2008).  No  entanto,  foi  observado  um  aumento  de  2,4  vezes  no  conteúdo  de 

testosterona presente na próstata ventral dos animais tratados com o ICI 182,780. A 

concentração de testosterona em dúctulos eferentes e na cabeça do epidídimo não 

alterou,  mas  foi  diminuída  no  corpo e  na  cauda do epidídimo pelo  tratamento  dos 

animais com ICI 182,780 (Yasuhara, 2006; Yasuhara et al., 2008). Esses resultados, 

em  conjunto,  sugerem  um  efeito  do  ICI  182,780  na  regulação  do  andrógeno 

dependente do tecido analisado.

O aumento do conteúdo de testosterona na próstata ventral  de ratos tratados 

com o ICI 182,780 poderia estar ocorrendo pelo aumento da captação do andrógeno do 

plasma  para  a  próstata  ou  pela  alteração  na  síntese  da  testosterona  e/ou  de  seu 

metabolismo, interferindo, por exemplo, na expressão e/ou na atividade das enzimas, 

5α-reductase (Bruchovsky & Wilson, 1968; Novelli et al., 2001; Torres et al., 2003) e 

aromatase (Matzikin & Soloway, 1992; Risbridger et al., 2003) presentes neste tecido. 

Na  literatura  há  pouco  relato  sobre  o  efeito  do  ICI  182,780  nas  proteínas 

transportadoras de esteróides sexuais (ABP, androgen binding protein, ou SHBG, sex 

hormone binding protein). O ICI 182,780 não alterou a SHBG em mulheres com câncer 

mamário (Howell et al, 1996). Por outro lado, o ICI 182,780 inibiu a expressão da 3β-

hidroxiesteróide  desidrogenase  Δ5-Δ4-isomerase  (3β-HSD)  induzida  por  FSH e  FSH 

mais TGFβ1 em células da granulosa de ovário de ratas (Chen et al; 2008), indicando 

que  o  antiestrógeno  pode  indiretamente  interferir  na  síntese  dos  hormônios 

esteroídicos.

Com relação a 5α-redutase,  foi  mostrado que o tratamento combinado do ICI 

182,780 com a finasterida (inibidor de 5α-redutase) potencializou a redução do peso 

prostático quando comparado ao grupo tratado somente com a finasterida (Huynh et al, 
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2001), sugerindo um efeito inibitório do ICI 182,780 sobre esta enzima. No entanto, é 

importante enfatizar que os níveis de RNA mensageiro para a 5α-redutase do tipo 2, 

enzima predominante  na  próstata,  foram reduzidos pela  castração  e  retornaram ao 

normal  com  a  reposição  com  testosterona.  Além  disso,  o  tratamento  dos  animais 

intactos com testosterona aumentou a expressão desta enzima (Torres et al., 2003), 

sugerindo  uma  regulação  desta  enzima  pela  própria  testosterona.  Assim,  outros 

estudos serão necessários para esclarecer o efeito do ICI 182,780 na expressão e/ou 

na atividade desta enzima na próstata ventral.

Estudos  in vitro mostraram uma ação inibitória do ICI 182,780 na atividade da 

aromatase,  por  mecanismos  ainda  desconhecidos,  em  células  de  câncer  mamário 

MCF-7  e  SK-BR-3,  células  de  coriocarcinoma  JEG-3  e  JAR,  células  de  hepatoma 

HepG2 e fibroblastos isolados de tecido mamário humano (Long et al., 1998; Chen et 

al., 2001). Sabe-se que a expressão da aromatase está sob o controle de mais de um 

promotor  e  que  diferentes  promotores  podem  ser  utilizados  dependendo  do  tecido 

estudado (Zhou et al., 1996; Bulun et al., 1997; Chen et al., 2001). Na literatura não há 

estudos  mostrando  o  efeito  do  ICI  182,780  sobre  a  expressão  e/ou  atividade  da 

aromatase na próstata ventral. Se o ICI 182,780 inibe também a aromatase na próstata 

ventral, pode-se especular que esse efeito contribuiria para o aumento de testosterona 

tecidual causada pelo antiestrógeno, uma vez que menos testosterona seria convertida 

a 17β-estradiol neste tecido.

Estudos anteriores do nosso laboratório também mostraram que a concentração 

de estradiol  no plasma e em dúctulos  eferentes,  cabeça e corpo do epidídimo não 

alteraram  com  o  tratamento  com  o  ICI  182,  780,  mas  houve  um  aumento  da 

concentração deste hormônio na cauda do epidídimo de animais tratados com o ICI 

182,780,  onde  a  concentração  androgênica  estava  diminuída  (Yasuhara,  2006; 

Yasuhara et  al.,  2008). Apesar  da concentração de 17β-estradiol  ainda não ter sido 

determinada em próstata ventral de ratos dos diferentes grupos experimentais, levando 

em consideração estes estudos anteriores (Yasuhara, 2006; Yasuhara et al., 2008) e o 

aumento do conteúdo de testosterona observado na próstata ventral, pode-se sugerir 

uma concentração similar ou menor de 17β-estradiol prostático em ratos tratados com o 

ICI  182,780  em relação  ao  controle.  Esta  determinação  será  importante  para  uma 
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melhor discussão do balanço entre estes esteróides sexuais no desenvolvimento e na 

função deste tecido.

Alterações  dos  níveis  dos  esteróides  sexuais  foram  mostradas  com  o 

envelhecimento, a taxa estrógeno/andrógeno elevou-se via aumento da aromatização 

do andrógeno e diminuição da conversão a DHT (para revisão Sampson et al., 2007). 

