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RESUMO 
 

TAKANO, A. P. C. Fatores relacionados à inflamação na hipertrofia cardíaca 
induzida pelo hormônio tiroideano. Contribuição do sistema renina-
angiotensina. 2016. 104 f. Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Recentes trabalhos evidenciam a participação de mecanismos de resposta 
inflamatória no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca e outras consequências no 
sistema cardiovascular. Resultados prévios ainda não publicados demonstraram um 
aumento de genes relacionados ao processo inflamatório em corações de ratos 
tratados com hormônios tiroideanos (HT). Além disso, sabe-se o Sistema Renina-
Angiotensina (SRA) induz uma resposta inflamatória no sistema cardiovascular, bem 
como participa do desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida pelos elevados 
níveis de HT. Baseado nestas evidências, o presente estudo avaliou aspectos 
relacionados ao contexto inflamatório na hipertrofia cardíaca induzida pelos HT e o 
possível envolvimento do SRA nesse processo, utilizando análises in vivo e in vitro. 
Os dados obtidos mostraram algumas alterações nos níveis de citocinas circulantes 
e cardíacas de animais tratados com HT. A expressão de calgranulina A (ou também 
conhecida como S100A8) e do fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88) 
apresentaram-se bem elevados no tecido cardíaco de animais submetidos ao 
hipertiroidismo, bem como em cardiomiócitos em cultura estimulados com HT. A 
participação destas moléculas na hipertrofia dos cardiomiócitos em resposta aos HT 
foi também evidenciada. Ainda, S100A8 e MyD88 atuam como cruciais mediadores 
da ativação do fator nuclear kappa B (NF-қB), o qual também apresenta um papel 
fundamental no crescimento hipertrófico de cardiomiócitos tratados com HT. Por fim, 
a ação dos HT modulando a expressão de S100A8 e NF-қB está sob influência do 
SRA ou, mais especificamente, da participação do receptor de angiotensina tipo 1 
(AT1) mediando os efeitos provocados pelos HT. Estes dados contribuem com o 
entendimento das bases moleculares da ação dos HT no tecido cardíaco, bem como 
da relação deste com o SRA, considerando a importante influência da interação 
destes sistemas endócrinos no desenvolvimento de uma série de alterações na 
fisiopatologia cardiovascular.  
 

 
Palavras-chave: Hormônio tiroideano. Hipertrofia cardíaca. Cardiomiócito. Sistema 
renina-angiotensina. Inflamação. NF-қB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

TAKANO, A. P. C. Inflammation-related aspects in cardiac hypertrophy induced 
by thyroid hormone. Contribution of the renin-angiotensin system. 2016. 104 p. 
Ph. D. thesis (Morphological Sciences) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Recent studies have evidenced the involvement of inflammatory related mechanisms 
to the development of cardiac hypertrophy and other consequences on 
cardiovascular system. Previous unpublished results demonstrated increased pro-
inflammatory genes in heart of rats treated with thyroid hormone (TH). In addition, it 
is well known that the renin-angiotensin system (RAS) induce inflammatory response 
on cardiovascular system and mediate the cardiac hypertrophy induced by high 
levels of TH. Based on those evidences, the present study evaluated some aspects 
related to the inflammatory context in the cardiac hypertrophy induced by TH, and the 
possible involvement of RAS in this process, by using in vivo and in vitro analysis. 
The data showed some alterations in circulating and cardiac cytokines from TH- 
treated animals. The expression of calgranulin A (or also known as S100A8) and the 
myeloid differentiation factor-88 (MyD88) were increased in cardiac tissue of 
hyperthyroid animals and in cultured cardiomyocytes under T3 stimulation. The 
contribution of those molecules in the cardiomycyte hypertrophy in response to TH 
was also demonstrated. Furthermore, S100A8 and MyD88 were crucial mediators of 
nuclear factor kappa B (NF-қB) activation, which is also fundamental to the 
hypertrophic growth of TH-treated cardiomyocytes. Finally, the TH action modulating 
the expression of S100A8 and NF-қB was influenced by RAS, or specifically, by the 
contribution of angiotensin type 1 receptor (AT1) mediating the TH effects. These 
data contribute to the knowledge of molecular basis of TH action on cardiac tissue, 
as well as the crosstalk between TH and RAS, considering the important influence of 
both endocrine systems to the development of many alterations in the cardiovascular 
physiopathology. 
 
Keywords: Thyroid hormone. Cardiac hypertrophy. Cardiomyocyte. Renin- 
angiotensin system. Inflammation. NF-қB.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
Recentes estudos vêm evidenciando que o desenvolvimento e a progressão 

de grande parte das doenças cardiovasculares é acompanhada pelo acionamento 

de mecanismos relacionados à resposta inflamatória (BAUMGARTEN et al., 2006; 

LIN; KNOWLTON, 2014; MANN, 2011; ZHANG et al., 2015). Considerando isso, 

dados ainda não publicados do nosso grupo indicaram que alguns genes 

relacionados ao processo inflamatório encontram-se ativados em corações de ratos 

tratados com hormônios tiroideanos (HT). Os HT agem nos mais diferentes tipos 

celulares promovendo, de modo geral, ações que levam ao aumento do metabolismo 

basal. No sistema cardiovascular, elevados níveis de HT exercem profundos efeitos 

morfológicos e funcionais, os quais culminam com a instalação de um processo de 

hipertrofia cardíaca, que dependendo de seu grau, pode culminar para um prejuízo 

funcional e uma situação de insuficiência cardíaca. 

A hipertrofia cardíaca, assim como outros efeitos cardiovasculares resultantes 

da ação dos HT é mediada em parte por outros sistemas endócrinos como o 

Sistema Nervoso Simpático (através da ação beta-adrenérgica) e o Sistema Renina-

Angiotensina (SRA) (BARRETO-CHAVES et al., 2010; HU et al., 2003). Embora hoje 

se saiba que o SRA compreende vários novos peptídeos e enzimas, as ações mais 

descritas até o momento ocorrem principalmente pela Angiotensina II, via receptor 

do tipo 1 (AT1), sendo esta capaz de gerar em vários tecidos, incluindo o tecido 

cardíaco, não só efeitos pró-hipertróficos, mas também pró-inflamatórios. Esta 

resposta se deve, pelo menos em parte, a mecanismos intracelulares que culminam 

com a ativação de fatores de transcrição como o fator nuclear kappa B (NF-қB) 

(BHATT; LOKHANDWALA; BANDAY, 2014; BRASIER et al., 2000; HASHIKATA et 

al., 2015; HE et al., 2015; SUZUKI et al., 2003). 