Por  outro  lado,  não  há  evidências  conclusivas  de  uma  forte  correlação  entre  o 

estrógeno elevado ou o andrógeno reduzido e o aumento da incidência da BPH ou 

câncer  prostático.  Porém,  tem  sido  mostrado  que  homens  castrados  antes  da 

puberdade não desenvolvem BPH nem câncer prostático, e o tratamento prolongado 

com  estrógeno  em  roedores  leva  à  displasia  prostática,  e  em  combinação  com  o 

andrógeno ao câncer  prostático (Wang et  al.,  2000;  Tam et  al.,  2003;  Ricke et  al., 

2006).  Além  disso,  alterações  nas  enzimas  que  metabolizam  o  andrógeno  e  o 

estrógeno têm sido mostradas em próstata obtidas de BPH e câncer (Soronen et al., 

2004; Pylkkanen et al., 1994; Fung et al., 2006; Tang et al., 2006; Ellem et al., 2004) e 

podem contribuir com a progressão do câncer prostático independente de andrógeno 

(Sampson et al; 2007; Harkonen & Makela, 2004). Assim, os estudos dos efeitos do ICI 

182,780  sobre  estas  enzimas  na  próstata  poderão  contribuir  para  um  melhor 

entendimento destes processos.

Regulação da expressão do AR na próstata ventral  pela maturação sexual 

ou pelo tratamento com ICI 182,780

Andrógenos e estrógenos regulam a expressão dos seus próprios receptores. 

Além disso, andrógenos podem modular a expressão dos ERs e estrógenos também 

modulam a expressão dos ARs em diferentes tecidos (Stover et al., 1987; Prins et al., 

1995; Poulin et al., 1989; Woodham et al., 2003; Cardone et al., 1998; Cárdenas et al., 

2004;  Oliveira  et  al.,  2004).  A  regulação  da  expressão  do  AR  pelo  andrógeno  na 

próstata  é  complexa  e  pode  ser  modulada  em  vários  sítios  intracelulares  e  é 

dependente do lobo prostático analisado (Banerjee et al., 2001). A expressão do RNA 

mensageiro  para o  AR em próstata  ventral  de ratos  aumentou  após  a castração  e 

diminuiu na presença de testosterona (Quarmby et al., 1990). Além disso, experimentos 

in vitro mostraram que a regulação do RNA mensageiro para o AR pelo andrógeno é 
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diferente entre as diferentes linhagens de células prostáticas humanas, indicando que a 

regulação deste receptor por andrógeno pode ser célula específica (Krongrad et  al., 

1991; Wolf et al., 1993).

Com  relação  à  expressão  protéica,  estudos  imunocitoquímicos  em  próstata 

ventral mostraram uma diminuição do AR entre 2 e 7 dias após a castração e o retorno 

aos níveis controles 1 a 3 dias após a reposição com testosterona (Prins & Birch, 1993). 

Estudos imunohistoquímicos e ensaios de Western blot também confirmaram que após 

a castração de ratos adultos há uma diminuição na expressão do AR na próstata ventral 

e retorno ao nível controle após o tratamento com DHT (Oliveira et al; 2007). Outros 

estudos mostraram resultados similares (Kongrad et al.; 1991; Winter et al., 1992; Mora 

et al., 1996). Em outros tecidos do sistema reprodutor masculino, como por exemplo, 

em células musculares lisas tumorais  de ducto deferente,  o andrógeno aumentou a 

síntese e a meia vida do AR (Syms et al., 1985) e, em dúctulos eferentes, a castração 

diminuiu  a  expressão  do  AR  e  a  reposição  com  testosterona  ou  DHT  reverteu  a 

expressão ao nível controle (Oliveira et al., 2004).

Esses resultados, em conjunto, sugerem que os níveis de testosterona parecem 

regular o RNA mensageiro para AR e a proteína de maneira diferencial  no sistema 

reprodutor  masculino:  enquanto  a  proteína  aumenta  com  o  aumento  dos  níveis 

androgênicos, o RNA mensageiro diminui. 

Com a  maturação  sexual  ou  com o  tratamento  com ICI  182,780  não  houve 

alteração  do  RNA  mensageiro  para  o  AR  na  próstata  ventral  de  ratos,  mas  foi 

observada  uma  diminuição  da  expressão  protéica,  sugerindo  que  mecanismos 

regulatórios estão envolvidos, como tradução da proteína, processamento pós-tradução 

ou estabilidade do AR. A expressão do AR em outros órgãos do sistema reprodutor 

masculino, como em dúctulos eferentes, segmento inicial do epidídimo e testículo, não 

foi  alterada  pelo  tratamento  de  ratos  com  o  ICI  182,780  (Oliveira  et  al.,  2003).  A 

diminuição da expressão deste receptor na próstata ventral de ratos tratados com o ICI 

182,780 sugere uma regulação dependente do tecido analisado.

Embora o modelo experimental  da castração e reposição androgênica tenham 

detectado que a testosterona induza up-regulation dos ARs na próstata ventral (Prins & 

Birch, 1993; Oliveira et al; 2007), este efeito não foi observado durante a maturação 
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sexual ou em ratos tratados com ICI 182, 780, onde o conteúdo de testosterona tecidual 

está  elevado,  sugerindo  que  outros  hormônios  e/ou  fatores  estão  envolvidos  na 

regulação da expressão do AR na próstata ventral e um destes fatores poderia ser o 

17β-estradiol.  De  fato,  em  ratos  imaturos  castrados  e  tratados  com  benzoato  de 

estradiol  foi  mostrada uma diminuição do RNA mensageiro  para  o AR em próstata 

ventral (Nellemann et al., 2005).

Estudos  imunohistoquímicos  mostraram  que  o  tratamento  neonatal  com 

benzoato de estradiol diminuiu a expressão do AR em próstata ventral de ratos adultos 

(Prins  et  al.,  1993).  Woodham  e  colaboradores  (2003)  também  mostraram  que  a 

administração neonatal de estrógenos em ratos diminuiu a expressão do AR prostático 

em animais com 10 dias de idade via degradação mediada por ubiquitina-proteassoma, 

ou seja, por mecanismo pós-traducional, com RNA mensageiro para o AR também não 

alterado.  Assim,  o  aumento  da  concentração  de  compostos  estrogênicos  com  a 

maturação sexual  (Corpechót et  al, 1981) poderia ser um dos fatores envolvidos na 

diminuição da expressão do AR em próstata ventral de ratos.  

É importante enfatizar que o ICI 182,780 leva ao bloqueio funcional dos ERs, 

sugerindo  uma  modulação  do  AR  independente  do  complexo  estrógeno-ERs,  mas 

modulada pelo próprio antiestrógeno neste modelo experimental. De fato, em cultura de 

células do câncer prostático humano LNCaP foi descrita uma diminuição da expressão 

do AR pelo tratamento  com compostos  estrogênicos,  SERMs e antiestrogênicos.  A 

ordem de potência foi ICI 182,780 > daidzein >  raloxifeno > 17β-estradiol diminuindo a 

expressão do AR (Bhattacharyya et al., 2006). Esta diminuição da expressão mediada 

pelo ICI 182,780 também foi mostrada em células que expressam AR selvagem, como 

a LAPC-4, e em células do câncer prostático andrógeno independente, como LN95 e 

LN97 (Bhattacharyya et al., 2006). Este estudo mostrou que o ICI 182,780 não leva à 

degradação do AR pela via proteassomal, não altera a meia vida tanto do RNA como da 

proteína e a síntese protéica de novo não está envolvida, indicando que esta alteração 

não está ocorrendo em nível pós-transcricional. De fato, foi mostrada uma repressão 

transcricional  direta  do  gene  que  codifica  o  AR,  mas  o  exato  mecanismo  não  foi 

esclarecido (Bhattacharyya et al., 2006).
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Com relação à diminuição da expressão do AR induzida pelo tratamento com o 

ICI 182,780, uma possibilidade para explicar este efeito seria a inibição da transcrição 

gênica mediada pelo ligação de ERs à região promotora do AR. De fato,  na região 

promotora  do  AR de  hamster,  o  elemento  de  resposta  ao  estrógeno  foi  detectado 

(Varriale & Esposito, 2005). Além disso, alguns estudos mostraram que a expressão do 

AR  pode  ser  regulada pelo  ERα  e  ERβ,  com  a  ativação  do  ERα aumentando  a 

expressão do AR e a ativação do ERβ diminuindo essa expressão.  Por exemplo,  o 

tratamento neonatal com dietilestilbestrol de camundongos controle e αERKO levou a 

uma diminuição  da expressão  do  AR na  próstata  de  animal  controle,  mas  não  do 

αERKO  (Prins  et  al.,  2001).  O  papel  do  ERβ  foi  mostrado  em  próstatas  de 

camundongos  βERKO,  onde  foi  observado  um  aumento  da  expressão  do  AR  na 

próstata  destes  animais  em  relação  ao  controle.  Além  disso,  o  tratamento  de 

camundongos controles com o 3β-diol, agonista do ERβ, diminuiu a expressão do AR 

em próstatas,  mas não alterou  em βERKO,  sugerindo o envolvimento  do complexo 

ERβ-3β-diol  na  regulação  da  expressão  do  AR  (Weihua  et  al.,  2001).  Mais 

recentemente, foi mostrado que a castração de ratos adultos diminuiu a expressão do 

AR em próstata ventral e o tratamento com 3β-diol recuperou parcialmente a expressão 

do  AR  (Oliveira  et  al;  2007).  Em  células  LNCaP  foi  mostrada  uma  diminuição  da 

expressão do AR pela genisteína mediada pelo ERβ (Bektic et al., 2004).

O papel dos ERs regulando a expressão do AR ainda é controverso. Em cultura 

de próstata ventral obtida de camundongos αERKO e βERKO, na presença de baixas 

concentrações  de  testosterona,  foi  mostrado  que  o  17β-estradiol  induziu  uma 

diminuição da expressão do AR em culturas obtidas de ambos os grupos e no controle, 

indicando  um  efeito  independente  de  ER  (Taylor  et  al.,  2006).  Levando  em 

consideração esses estudos e sabendo que o ICI 182,780 pode interagir com o GPR30 

e  ativar  diferentes  cascatas  de  sinalização  intracelular  que  convergem  para  ações 

genômicas (para revisão Björnström & Sjöberg, 2005; Acconcia et al., 2005; Manavathi 

& Kumar,  2006;  Prossnitz  et  al.,  2007),  foi  analisado o  RNA mensageiro  para este 

receptor  na  próstata  ventral  de  ratos  dos  diferentes  grupos  experimentais.  Com  a 

maturação sexual  houve uma diminuição do RNA mensageiro para este receptor na 

próstata ventral, mas este transcrito não foi alterado pelo tratamento com o ICI 182,780. 
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A detecção da proteína está em andamento no nosso laboratório. Se este receptor está 

envolvido na regulação do AR precisa ser explorado.

É  importante  enfatizar  que  cerca  de  um  terço  dos  genes  regulados  pelos 

estrógenos em humanos não contém a sequência ERE, sendo a atividade transcricional 

destes genes regulada pela interação dos ERs com outros fatores de transcrição, como 

por exemplo, a proteína ativadora-1 (AP-1) (para revisão Cheung et al., 2005; Lu et al., 

2006; Matthews et al., 2006). O 17β-estradiol e o ICI 182,780 podem ativar ou inibir a 

transcrição gênica via AP-1, dependendo da expressão diferencial de ERα e ERβ, do 

ligante usado e do tipo celular (Peach et al., 1997; Wang et al., 2004; Glidewell-kenney 

et al., 2005; Cheung et al., 2005). Na próstata ventral, a interação de 17β-estradiol e ICI 

182,780 com ERs-AP-1 não foi determinada. Porém, no modelo da maturação sexual 

não se pode descartar o envolvimento dos complexos 17β-estradiol-ERα-AP-1 e 17β-

estradiol- ERβ-AP-1 e, no modelo do tratamento com o ICI 182,780, dos complexos ICI 

182,780-ERα-AP-1 e ICI 182,780-ERβ-AP-1  na regulação da expressão do AR.

Em resumo,  a  diminuição  da expressão  do AR tanto  pela  maturação  sexual 

como  pelo  tratamento  com  o  ICI  182,780  pode  ter  uma  consequência  funcional 

importante nos efeitos mediados por este receptor na próstata ventral, a participação de 

cada  receptor  de  estrógeno  e  dos  mecanismos  envolvidos  nesta  regulação  ainda 

precisam ser melhores explorados. 