A ativação do NF-қB apresenta papel crítico na regulação da expressão de 

grupos de genes envolvidos na resposta inflamatória, na sobrevivência, bem como 

no crescimento de diferentes tipos celulares, incluindo cardiomiócitos (GORDON; 

SHAW; KIRSHENBAUM, 2011). Além disso, vários trabalhos já demonstraram o 

envolvimento do NF-қB na instalação e no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca 

resultante de distintos modelos experimentais in vivo e in vitro (GUPTA et al., 2002; 

JAVAN et al., 2015; LI et al., 2004; PURCELL et al., 2001; RAJAPUROHITAM et al., 

2012; XU et al., 2015; ZELARAYAN et al., 2009).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knowlton%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24486305
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lokhandwala%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25198883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banday%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25198883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hashikata%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26370374
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Baseado nestas evidências, o presente estudo avalia o possível envolvimento 

deste fator de transcrição relacionado ao contexto inflamatório com a hipertrofia 

cardíaca (in vivo) ou cardiomiocítica (in vitro) deflagrada por elevados níveis de HT. 

Basicamente, o foco do estudo foi avaliar o efeito dos HT na sinalização envolvendo 

a calgranulina A (ou também conhecida como S100A8), o receptor Toll-like tipo 4 

(TLR4) e o fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88), a qual está diretamente 

relacionada à ativação do fator NF-қB. O papel desta sinalização na instalação da 

hipertrofia, bem como o possível envolvimento do SRA, via receptor AT1, neste 

processo, foi ainda objeto deste estudo. 

Uma descrição mais detalhada sobre a hipertrofia cardíaca que se observa 

em resposta a elevados níveis de HT, sua relação com a ativação do SRA bem 

como a contribuição da sinalização relacionada ao NF-қB neste processo 

encontram-se a seguir. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Hipertrofia cardíaca 

 
As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de 

morbidade e mortalidade atualmente. Embora o termo doenças cardiovasculares 

inclua uma variedade de doenças com múltiplas causas, uma resposta comum a 

algumas destas enfermidades é o remodelamento cardíaco que pode levar à 

insuficiência do coração. Com relação ao remodelamento, o aumento da massa 

cardíaca, ou seja, a hipertrofia cardíaca representa um mecanismo eficiente de 

compensação do coração frente a uma sobrecarga de trabalho. É importante 

comentar que o aumento da massa cardíaca deve-se basicamente ao aumento da 

massa ventricular, tendo como finalidade adequar o desempenho cardíaco às 

demandas metabólicas sistêmicas. Inicialmente o crescimento do coração ocorre de 

forma adaptativa, compensada, porém a manutenção do estímulo hipertrófico faz 

com que a hipertrofia cardíaca passe a ser considerada um importante fator de risco 

para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca, como observado em modelos 

experimentais, bem como em pacientes (LEVY et al., 1990; PACHER et al., 2008; 

SCHAEFER et al., 2003; YU et al., 2007).  

A nível celular, o coração é composto pelas células musculares cardíacas ou 

cardiomiócitos, que embora correspondam em humanos e em ratos a um terço do 

número total de células ventriculares, constituem cerca de 70 a 80% da massa 

cardíaca (BANERJEE et al., 2007; POPESCU et al., 2006; VLIEGEN et al., 1991). 

Além dos cardiomiócitos, outros tipos celulares estão presentes no tecido cardíaco 

como fibroblastos, células endoteliais e células musculares lisas, além de matriz 

celular ao redor de todas as células (NAG, 1980). Embora ainda controverso, a 

incapacidade dos cardiomiócitos se dividirem (ANVERSA; KAJSTURA; OLIVETTI, 

1996; GERDES, 1992) faz com que a hipertrofia cardíaca resulte basicamente do 

aumento do tamanho destas células e/ou divisão das demais.  

O crescimento dos cardiomiócitos ocorre como resultado da ativação de 

diferentes sinalizações intracelulares e mudanças no padrão de expressão de 

inúmeros genes, incluindo a reativação de genes expressos durante o período fetal, 

os quais são utilizados como marcadores moleculares de hipertrofia cardíaca. Por 

conseguinte à alteração do perfil de expressão gênica, ocorre um aumento da 
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síntese de proteínas estruturais, e uma reorganização de proteínas contráteis dentro 

da unidade sarcomérica, provocando assim o aumento das dimensões da célula 

(BOHELER et al., 1992). Em relação à reorganização dos sarcômeros, distinguem-

se dois fenótipos de hipertrofia: 1) hipertrofia concêntrica, quando há adição em 

paralelo de sarcômeros, levando ao maior aumento dos cardiomiócitos em largura 

do que em comprimento; e 2) hipertrofia excêntrica, caracterizada pela adição de 

sarcômeros em série, o que resulta no crescimento longitudinal das células, 

acompanhado da dilatação da cavidade ventricular (DORN; ROBBINS; SUGDEN, 

2003; HEINEKE; MOLKENTIN, 2006). Paralelamente ao aumento do volume dos 

cardiomiócitos, pode também haver um aumento desproporcional da proliferação 

das células não contráteis, dependendo da intensidade do processo hipertrófico 

(MCMULLEN; JENNINGS, 2007). 