Regulação  dos  ERs  na  próstata  ventral  pela  maturação  sexual  ou  pelo 

tratamento com ICI 182,780

A expressão dos ERs (RNA mensageiro  e proteína)  na próstata varia com o 

desenvolvimento tanto em animais como em humanos, conforme mostrado por estudos 

de hibridização in situ, PCR e imunohistoquímico (Tilley et al., 1989; Prins et al., 1998; 

Adams et al; 2002; Omoto et al; 2005). Durante os estágios iniciais do desenvolvimento 

prostático, ERβ não foi detectado, enquanto a expressão do ERα (RNA e proteína) foi 

inicialmente  observada  dentro  do  mesênquima  prostático,  aumentou  no  tecido  em 

desenvolvimento e diminuiu no início do processo de maturação e diferenciação celular 

(Prins et al., 1998, 2001). No adulto, o epitélio prostático mostrou altos níveis de ERβ, 

enquanto o ERα foi  predominantemente  expresso no estroma (Makela et  al.,  2000; 
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Pelletier  et  al.,  2000;  Adams  et  al.,  2002;  Omoto  et  al.,  2005).  De  fato,  o  RNA 

mensageiro  para  o  ERα estava  elevado  na  próstata  ventral  de  ratos  F344  com  2 

semanas de idade e declinou com o desenvolvimento do animal; enquanto a expressão 

do ERβ começou a aumentar na 3ª. semana de vida (Asano et al., 2003). Em próstata 

de  ratos  com  3  semanas  de  idade  (imaturos),  o  tratamento  dos  animais  com 

testosterona diminuiu o RNA mensageiro para ERα. Por outro lado, o tratamento destes 

animais com dietilestilbestrol  não alterou a concentração plasmática de testosterona, 

mas  aumentou  o  RNA  mensageiro  para  o  ERα.  O  RNA  mensageiro  para  o  ERβ 

diminuiu  com  o  tratamento  com  dietilestilbestrol  e  não  alterou  com  a  testosterona 

(Asano  et  al.,  2003),  sugerindo  um  efeito  oposto  do  estrógeno  na  regulação  dos 

transcritos  para  os  ERs.  No  presente  estudo,  os  ensaios  de  PCR  em  tempo  real 

confirmaram a diminuição do RNA mensageiro para o ERα com a maturação sexual, 

mas  não  foi  observada  alteração  do  RNA  mensageiro  para  o  ERβ.  Em  relação  à 

regulação do RNA mensageiro para o ERα, é provável que tenha uma predominância 

do efeito androgênico na regulação deste transcrito com a maturação sexual, mesmo 

na  presença  de  AR  diminuído,  considerando  nossos  resultados  e  os  de  Asano  e 

colaboradores (2003). Por outro lado, não houve alteração do RNA mensageiro para 

ambos  os  receptores  na  próstata  com  o  tratamento  com  o  ICI  182,780,  onde  a 

concentração  tecidual  de  testosterona  também  estava  aumentada  em  relação  à 

próstata ventral  do animal  controle  e o  AR diminuído,  sugerindo o envolvimento de 

outros fatores na regulação do RNA mensageiro para o ERα.

Com relação à expressão protéica, estudos imunohistoquímicos mostraram que 

a castração ou o tratamento com testosterona ou DHT não alteraram a expressão do 

ERα em  dúctulos  eferentes  de  ratos.  Por  outro  lado,  o  tratamento  com  estradiol 

diminuiu a expressão do ERα neste tecido (Oliveira et al., 2004). No segmento inicial do 

epidídimo,  estudos  imunohistoquimicos  não detectaram a  presença do ERα,  mas a 

reposição  com estradiol  em ratos  castrados  induziu  a  expressão  destes  receptores 

(Oliveira et al., 2004), sugerindo uma modulação pelo estrógeno do ERα dependente do 

tecido analisado,  enquanto o andrógeno não altera  a expressão deste  receptor.  No 

entanto, na próstata estudos usando estes mesmos modelos experimentais não foram 
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realizados para verificar a expressão do ERα, dificultando o entendimento da regulação 

deste receptor com a maturação sexual.

O tratamento com ICI 182,780 aumentou a expressão do ERα na próstata de 

ratos, onde os ERs estão funcionalmente bloqueados, sugerindo um efeito direto do ICI 

182,780, provavelmente, via ERα-AP-1 e/ou ERβ-AP-1 regulando a expressão do ERα. 

A expressão do ERα (RNA e proteína) também foi aumentada na cabeça do epidídimo 

de macacos (Macaca radiata)  tratados com o ICI 182,780 (Shayu et  al.,  2005).  Por 

outro lado, o tratamento com ICI 182,780 diminuiu a expressão do ERα em testículo e 

dúctulos eferentes de ratos (Oliveira et al., 2003). Nos dúctulos eferentes de ratos, a 

castração  e  tratamento  com  17β-estradiol  também  diminuiu  a  expressão  destes 

receptores, conforme mencionado acima.

Em resumo, os resultados da literatura em conjunto com os do presente estudo 

indicam que a regulação do ERα por 17β-estradiol ou ICI 182,780 é complexa, depende 

do tecido analisado e na próstata poderia envolver o complexo ERα-AP-1 e/ou ERβ-

AP-1.  É  importante  enfatizar  que  em  ambos  os  modelos  experimentais  foram 

observados  aumento  do  conteúdo  de  testosterona  e  diminuição  do  AR,  mas  se  o 

complexo  testosterona-AR  tem  um  papel  na  regulação  da  expressão  do  ERα  na 

próstata ainda precisa ser explorado.

O RNA mensageiro para o ERβ diminuiu com o tratamento com dietilestilbestrol e 

não alterou com a testosterona em próstata ventral de ratos (Asano et al., 2003). No 

presente estudo não houve alteração do RNA mensageiro para este receptor tanto com 

a maturação sexual como com o tratamento com ICI 182,780.

A expressão do ERβ (proteína) não alterou com castração ou com o tratamento 

com testosterona, DHT ou 17β-estradiol em dúctulos eferentes (Oliveira et al., 2004), 

sugerindo uma expressão constitutiva deste receptor. No presente estudo, resultados 

similares foram observados na próstata com a maturação sexual, onde os níveis destes 

esteróides sexuais  estão elevados.  Porém,  estudos mais recentes  mostraram que a 

expressão do ERβ em células epiteliais  prostáticas diminuiu com a castração.  Esse 

efeito foi revertido com a reposição com DHT ou 3β-diol, mas não com 17β-estradiol 

(Oliveira et al., 2007). Levando em consideração estes estudos, pode-se sugerir que na 
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maturação  sexual  os  complexos  andrógenos-AR  e  3β-diol-ERβ  podem  atuar 

positivamente,  enquanto  o  17β-estradiol-ERα  poderia  ter  um  efeito  oposto,  o  que 

explicaria a não alteração dos ERβ na próstata ventral com a maturação sexual.

O tratamento com ICI 182,780 não alterou a expressão do ERβ no testículo e em 

dúctulos  eferentes  (Oliveira  et  al.,  2003).  No  presente  estudo,  resultados  similares 

foram observados na próstata.

Em resumo, os resultados da literatura em conjunto com os do presente estudo 

indicam que não há variação da expressão do ERβ com a maturação sexual ou com o 

tratamento com o ICI 182,780. Entretanto, é importante considerar um balanço entre o 

efeito positivo do andrógeno-AR e estrógeno-ERβ-AP1 ou  ICI 182,780 ERβ-AP1 - e 

negativo do estrógeno-ERα-AP-1 ou  ICI 182,780 ERα--AP1 na regulação do ERβ na 

próstata ventral de ratos.

Apesar  da  estrutura  homóloga  entre  o  ERα  e  ERβ,  várias  diferenças  na 

transcrição de genes alvos, induzidas pelo complexo 17β-estradiol-ERα ou -ERβ, têm 

sido  identificadas  (para  revisão  Matthews  &  Gustafsson,  2003).  Além  disso,  vários 

efeitos diferenciais do ICI 182,780 no ERα e ERβ também têm sido mostrados (Paech 

et al.,  1997; Paige et  al.,  1999; Pike et al.,  2001; Cheung et al.,  2005), o que pode 

explicar a regulação diferencial dos dois receptores tanto pela maturação sexual como 

pelo tratamento com o ICI 182,780.

Regulação da ERK1 e ERK2 pela maturação sexual ou pelo tratamento com 

ICI 182,780

Em condições normais a AP-1 pode controlar a apoptose e a proliferação celular. 

A alteração da sua expressão e/ou ativação em um determinado tecido pode levar ao 

aumento  da  expressão  de  genes  associados  à  progressão  e  ao  desenvolvimento 

tumoral (Libermann & Zerbini, 2006). Se o aumento da expressão do ERα e a ativação 

do complexo 17β-estradiol-  ou  ICI  182,780-ERα-AP-1 leva a alterações  em vias  de 

sinalização  intracelulares  que  podem  estar  envolvidas,  entre  outros  efeitos,  com  a 

proliferação celular, ainda não foi estudado. Este evento tem particular importância na 

próstata por mediar BPH e câncer prostático.
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 Na  próstata,  a  associação  entre  AR,  ERs  e  EGFR  com  Src  (family  of  

nonreceptor  tyrosine kinases)  e ativação da ERK1 e ERK2 foi  mostrada,  levando à 

estimulação da síntese de DNA, rearranjos de citoesqueleto e outras funções celulares 

(para revisão Migliaccio et al., 2006). A complexidade e a interação entre as vias de 

sinalização intracelulares induzidas por andrógeno, 17β-estradiol e EGF em células do 

câncer mamário e prostático via Src tem sido recentemente discutida. Em células do 

câncer mamário MCF-7 e T47D e prostático LNCaP, a presença da fosfotirosina na 

posição 537 do ERα é importante para o 17β-estradiol induzir a associação do ERα 

com Src e, consequentemente, ativação desta proteína e mitogênese (Migliaccio et al., 

2000).  Este  mesmo resíduo de fosfotirosina  (537)  é  usado na associação  ERα-Src 

induzida pelo EGF (Migliaccio et al., 2000, 2005). Além disso, também foi mostrada a 

participação do AR na formação do complexo ERα-AR-Src em células MCF-7 e do 

ERβ-AR-Src em células LNCaP e interação direta com o EGFR, ativação da ERK1/2 

levando, por exemplo, à proliferação e à invasão celular (Migliaccio et al., 2000, 2005, 

2006,  2007).  Em células  epiteliais  derivadas de próstata  normal  humana (EPN),  foi 

mostrada a formação de um complexo ERα-AR-Src, levando à ativação da ERK 1/2 e 

proliferação  celular  (Chieffi  et  al;  2003).  Assim,  levando  em  consideração  esses 

resultados da literatura e a modulação dos ARs e ERα com a maturação sexual e com o 

tratamento com o antiestrógeno, a expressão e a atividade da ERK1 e ERK2 foram 

determinadas.

A  expressão  e  a  atividade  destas  proteínas  foram  maiores  em  próstata  de 

animais  imaturos,  consistente  com  o  período  de  maior  proliferação  deste  tecido 

(Weihua et al;  2002; Vilamaior et al;  2006). De fato,  em próstata ventral  de animais 

adultos houve uma diminuição da expressão da ERK2 e da atividade de ambas as 

proteínas.  Com  o  envelhecimento  também  foram  mostradas  uma  diminuição  da 

atividade destas proteínas, por exemplo, a fosforilação da ERK1/2 diminuiu em aorta de 

ratos com 30 e 36 meses de idade em relação a animais de 06 meses de idade (Rice et 

al; 2005). É importante enfatizar que a localização subcelular, regulação e função de 

cada uma das proteínas ERK1 e ERK2 é complexa (Pagès et al., 1999; Yao et al; 2003; 

para revisão Ranganathan et al.,  2006; Raman et al.,  2007; Meloche & Pouysségur, 

2007).  Em  estudos  com  fibroblastos  de  camundongos  e  em  células  NIH  3T3 
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(fibroblastos embrionários de camundongos), usando RNA de interferência para cada 

uma destas proteínas, foi mostrado que a ERK2 tem um papel na proliferação normal e 

dependente  de  Ras,  enquanto  a  ERK1  age  como  modulador  negativo  dessa 

proliferação celular (Vantaggiato et al.,  2006). O papel de cada proteína na próstata 

precisa  ser  elucidado.  No  presente  estudo  foi  mostrado  que  a  maturação  sexual 

diminuiu a expressão do AR, aumentou a expressão do ERα, não alterou do ERβ, mas 

diminuiu a atividade da ERK1 e ERK2, indicando que a regulação observada para estes 

receptores  é  importante  para  o  controle  da  atividade  destas  proteínas  e, 

consequentemente, da proliferação celular.