De forma geral, os estímulos que desencadeiam a resposta hipertrófica no 

cardiomiócito podem ser classificados em estímulos que geram sobrecarga de 

pressão ou de volume, ou ainda estímulos neuro-humorais, os quais estão 

associados à liberação de neuro-transmissores, hormônios, citocinas, quimiocinas e 

pequenos peptídeos. Além disso, a hipertrofia cardíaca pode ser classificada como 

compensada, ou ainda fisiológica (por alguns autores), quando o aumento da massa 

muscular cardíaca ocorre de forma adaptativa, sem prejuízo funcional, sendo neste 

caso reversível após a remoção do estímulo hipertrófico; como ocorre, por exemplo, 

na prática de exercício físico e durante a gestação (BERNARDO et al., 2010). Em 

contraste, a hipertrofia pode vir a se tornar descompensada (ou patológica, como 

intitulada por alguns autores), quando, além do aumento do tamanho do coração, 

ocorre a perda de cardiomiócitos e consequente prejuízo contrátil, com reposição de 

tecido fibroso, levando ao enrijecimento do coração e à disfunção deste órgão, o que 

aumenta o risco de insuficiência cardíaca (ANVERSA; KAJSTURA; OLIVETTI, 1996; 

SABBAH; SHAROV; GOLDSTEIN, 2000).  

Os eventos moleculares deflagrados por vários estímulos que resultam na 

hipertrofia cardíaca, seja adaptativa ou em transição para a insuficiência do 

miocárdio, são amplamente estudados e mais complexos do que os supostos 

inicialmente.  
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2.2 Hormônios tiroideanos e hipertrofia cardíaca 

 
A glândula tireoide, em resposta à tireotrofina (TSH) produzida por células da 

adenohipófise, secreta predominantemente o hormônio tiroxina (T4), que 

posteriormente é convertido em triiodotironina (T3), através da ação de desiodases 

presentes em vários tecidos como músculo esquelético, rim, fígado e coração 

(BRENT, 1994). A atividade biológica de T3 circulante é no mínimo cinco vezes 

maior do que T4, sendo assim responsável por uma variedade de processos 

fisiológicos em todo o organismo (NUNES, 2003).  

Os hormônios tiroideanos (HT) exercem uma ampla influência no sistema 

cardiovascular, tendo o coração como um dos seus principais órgãos-alvo (KAHALY; 

DILLMANN, 2005; KLEIN; OJAMAA, 2001; MORKIN, 1979). Esta associação foi 

descrita pela primeira vez há mais de 200 anos, quando foi notada uma correlação 

entre aumento da glândula tireóide com palpitações e aumento do tamanho do 

coração (PARRY, 1785 apud MORKIN, 1979). A partir de então, diversos estudos 

demonstraram com maiores detalhes esta estreita relação entre os níveis de HT e a 

função cardíaca, uma vez que alterações dos níveis desses hormônios são capazes 

de aumentar o fator de risco para o desenvolvimento e a progressão de doenças 

cardiovasculares (CANARIS et al., 2000; PANTOS et al., 2007b; SCHMIDT-OTT; 

ASCHEIM, 2006; SHIRANI et al., 1993).  

Os HT atuam na função contrátil do coração, função eletrofisiológica e 

estrutura cardíaca. Assim, os principais efeitos relacionados ao hipertiroidismo, ou 

seja, numa situação em que há elevados níveis circulantes destes hormônios, 

incluem o aumento da força de contração sistólica e da taxa de relaxamento 

diastólico, aumento da frequência cardíaca e também o aumento da propensão a 

arritmias atriais (DAHL; DANZI; KLEIN, 2008; FAZIO et al., 2004). Além disso, os HT 

estimulam a síntese proteica no tecido cardíaco, o que contribui para o aumento da 

massa muscular cardíaca ou desenvolvimento da hipertrofia cardíaca (KENESSEY; 

OJAMAA, 2006; PANTOS et al., 2008).  

A hipertrofia cardíaca resultante dos elevados níveis de HT apresenta 

características bem peculiares. É caracterizada, a princípio, como uma hipertrofia do 

tipo concêntrica e de forma geral, muitos trabalhos a consideram como um processo 

adaptativo (BERNARDO et al., 2010; HU; LIBERTI; BARRETO-CHAVES, 2005; 

OJAMAA, 2010). No entanto, doses séricas elevadas de HT também podem estar 
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associadas a arritmias cardíacas, como previamente mencionado (DAHL; DANZI; 

KLEIN, 2008). Embora nem sempre observado do ponto de vista clínico, níveis de 

HT elevados e sustentados por longos períodos promovem, além de outros efeitos, a 

desorganização ultraestrutural das unidades sarcoméricas que formam o tecido 

cardíaco (FERREIRA et al., 2003), tendo como consequência a disfunção contrátil 

do miocárdio (ELNAKISH et al., 2015). 

Assim, a resposta hipertrófica pode ser decorrente tanto de ações indiretas, 

uma vez que os HT atuam sobre alguns parâmetros hemodinâmicos (KLEIN, 1990, 

2003), por meio dos quais a função e a estrutura cardíaca são alteradas, como 

diretamente nas células musculares cardíacas, por influenciarem o processo de 

síntese proteica.  

No que se refere às ações diretas dos HT e até onde conhecemos na 

literatura, estas podem ocorrer de três formas: 1) Através de efeitos mediados pela 

ligação dos HT a receptores nucleares que interagem com regiões do DNA 

responsíveis a eles, cujo efeito é então classicamente descrito como ação genômica; 

2) Através da ligação de T3 a receptores citosólicos, com consequente rápida 

ativação de vias de sinalização intracelular; 3) Ou ainda por meio de efeitos que 

também independem dos receptores nucleares de HT, iniciados pela ligação dessas 

moléculas a domínios específicos de proteínas (que agem como receptores) na 

membrana plasmática das células como, por exemplo, ao domínio RGD da integrina 

αVβ3 (OJAMAA, 2010). Dentre as sinalizações deflagradas pelos HT, destacam-se a 

rápida fosforilação e ativação da via da PI3K-AkT-mTOR, que ocorre nos 

cardiomiócitos, após tratamento com T3 (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-

CHAVES, 2009; KENESSEY; OJAMAA, 2006; KUZMAN; O’CONNELL; GERDES, 

2007) ou ainda a ativação da via MAPK/ERK 1/ 2 (BERGH et al., 2005; PANTOS et 

al., 2007a) e da via de sinalização da AMPK (TAKANO; DINIZ; BARRETO-CHAVES, 

2013). Essas vias de sinalização ativadas após tratamento com HT estão 

intimamente relacionadas à síntese proteica, ao crescimento e à sobrevivência dos 

cardiomiócitos, além do processo angiogênico induzido por este hormônio (ANJOS-

RAMOS et al., 2006; CHAN et al., 2004; DAVIS et al., 2004; KUZMAN et al., 2005). 

Ainda, por meio da ação genômica ou mesmo através da rápida ativação de 

vias celulares, os HT influenciam, por exemplo, o transporte de cálcio através do 

aumento dos níveis da enzima cálcio ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA), 

além de também alterar a expressão de proteínas miofibrilares, como as miosinas de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elnakish%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25795514
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cadeia pesada do tipo alfa (α-MHC) e beta (β-MHC) as quais desempenham papel 

fundamental na contratilidade cardíaca (KAHALY; DILLMANN, 2005). Deste modo, 

independentemente da ação do HT ter sido iniciada no núcleo, citosol ou na 

membrana plasmática, todas as formas de atuação deste hormônio acabam por 

estimular, de alguma forma, o desenvolvimento da hipertrofia do cardiomiócito em 

resposta aos mecanismos resultantes da ativação de diferentes vias de sinalização 

intracelular. Com base no exposto, torna-se plausível acreditar que o conhecimento 

das bases celulares e moleculares envolvidas na resposta hipertrófica do 

cardiomiócito, bem como em todos os efeitos cardiovasculares exercidos pelos HT, 

podem ter profundas implicações clínicas. 

 

2.3 Sistema Renina-Angiotensina e Hormônios tiroideanos 

 
O sistema renina-angiotensina (SRA) corresponde a um dos sistemas 

hormonais mais significantes, no que diz respeito ao seu espectro de ação, e dos 

mais extensivamente estudados, já que está intimamente relacionado ao controle da 

pressão arterial (PA), doença que acomete grande parte da população. O início dos 

relatos a respeito do SRA ocorreu após a descoberta de Tigersted e Bergman, em 

1898, de um fator liberado pelos rins, cuja ação mostrou-se capaz de controlar a PA 

(TERRAGNO, 2001; TIGERSTED; BERGMAN, 1898 apud BASSO). Desde então, 

os dados a respeito desse sistema se expandiram e evidenciaram um amplo sistema 

de cascatas enzimáticas, moléculas bioativas e múltiplos receptores, com papel 

fundamental na regulação de respostas fisiológicas e patológicas no sistema 

cardiovascular e em todo o organismo (KUMAR et al., 2012).  

Embora diferentes peptídeos efetores tenham sido descritos, a Angiotensina II 

(Ang II) é ainda considerada o principal peptídeo bioativo do SRA (BALAKUMAR; 

JAGADEESH, 2014; FYHRQUIST; SAIJONMAA, 2008). A nível sistêmico, 

suscintamente, a Ang II é formada na circulação a partir do angiotensinogênio 

secretado do fígado, o qual, por ação da enzima renina liberada pelos rins, o 

converte ao decapeptídeo Angiotensina I (Ang I), que é clivado pela enzima 

conversora de angiotensina (ECA) localizada em células vasculares endoteliais, 

originando então o octapeptídeo Ang II. Assim, a Ang II circulante pode atuar de 

forma endócrina em diferentes tecidos alvos. Já o conceito de SRA local ou tecidual, 

o qual começou a ser evidenciado na década de 80, indica que os diferentes tecidos 
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do organismo possuem a capacidade de sintetizar e secretar Ang II no próprio ou 

próximo ao local de ação, agindo de forma autócrina e parácrina (DZAU, 1988; LYU 

et al., 2015). Ainda, a mais recente identificação dos receptores em organelas 

intracelulares demonstra que a síntese e a ação da Ang II podem ser iniciadas 

intracelularmente, o que representaria uma potencial ação intrácrina deste peptídeo 

(BAKER; BOOZ; DOSTAL, 1992 ; KUMAR; SINGH; BAKER, 2009).  

Independentemente da Ang II agir de forma sistêmica, local ou intracelular, 

seus efeitos biológicos ocorrem após a sua ligação a dois receptores 

transmembranares acoplados à proteina G, os receptores de angiotensina do tipo I 

(AT1) e do tipo II (AT2). Entretanto, embora um número crescente de estudos, 

inclusive de nosso grupo, venha evidenciando um importante papel do receptor AT2 

em diferentes modelos experimentais, a maior parte dos efeitos mediados pela Ang 

II é atribuída ao receptor AT1, a partir do qual diferentes vias de sinalização 

intracelular são ativadas (BALAKUMAR; JAGADEESH, 2014).  

Neste sentido, muitos estudos vêm demonstrando que elevados níveis de Ang 

II, após ligação aos receptores AT1, promovem hipertensão, aterosclerose, infarto do 

miocárdio, hipertrofia e insuficiência cardíaca (GRIENDLING, et al., 1996; HE et al., 

2015; MONTECUCCO; PENDE; MACH, 2009; SADOSHIMA; IZUMO, 1993; SATA; 

FUKUDA, 2010; WOLLERT; DREXLER, 1999). Ainda, a Ang II tem um papel crucial 

no remodelamento cardíaco, promovendo a hipertrofia de cardiomiócitos, além da 

proliferação de fibroblastos e acúmulo de colágeno intersticial (LI et al., 2015; 

RAIZADA et al., 2012). 

Paralelamente às ações diretas sobre o remodelamento cardíaco, estudos 

experimentais demonstram o papel da Ang II como importante mediadora de 

eventos-chave do processo inflamatório, levando ao aumento da expressão de 

proteínas pró-inflamatórias e influenciando a permeabilidade vascular, a infiltração 

de células inflamatórias e o reparo tecidual (SUZUKI et al., 2003). Estes efeitos 

inflamatórios da Ang II via receptor AT1 são mediados principalmente por dois 

mecanismos: a geração de espécies reativas de oxigênio e a ativação do fator 

nuclear kappa B, conhecido como NF-қB (BENIGNI; CASSIS; REMUZZI, 2010; 

BHATT; LOKHANDWALA; BANDAY, 2014; BRASIER, 2010; LAHERA; 

CACHOFEIRO; DE LAS HERAS, 2011; MACKENZIE, 2011). 