O tratamento com ICI 182,780 não alterou a expressão da ERK1 e ERK2, mas 

induziu uma diminuição no estado de fosforilação da ERK1 e ERK2 em relação ao 

controle.  Embora  tenha  sido  mostrado  um  aumento  da  expressão  do  ERα  pelo 

tratamento com o ICI 182,780, o bloqueio funcional deste receptor pelo antiestrógeno 

impediu a ativação da via de sinalização da ERK1 e ERK2. Em cultura de células de 

estroma prostático obtido de pacientes com BPH e em linhagem de células de estroma 

da próstata  humana normal  WPMY-1 foi  mostrado  que  o  17β-estradiol  estimulou  a 

proliferação celular via ativação da ERK1 e ERK2. Estas células expressam tanto o 

ERα e GPR30, mas não o ERβ, e usando o RNA de interferência para cada receptor foi 

mostrado o envolvimento do ERα neste processo e foi sugerido um efeito não clássico, 

ou seja, extra-nuclear do ERα (Zhang et al., 2008). Em cultura de células de Sertoli de 

ratos (que expressam ERα, ERβ e GPR30) também foi mostrado que o 17β-estradiol ou 

o  ICI  182,780  levaram  à  ativação  da  ERK1  e  ERK2  quando  essas  células  foram 

incubadas por um período de 5 a 20 minutos, concomitante com a transferência dos 

ERs  do  núcleo  para  próximo da membrana  plasmática  (Lucas,  2007;  Lucas  et  al., 

2008). No entanto, após 30 minutos de incubação com o ICI 182,780 não foi observada 

a ativação da ERK1 e ERK2 nem a translocação dos ERs (Lucas, 2007; Lucas et al., 

2008), sugerindo um efeito extra-nuclear nestes processos.

Em resumo,  os resultados da literatura em conjunto com os presente  estudo 

sugerem que a diminuição da expressão do AR e o bloqueio funcional dos ERs e/ou da 

translocação dos ERs induzidos pelo ICI 182,780 levam à diminuição da atividade da 

ERK1 e ERK2. Outros estudos são necessários para confirmar o efeito do ICI 182,780 
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na inibição da proliferação celular da próstata, como por exemplo, o uso de marcadores 

de proliferação e/ou de proteínas envolvidas no ciclo celular.

Vários  estudos  da  literatura  mostraram  a  importância  do  balanço  entre  o 

andrógeno e estrógeno e seus receptores durante o desenvolvimento fetal e neonatal 

da próstata de diferentes espécies (para revisão McPherson et al., 2008), mas pouco é 

conhecido sobre a importância da manutenção deste balanço no crescimento e função 

da próstata em animais imaturos, pré-púberes , púberes e adultos. 

Os moduladores seletivos dos receptores de estrógeno, como por exemplo, o 

raloxifeno,  induziu  apoptose  em  células  LNCaP  (Kim  et  al.,  2002a)  e  em  outras 

linhagens celulares prostáticas (Kim et al., 2002b). Em um modelo de adenocarcinoma 

prostático de camundongo, o toremifeno inibiu o desenvolvimento do tumor prostático 

(Raghow  et  al.,  2002),  sem  alterações  dos  níveis  séricos  de  17β-estradiol  e 

testosterona. O tratamento com toremifeno de homens com câncer prostático por um 

ano diminuiu a taxa de progressão do câncer prostático (Price et al., 2006). Por outro 

lado, em estudos clínicos com pacientes com câncer resistentes à castração química, 

os resultados não foram promissores (para revisão Bonkhoff & Berges, 2009). Esses 

estudos  produziram  comentários  em  editoriais  enfatizando  que  os  estudos  são 

intrigantes,  mas  não  estabelecem  uma  razão  clara  para  o  uso  dos  SERMs  na 

prevenção  do  câncer  prostático.  A  ação  dos  estrógenos  e  os  mecanismos  de 

sinalização  destes  esteróides  na  próstata  deveriam  ser  melhores  investigados  na 

pesquisa básica antes do início dos trials  clínicos (comentário em Ricke et al., 2008). 

No entanto, um estudo recente foi iniciado com o ICI 182,780 (fase II) em homens com 

câncer prostático resistente à terapia de privação androgênica.  Este estudo mostrou 

que o tratamento com ICI 182,780 não alterou os níveis de PSA (Chadha et al., 2008), e 

os autores sugeriram o uso de outras doses do antiestrógeno, uma vez que em células 

LNCAP houve inibição da produção do PSA induzido por DHT ou 17β-estradiol após 

tratamento com ICI 182,780 (Arnold et al., 2007).

Em conclusão, o presente estudo sugere que a maturação sexual por meio da 

diminuição da expressão do AR e dos efeitos dos estrógenos via ERβ pode compensar 
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o  efeito  estrogênico  via  ERα,  diminuindo  a  atividade  da  ERK1  e  ERK2,  e, 

consequentemente, levando a um balanço na regulação da proliferação celular. Esses 

processos  previnem  a  hiperplasia  e  hipertrofia  prostática,  promovendo  uma  ação 

benéfica do estrógeno. A diminuição da expressão do AR e os bloqueios funcionais dos 

ERs e/ou da translocação dos ERs induzidos pelo ICI 182,780 levam à diminuição da 

atividade da ERK1 e ERK2,  um efeito  benéfico  anti-proliferativo na próstata.  Dessa 

forma, esses resultados são importantes para melhor direcionar futuros estudos sobre o 

papel dos estrógenos na próstata e podem contribuir para o desenvolvimento de novas 

terapias para as doenças prostáticas, como a BHP e o câncer prostático. 
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O  papel  dos  andrógenos  na  próstata  está  bem  estabelecido  na  literatura. 