Recentes estudos contribuem com inúmeros outros aspectos sobre o SRA, 

incluindo a descoberta de novos peptídeos e a ação destes e outros componentes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1562174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baker%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1562174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dostal%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1562174
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drexler%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10615411
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cassis%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Remuzzi%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lokhandwala%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25198883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banday%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25198883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cachofeiro%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Las%20Heras%20N%22%5BAuthor%5D
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na fisiopatologia cardiovascular. Além disso, destaca-se cada vez mais na literatura 

a relação do SRA com outros sistemas hormonais como, por exemplo, a ação da 

Ang II mediando efeitos deflagrados pela insulina (MUSCOGIURI et al., 2008) ou 

também pelos hormônios tiroideanos (BARRETO-CHAVES et al., 2010).  

Neste sentido, sabe-se que no hipertiroidismo há um aumento da síntese e 

secreção de angiotensinogênio (BOUHNIK et al., 1981), aumento da atividade de 

renina plasmática (BASSET et al., 2001), os quais resultam em produção de Ang II 

plasmática e cardíaca (CARNEIRO-RAMOS et al., 2010; MARCHANT; BROWN; 

SERNIA, 1993) podendo assim contribuir para a hipertrofia cardíaca e efeitos 

hemodinâmicos observados nesta condição experimental. Adicionalmente, há um 

aumento da expressão de receptores AT1 e AT2 no coração de ratos induzidos ao 

hipertiroidismo e em cardiomiócitos em cultura estimulados com T3 (CARNEIRO-

RAMOS et al., 2010; DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-CHAVES, 2009).  

Ainda neste contexto, a utilização de antagonistas dos receptores AT1 e AT2, 

bem como o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, é capaz de 

atenuar o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida pelos HT (BASSET et al., 

2001; CARNEIRO-RAMOS et al., 2010; DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-

CHAVES, 2009; DINIZ et al., 2013; HU et al., 2003), o que permite concluir que, 

além dos efeitos hipertróficos diretos dos HT sobre a célula cardíaca, os quais foram 

já discutidos anteriormente, a hipertrofia também ocorre como consequência à 

ativação do SRA cardíaco.  

Vale ressaltar que, além do papel do SRA na hipertrofia cardíaca deflagrada 

pelo hipertiroidismo, este sistema foi ainda verificado como um importante mediador 

do aumento da expressão do fator de transformação de crescimento-beta 1 (TGF-

1) no coração de ratos tratados com HT (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-

CHAVES, 2007). Este fator, além de exercer um importante papel no remodelamento 

cardíaco, está diretamente envolvido com o processo inflamatório, sugerindo que a 

hipertrofia cardíaca induzida pelos HT possa ter alguma relação com a ativação de 

vias ligadas à inflamação e estas venham assim a contribuir com o próprio processo 

hipertrófico.  

Estes dados demonstram a importante conversa entre estes dois sistemas 

hormonais, evidenciando que o SRA possa atuar como crucial mediador das ações 

fisiopatológicas bem como de mecanismos celulares e moleculares desencadeados 

pelos HT. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7504137
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2.4 Mecanismos associados à resposta inflamatória no coração: Calgranulinas 
e via de sinalização do fator NF-ҚB 

 

Muitos dos efeitos que os HT exercem no tecido cardíaco, do ponto de vista 

estrutural e funcional, são bem estabelecidos. No entanto, os mecanismos e bases 

moleculares envolvidos nestes processos ainda precisam ser mais e melhor 

explorados, uma vez que os trabalhos da literatura a respeito deste tema são ainda 

escassos.  

Assim, com intuito de buscar pistas que nos ajudassem a aprofundar o 

conhecimento dos mecanismos moleculares dos HT no tecido cardíaco, foi 

realizada, por microarray, uma análise do perfil global de genes expressos no 

coração de ratos submetidos a diferentes tempos de tratamento com T3. Os dados 

mostraram que uma gama de genes relacionados ao metabolismo, à modulação de 

vias de sinalização intracelular e ao processo inflamatório encontra-se aumentada 

frente à estimulação com T3 (Figura 1).  

 

 

 

 

Figura 1 - Análise do perfil global de genes expressos no coração de ratos submetidos a diferentes 
tempos de tratamento com T3. Representação das principais categorias de genes ativados em 
corações de ratos adultos tratados com T3 (20x a dose fisiológica) por 12 e 24 horas ou 7 dias, 
baseada na análise por microarray. Dados descritos em estudo ainda não publicado (em colaboração 
com Moriscot, AS). 

 

 

O número de genes relacionados à inflamação e que foram ativados no 

coração após tratamento com T3 nos chamou a atenção para um possível 

envolvimento de vias ligadas à inflamação com o processo hipertrófico deflagrado 
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pelo hormônio, a exemplo do que é observado em outros modelos experimentais de 

hipertrofia cardíaca, como aqueles deflagrados por sobrecarga de pressão 

(EHRENTRAUT et al., 2015; HA et al., 2006; MIGUEL-CARRASCO et al., 2010). 

Além disso, considerando a importante ação inflamatória da Ang II e a ação que os 

HT apresentam sobre a ativação do SRA cardíaco, já mencionada anteriormente, 

seria plausível esperar que também na hipertrofia observada no hipertiroidismo 

houvesse importante contribuição de vias inflamatórias, justificando a melhor 

investigação destes achados. 

Ainda com relação aos dados obtidos após os experimentos de microarray, a 

análise do perfil de expressão dos genes inflamatórios que se encontram 

aumentados no tecido cardíaco após tratamento com T3 mostra aumento notável da 

expressão de calgranulina A (ou também conhecida como S100A8) e calgranulina B 

(também descrita como S100A9), cujos níveis de RNAm também se mostraram 

aumentados após validação por PCR (Figura 2).  

 

 

A       B 

 

 
Figura 2 - Expressão de calgranulinas A e B em ratos tratados com T3 (20x a dose fisiológica) por 12 
e 24 horas ou 7 dias. Níveis de RNAm de calgranulina A (A) e calgranulina B (B) determinados por 
análise de microarray (linha tracejada) ou por PCR (linha contínua). *p<0,05 vs. 0h (n=3). Dados 
descritos em estudo ainda não publicado (em colaboração com Moriscot, AS). 

 

 

Estas duas calgranulinas S100A8 e S100A9, membros da família S100 de 

proteínas de ligação ao cálcio, são apontadas como moléculas primariamente 

envolvidas na homeostase celular e que podem também agir como “sinalizadoras” 

de danos celulares, sendo que nessas condições são liberadas para o meio 
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extracelular (EHRCHEN et al., 2009). Ambas S100A8 e S100A9 são 

predominantemente expressas em granulócitos e monócitos, mas também podem 

ser encontradas em tipos celulares não mielóides, como em células do sistema 

cardiovascular incluindo células endoteliais vasculares e cardiomiócitos (BOYD et 

al., 2008; VOLZ et al., 2012; WU et al., 2014; YEN et al., 1997). Estas calgranulinas 

foram identificadas como marcadores bioquímicos de inflamação aguda e crônica, 

especialmente em artrite reumatóide e doença inflamatória do intestino (FOELL et 

al., 2004). No entanto, outro estudo sugeriu que o aumento dos níveis plasmáticos 

de S100A8 e S100A9 em indivíduos saudáveis poderia estar associado a um maior 

risco de futuros eventos cardiovasculares (HEALY et al., 2006). Neste sentido, já foi 

descrito o aumento destas calgranulinas, por exemplo, na síndrome coronariana 

aguda, aterosclerose e disfunção cardíaca associada à sepse (BOYD et al., 2008; 

KATASHIMA et al., 2010; MCCORMICK et al., 2005).  

Algumas funções intracelulares dessas proteínas S100A8 e S100A9 já se 

encontram descritas, principalmente em células mielóides (DONATO, 2001). Além 

disso, estas calgranulinas podem ser consideradas como moléculas endógenas 

DAMP (padrões moleculares associados a danos), cuja liberação para o meio 

extracelular pode resultar em ativação dos receptores Toll-like 4 (TLR4) e receptores 

para produtos de glicação avançada (RAGE), os quais iniciam a transdução de 

sinalizações que modulam processos inflamatórios, em resposta à injúria sofrida 

pela célula (AVERILL; KERKHOFF; BORNFELDT, 2012; IONITA et al., 2010; VOLZ 

et al., 2012). 

Já bem descrito na literatura, o TLR4 interage com moléculas adaptadoras, 

como por exemplo, o fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88), o qual transmite o 

sinal a outras proteínas intracelulares e levam então à ativação do fator nuclear NF-

қB (EHRCHEN et al., 2009).  

O NF-қB consiste em uma família de fatores de transcrição que, ao se ligarem 

ao DNA, regulam a expressão de genes principalmente envolvidos na resposta 

imune inata, inflamação, sobrevivência celular e proliferação (BALDWIN, 2001). São 

cinco subunidades, as quais incluem p65 (ou também conhecida como RelA), RelB, 

c-Rel, p50 e p52, que formam combinações como homo e heterodímeros, para se 

ligarem ao DNA. De forma geral, muitos trabalhos da literatura nomeiam como     

NF-қB o heterodímero p50-p65, por ser o complexo mais abundante desta família, e 

também predominante no coração (GORDON; SHAW; KIRSHENBAUM, 2011). Além 
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disso, a proteína p65 é amplamente estudada por conter um domínio de 

transativação, necessário para iniciar a atividade transcricional do NF-қB (O'SHEA; 

PERKINS, 2008). 

Classicamente, o NF-қB (p50-p65) está presente de forma inativa no 

citoplasma, formando um complexo com a proteína inibitória IқB. Após estimulação, 

a quinase do IқB (IKK) é ativada por fosforilação e em seguida fosforila e permite a 

subsequente degradação de IқB, o que resulta na liberação do NF-қB que transloca 

para o núcleo onde regula a expressão de vários genes alvos (GHOSH; 

BALTIMORE, 1990; GUPTA et al., 2002). Assim como os TLR4, os receptores 

RAGE também participam da ativação da via clássica do NF-қB (BIERHAUS et al., 

2005). A Figura 3 mostra um esquema simplificado desta sinalização. 

 

 

                

                    

Figura 3 - Esquema com possíveis vias de sinalização ativadas por S100A8/S100A9. À esquerda, 
destaque para as proteínas classicamente relacionadas à translocação nuclear e ativação de NF-қB 
(p50/p65), como descrito previamente. Adaptado de Ehrchen et al., 2009. 

 

 

Desta forma, esta conversa entre S100A8/S100A9, TLR4 e/ou RAGE e via de 

sinalização do NF-қB pode ser um mecanismo de defesa existente no cardiomiócito, 
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capaz de modular a maquinaria contrátil desta célula, intimamente relacionada ao 

estado trófico do tecido cardíaco. Esta premissa baseia-se em evidências da 

literatura mostrando que cardiomiócitos apresentam propriedades intrínsecas as 

quais conferem a estas células a capacidade de responder a sinais de “perigo”, 

ativando respostas inflamatórias e funcionais muito similares às respostas do 

sistema imune inato (DAVANI et al., 2004; MEHRA; RAMGOLAM; BENDER, 2005).  

Neste sentido, resultados obtidos em ratos hipertensos (SHR) mostraram uma 

correlação direta entre a hipertrofia cardíaca e a ativação de vias pró-inflamatórias, 

sugerindo que a inflamação possa ser um evento importante e antecipatório de 

outros mecanismos que irão deflagrar o aumento da célula muscular cardíaca 

(MIGUEL-CARRASCO et al., 2010; SAVOIA; SCHIFFRIN, 2006). E por fim, 

trabalhos já demonstraram o envolvimento de outros membros da família S100 

(MOST et al., 2007; TSOPORIS et al., 1997, 2005), bem como de S100A8/ S100A9 

(WEI et al., 2015; WU et al., 2014), e também do NF-қB (GUPTA et al., 2002; JAVAN 

et al., 2015; LI et al., 2004) na hipertrofia cardíaca resultante de distintos modelos 

experimentais in vivo e in vitro.  