Recentemente, usando diferentes modelos experimentais, foi possível mostrar que os 

estrógenos  têm  um  papel  no  desenvolvimento  e  na  função  da  próstata.  Assim,  o 

presente estudo foi  proposto com o objetivo de ampliar  os conhecimentos sobre as 

ações dos estrógenos na próstata ventral de ratos, analisando o efeito do tratamento 

com o  antiestrógeno ICI  182,780 na expressão  -  RNA mensageiro  e  proteína  -  de 

receptores de andrógenos (AR) e estrógenos (ERα, ERβ e GPR30) e  na expressão e 

na fosforilação das proteínas ERK1 e ERK2.

Os perfis hormonais de ratos machos com 30 dias de idade (idade do início do 

tratamento), controle e tratados com ICI 182,780 foram previamente determinados em 

nosso laboratório.  Com a maturação sexual houve um aumento significativo do peso 

corporal  dos  animais  e  dos níveis  de  testosterona  e  17β-estradiol  plasmáticos.  No 

presente  estudo  foi  mostrado  um aumento do  peso  relativo  da  próstata  ventral.  O 

tratamento de ratos machos com o antiestrógeno ICI 182,780 não interferiu no ganho 

de  peso  dos  animais  e  não  alterou  os  níveis  de  testosterona  e  17β-estradiol 

plasmáticos, como previamente demonstrado. No presente estudo, o peso relativo da 

próstata ventral não foi alterado, mas houve um aumento de 2,4 vezes do conteúdo de 

testosterona presente neste tecido, sugerindo um aumento na captação do andrógeno 

e/ou alteração na síntese da testosterona e/ou de seu metabolismo.

Os efeitos da maturação sexual e do tratamento com o ICI 182,780 dos ratos 

machos na expressão de AR, ERs e GPR30 foram avaliados usando PCR em tempo 

real (RNA mensageiro) e Western blot (proteína) em próstata ventral de ratos.  

A  maturação  sexual  ou  o  tratamento  com  ICI  182,780  não  alterou  o  RNA 

mensageiro  para o AR na próstata ventral  de ratos,  mas houve uma diminuição da 

expressão protéica em ambos os grupos experimentais,  sugerindo que mecanismos 

regulatórios  estão  envolvidos  sobre  a  tradução  da  proteína,  processamento  pós-

tradução ou estabilidade do AR. O aumento do conteúdo de andrógeno observado na 

próstata  ventral  de  ambos  os  modelos  experimentais  pode  não  contribuir  para  a 

regulação da expressão do AR na próstata ventral. Porém, o aumento da concentração 

de compostos  estrogênicos  com a  maturação  sexual  poderia  estar  envolvido  neste 

processo. Além disso, o tratamento com o ICI 182,780 diretamente regulou a expressão 
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do AR na próstata ventral. Levando em consideração os resultados da literatura e do 

presente estudo, é possível sugerir que os efeitos do 17β-estradiol e do ICI 182,780 na 

regulação da expressão do AR poderiam ser mediados pela interação do ERα e/ou ERβ 

com o fator de transcrição AP-1.

Estudos da literatura mostraram que o 17β-estradiol induziu down-regulation da 

expressão do AR por um mecanismo independente de ERα e ERβ. Além disso, o ICI 

182,780  pode  interagir  com  o  GPR30  e  ativar  diferentes  cascatas  de  sinalização 

intracelular  que  convergem  para  ações  genômicas.  Assim,  foi  analisado  o  RNA 

mensageiro para este receptor em próstata ventral. A maturação sexual induziu uma 

diminuição  do  RNA  mensageiro  para  o  GPR30  na  próstata  ventral.  Porém,  este 

transcrito não foi  alterado pelo tratamento com o ICI 182,780. Se este receptor está 

envolvido na regulação do AR precisa ser explorado.

É  importante  enfatizar  que  a  diminuição  da  expressão  do  AR  tanto  pela 

maturação sexual como pelo tratamento com o ICI 182,780 pode ter consequências 

funcionais importantes nos efeitos mediados por este receptor na próstata ventral.  A 

participação  de  cada  receptor  de  estrógeno  e  dos  mecanismos  envolvidos  nesta 

regulação ainda precisam ser melhores explorados. 

A maturação sexual induziu uma diminuição do RNA mensageiro para o ERα na 

próstata ventral. Porém, o tratamento com o ICI 182,780 não alterou a expressão deste 

transcrito,  mas  a  expressão  protéica  foi  aumentada  em  ambos  os  modelos 

experimentais, sugerindo que a  up-regulation da expressão do  ERα ocorre ao nível 

pós-transcricional. Esses resultados, em conjunto com os da literatura, indicam que a 

regulação da expressão do ERα por 17β-estradiol  ou ICI 182,780 é complexa. Além 

disso, depende do tecido analisado e na próstata poderia envolver o complexo ERα-

AP-1. Se o complexo testosterona-AR tem um papel  na regulação da expressão da 

expressão do ERα na próstata ainda precisa ser explorado.

A expressão do ERβ (RNA e proteína) não alterou com a maturação sexual ou 

com o  tratamento  com o  ICI  182,780.  Levando  em consideração  os  resultados  da 

literatura e do presente estudo, é possível sugerir um balanço entre o efeito positivo do 

andrógeno-AR e estrógeno-ERβ-AP1 e negativo do estrógeno-ERα-AP-1 na regulação 

do ERβ em próstata ventral.
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Andrógeno-AR  e  estrógeno-ERα ativam  diferentes  vias  de  sinalização 

intracelular,  por  exemplo,  a  via  da  MAPK  (ERK1  e  ERK2).  Assim,  a  expressão  e 

atividade  da  ERK1  e  ERK2  foram  determinadas  na  próstata  ventral  em ambos  os 

modelos  experimentais.  A  maturação  sexual  ou  o  tratamento  com  o  ICI  182,780 

diminuiu o estado de fosforilação da ERK1 e ERK2. Embora tenha sido mostrado um 

aumento da expressão do ERα pelo tratamento com o ICI 182,780, o bloqueio funcional 

deste receptor pelo próprio antiestrógeno impediu a ativação da via de sinalização da 

ERK1  e  ERK2.  Não  se  pode  descartar  também  a  participação  da  diminuição  da 

expressão do AR na regulação destas proteínas.