Assim, com base nos resultados de microarray e nos dados apontados na 

literatura, uma questão importante permanece indefinida, ou seja, a existência ou 

não da contribuição de mecanismos relacionados ao processo inflamatório, com 

atenção especial às calgranulinas (S100A8 e S100A9) além da via de sinalização do 

NF-қB, no processo de hipertrofia cardíaca deflagrado por elevados níveis de HT. 

Adicionalmente, as ações pró-inflamatórias e pró-hipertróficas desencadeadas pela 

Ang II, assim como o fato de haver ativação do SRA no modelo de hipertiroidismo, 

também nos induziu à suposição do envolvimento deste sistema, mediando não só o 

processo hipertrófico, mas ainda um possível efeito no contexto inflamatório 

desencadeado pelo HT. 

A contribuição deste trabalho visa, de forma geral, ampliar o conhecimento a 

respeito dos fatores moleculares que podem influenciar a função cardiovascular, 

podendo estes representar potenciais subsídios que auxiliem na busca de 

estratégias terapêuticas para o controle da progressão de doenças cardiovasculares. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 
- Determinar se fatores relacionados ao processo inflamatório são acionados pelos 

HT e se são determinantes para o estabelecimento da hipertrofia dos cardiomiócitos. 

Ainda, a possível contribuição do SRA neste processo. 

 

3.2 Objetivos específicos  

  

- Avaliar o perfil de citocinas inflamatórias após tratamento com HT in vivo e in vitro. 

 

- Avaliar o envolvimento das calgranulinas A e/ ou B, relacionadas à resposta 

inflamatória, na hipertrofia do cardiomiócito induzida pelos HT. 

 

- Investigar a ação dos HT em via de sinalização relacionada à inflamação: possível 

ativação de TLR4 e/ ou RAGE e da via clássica do fator NF-қB, bem como a 

contribuição desta sinalização para a hipertrofia do cardiomiócito em resposta aos 

HT. 

 

- Verificar a possível participação do SRA, via receptor AT1, nas ações 

desencadeadas pelos HT, ou seja, ações sobre a expressão das calgranulinas e 

sobre a via de sinalização relacionada à inflamação, abordada neste estudo.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Protocolo experimental in vivo 

 

4.1.1 Animais 

 
Todos os procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA - protocolo n. 030/fls.126/ l.2) do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e estão de acordo 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Neste estudo foram utilizados ratos machos adultos (Rattus norvegicus) da 

linhagem Wistar, pesando em torno de 250  20 g, provenientes do Biotério Central 

do Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (USP) e mantidos 

no Biotério do Departamento de Anatomia (ICB-USP). Os animais foram 

acondicionados em gaiolas plásticas e mantidos em sala climatizada com 

temperatura controlada e ciclo claro/escuro de 12 horas. 

 

4.1.2 Grupos experimentais 

 
Os ratos foram aleatoriamente divididos nos seguintes grupos experimentais: 

- Controle: ratos sem tratamento, os quais receberam injeções diárias de solução 

veículo por 14 dias. 

- Hipertiroideo: os ratos foram induzidos ao hipertiroidismo ao longo de 14 dias, 

através de duas injeções intraperitoneais diárias de T3 (Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Alemanha), totalizando a dose de 7 µg/ 100 g de peso corpóreo/ dia, o 

correspondente a 20 vezes a dose fisiológica (BIANCO; SILVA, 1987; TROST et al., 

2000). 

O T3 foi solubilizado em NaOH 0,34 M e diluído em solução salina 0,09% 

para tratamento dos ratos. A dose e o tempo de tratamento com T3 utilizados neste 

estudo foram similares aos utilizados em trabalhos prévios do grupo (CARRILLO-

SEPÚLVEDA et al., 2013; TAVARES et al., 2013). 

 



35 
 

4.1.3 Dosagem sérica dos hormônios tiroideanos 

 
Após o período experimental, os ratos foram decapitados, o sangue foi 

coletado e submetido à centrifugação por 10 min, 2000 rcf, a 4 ºC, para obtenção do 

soro necessário para as dosagens de T3 e T4. Os níveis destes hormônios foram 

mensurados através do uso de um kit de radioimunoensaio (Coat-a-Count, Siemens, 

Los Angeles, CA, EUA). O protocolo de dosagem foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante, e a quantificação foi feita em contador gama do Laboratório 

Multiusuário do Departamento de Anatomia-ICB-USP. 

 

4.1.4 Determinação do trofismo cardíaco 

 
A avaliação do trofismo cardíaco, ou seja, a hipertrofia cardíaca resultante do 

efetivo tratamento com T3, foi realizada pela análise da razão da massa total do 

coração pela massa corpórea do rato (mg/ g) e ainda pela razão da massa total do 

coração pelo comprimento da tíbia (mg/ mm). 

 

4.1.5 Avaliação de parâmetros hemodinâmicos: pressão arterial sistólica (PAS) 
e frequência cardíaca (FC) 

 
Através da pletismografia de cauda, os parâmetros de PAS e FC foram 

mensurados indiretamente antes do início, no sétimo e último dia de tratamento. Um 

oclusor e um sensor foram ajustados na porção proximal da cauda do rato e 

acoplados ao pletismógrafo elétrico (PE-300 – Kent Scientific), conectado a um 

fisiógrafo (MK III-Windaq). Para cada valor de PAS e FC foram feitas as médias de 

cinco medidas. Vale ressaltar que, duas semanas antes do início do período 

experimental, os animais passaram por um período de adaptação ao sistema 

utilizado para a análise destes parâmetros hemodinâmicos. 