Em conclusão, o presente estudo sugere que a maturação sexual por meio da 

diminuição da expressão do AR e dos efeitos dos estrógenos via ERβ pode compensar 

o  efeito  estrogênico  via  ERα,  diminuindo  a  atividade  da  ERK1  e  ERK2,  e, 

consequentemente, levando a um balanço na regulação da proliferação celular. Esses 

processos  previnem  a  hiperplasia  e  hipertrofia  prostática,  promovendo  uma  ação 

benéfica do estrógeno. A diminuição da expressão do AR e os bloqueios funcionais dos 

ERs e/ou da translocação dos ERs induzidos pelo ICI 182,780 levam à diminuição da 

atividade da ERK1 e ERK2,  um efeito  benéfico  anti-proliferativo na próstata.  Dessa 

forma, esses resultados são importantes para melhor direcionar futuros estudos sobre o 

papel dos estrógenos na próstata e podem contribuir para o desenvolvimento de novas 

terapias para as doenças prostáticas, como a hiperplasia prostática benigna e o câncer 

prostático. 
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Androgens have a well-established role in the prostate. Recently, studies 

using different experimental approaches have revealed that estrogen also play an 

essential role in the normal development and function of the prostate. Thus, this 

study was proposed to further investigate the role of estrogens in the prostate, 

analyzing the effect of  ICI 182,780 treatment on the expression of the androgen (AR) 

and estrogen (ERα, ERβ and GPR30) receptors. Furthermore, the expression and 

phosphorylation of ERK1 and ERK2 were also investigated in the rat ventral prostate.  

Previous studies from our laboratory showed that the treatment of rats with ICI 

182,780 did not induce any changes in the body weight and in the plasma levels of 

testosterone and 17β-estradiol. In the present study, it was shown that the treatment 

with ICI 182,780 did not induce any changes in the ventral prostate weight, but 

increased 2.4-fold the testosterone levels in this tissue, suggesting an increase in the 

androgen uptake and/or regulation in the synthesis of testosterone and their 

metabolites. 

The effects of sexual maturation of the rats and the treatment of the animals 

with ICI 182,780 on the expression of AR, ERs and GPR30 in the ventral prostate 

were evaluated using real time PCR and Western blot. 

Sexual maturation or the treatment with ICI 182,780 did not change the mRNA 

levels for AR in the ventral prostate, but the protein level decreased in tissues 

obtained from both groups, suggesting that regulatory mechanisms such as, protein 

translation, post-translation processing and AR stability, may be involved. The 

increase of testosterone in the prostate obtained from both groups may not contribute 

to AR regulation. However, the increase of estrogen with sexual maturation might be 

involved in this process. Furthermore, the treatment with ICI 182,780 directly 

regulated of the AR expression in the ventral prostate. Taken together, data from the 

literature and the present data, suggest that the effect of 17β-estradiol and ICI 

182,780 in the regulation of AR expression might be mediated through the interaction 

of ERα and/or ERβ with transcriptional complex AP-1. 

Recent studies from the literature showed that 17β-estradiol induces down-

regulation of AR expression in the ventral prostate of ERα and ERβ knockout mice, 

suggesting a mechanism independent of ERs. Furthermore, the binding of ICI 

182,780 to GPR30 activates intracellular signaling pathways that converge to 

genomic actions. Thus, the mRNA for this receptor was evaluated in the ventral 

prostate. Sexual maturation, but not treatment with ICI 182,780, induced a decrease 
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of mRNA for GPR30 in this tissue. Further experiments are necessary to fully 

elucidate the role of the GPR30 in the regulation of AR expression. 

It is important to emphasize that the decrease in the expression of AR by 

sexual maturation or treatment with ICI 182,780 may play a role in the prostate 

function. Further experiments are necessary to fully elucidate the contribution of each 

estrogen receptor and the mechanisms involved in the regulation of AR expression.  

Sexual maturation induced a decrease of the mRNA for ERα in the ventral 

prostate. However, the treatment with ICI 182,780 did not change the mRNA levels 

for ERα, but the protein levels increased in ventral prostate obtained from both 

groups, suggesting that the up-regulation of ERα occurs at a post-transcription level. 

These data, together with data from the literature, indicate that the regulation of ERα 

expression is complex, tissue-dependent and may involve interaction of ERα and/or 

ERβ with transcriptional complex AP-1. Further experiments are needed to fully 

elucidate the role of the testosterone-AR in the regulation of ERα expression. 

ERβ expression (mRNA and protein) did not change with sexual maturation or 

treatment with ICI 182,780. These data, together with data from the literature, 

suggest a balance between the positive effects of androgen-AR and estrogen-ERβ-

AP-1 and negative effect of estrogen-ERα-AP-1 in the regulation of the ERβ 

expression in the ventral prostate. 

Androgen-AR and estrogen-ERα activate intracellular signaling pathways, 

such as, mitogen-activated protein kinase (MAPK, ERK1/2). Thus, the expression 

and activity of ERK1 and ERK2 were evaluated by Western blot in the ventral 

prostate. Sexual maturation and treatment with ICI 182,780 decreased the 

phosphorylation of ERK1 and ERK2. Blockade of ERs with ICI 182,780 may block 

the translocation of these receptors to the plasma membrane and, therefore, 

decrease the phosphorylation of ERK1 and ERK2. It is important to emphasize, that 

AR may also regulate these proteins in the ventral prostate from both groups. 

In conclusion, the present studies suggest that sexual maturation may 

regulate cell proliferation through a balance between decreased AR expression and 

the estrogen effects on ERβ in one side and the estrogen effect on increased ERα in 

the other side. These processes may have beneficial effects to prevent prostatic 

hyperplasia and hypertrophy. Furthermore, the treatment with ICI 182,780 induced 

the decrease of AR expression and blocked the ERs and/or their translocation from 

the nucleus to the plasma membrane and, consequently, decreased ERK1 and 
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ERK2 phosphorylation. Thus, a beneficial anti-proliferative effect in the ventral 

prostate may be observed with treatment with ICI 182,780. These findings provide a 

fundamental basis for future studies to determine the physiological roles of estrogen 

in the ventral prostate and for new approaches in prostatic diseases, such as benign 

prostatic hyperplasia (BPH) and prostatic cancer. 
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