 

4.1.6 Medida dos níveis de citocinas inflamatórias 

 
Os níveis de citocinas no soro e em homogenato cardíaco foram medidos e 

analisados no sistema Bioplex. As amostras de soro utilizadas foram coletadas como 

previamente descrito no item 4.1.3, enquanto que as amostras cardíacas foram 

obtidas com o uso de tampão contendo 150 mM NaCl, 1% NP40, 0,1% SDS, 40 mM 

Tris-HCl, 1mM EDTA, 1 mM NaF, 1% desoxicolato de sódio, e mix de inibidores de 
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proteases (Roche, Mannheim, Alemanha). O kit Bioplex utilizado (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, EUA) permitiu a dosagem de 23 citocinas: EPO, G-CSF, 

GM-CSF, GRO-KC, INF-γ, IL-1α, IL-1β, MCP-1, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-

12 p70, IL-13, IL-17a, IL-18, M-CSF, MIP-3a, RANTES, TNF-α e VEGF. O ensaio foi 

realizado de acordo com as instruções do fabricante. Resumidamente, as beads 

magnéticas conjugadas com os anticorpos anti-citocinas foram adicionadas à placa e 

lavadas com tampão apropriado (bioplex whash buffer). Em seguida, 50 ul do soro 

ou do homogenato proteico cardíaco foram adicionados e incubados overnight a      

4 ºC. Após este período, a placa foi lavada novamente com a solução tampão e 

então incubada com o anticorpo biotinilado de detecção, por 30 minutos, a 

temperatura ambiente. Em seguida, a placa foi lavada e foi adicionada estreptavidina 

por 10 minutos. A placa foi lavada novamente e as beads ressuspensas em outra 

solução tampão (bioplex assay buffer), para enfim ser analisada pelo software 

Bioplex Manager, versão 4.0. Os níveis de citocinas séricas foram expressos em   

pg/ ml, e os níveis teciduais foram corrigidos pela dosagem proteica (ug/ ml) do 

extrato cardíaco. 

 

4.2 Protocolo experimental in vitro 

 
4.2.1 Culturas primárias de cardiomiócitos 

 
Para a obtenção das culturas primárias de cardiomiócitos foram utilizados 

ratos neonatos Wistar de 1 a 3 dias. Após exposição do coração, os átrios foram 

descartados e os ventrículos foram submetidos a um processo de digestão 

enzimática a 37 oC em tampão à base de colagenase (Worthington, Lakewood, N.J., 

USA) e pancreatina (GIBCO, Grand Island, N.Y., USA). Após sucessivas digestões 

enzimáticas, os homogenatos celulares foram submetidos à centrifugação em um 

gradiente descontínuo de Percoll (GE Healthcare, Uppsala, Suécia), permitindo 

então a separação dos cardiomiócitos dos demais tipos celulares presentes no 

coração. A viabilidade celular foi estimada pelo uso do corante Trypan Blue Stain 

0.4% (Amresco, Solon, Ohio, USA). Em seguida, os cardiomiócitos foram contados 

em hemocitômetro e cultivados em placas de seis poços a uma densidade 

aproximada de 2,5x104 células/ cm2, em meio DMEM (GIBCO) contendo 5% de soro 

de bezerro neonato (NCS, GIBCO) e 10% de soro de cavalo (HS, GIBCO). As placas 
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foram mantidas em estufa de CO2 (5%), a 37 oC, sob condições estéreis, até a 

realização dos experimentos.  

 

4.2.2 Tratamento das células 

 
Todos os fármacos utilizados foram preparados em meio DMEM sem soro. 

Previamente ao tratamento, os cardiomiócitos foram mantidos em meio com apenas 

0,5% de NCS, por cerca de 15 a 18 horas. 

Para avaliar o efeito do T3 sobre a expressão de citocinas, de S100A8 e 

S100A9, e de componentes da via de sinalização do NF-қB, os cardiomiócitos foram 

submetidos a curva tempo-resposta de T3, numa concentração de 10 nM. A 

concentração e tempos selecionados basearam-se em trabalhos prévios de nosso 

laboratório (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-CHAVES, 2009; TAKANO; 

DINIZ; BARRETO-CHAVES, 2013). Os diferentes tempos de tratamento com T3 (de 

minutos a 6h) tiveram como respectivo controle, células mantidas em DMEM pelo 

tempo máximo utilizado para os experimentos, no caso 6h. Já o tratamento mais 

longo com T3 (24 horas) foi comparado ao grupo no qual as células controles foram 

mantidas em meio de cultura por também 24 horas. 

Para avaliar a participação do NF-қB na hipertrofia induzida pelo T3, os 

cardiomiócitos foram submetidos ao tratamento com T3 (10 nM), tratamento com 

JSH-23 (10 mM, Merk Millipore, Darmstadt, Alemanha), pré-tratamento com JSH-23 

por 1 hora, seguida do tratamento conjunto de T3 e JSH-23, além do grupo controle 

mantido em DMEM por 24 horas.  

  Na avaliação da participação do SRA, via receptor AT1, nas ações do T3, as 

células foram tratadas com T3 (10 nM), tratadas com Losartan (1 uM, Sigma-

Aldrich), pré-tratadas com Losartan por 30 minutos e então tratadas com T3 e 

Losartan, ou ainda, as células controles foram mantidas em meio de cultura.  

  

4.2.3 Transfecção das células com RNA de interferência (RNAi) 

 
Para avaliar a possível participação de S100A8 bem como de MyD88 na 

hipertrofia dos cardiomiócitos induzida pelo T3, foi realizado o silenciamento gênico 

através da técnica de RNA de interferência (RNAi). Todas as transfecções foram 

realizadas com o uso de lipofectamina (Lipofectamina 2000; Invitrogen, Carlsbad, 
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CA, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Os cardiomiócitos foram mantidos 

com o meio de transfecção contendo o complexo oligo-lipofectamina por 6 horas, de 

acordo com o protocolo padronizado em nosso laboratório, o qual não demonstra 

toxicidade às células. 

Inicialmente foi observada a eficiência de transfecção nas células, através do 

uso de um oligo de RNAi, cuja sequência é não homóloga a nenhum gene e ligada a 

uma molécula fluorescente (BLOCK-iTTM fluorescent oligo, Invitrogen). A 

visualização e análise qualitativa foram realizadas em microscópio de fluorescência. 

Em seguida, foram testadas três sequências-alvo distintas e específicas para cada 

gene de interesse (S100A8 e MyD88), com o intuito de avaliar qual delas 

proporcionaria o maior grau de silenciamento do gene, e, por consequência, menor 

expressão de RNAm e proteica. Nestes experimentos de transfecção, curvas 

concentração-resposta e tempo-resposta foram realizadas para cada uma das 

sequências. Para silenciamento de S100A8 foi selecionado o oligo com as 

sequências 5’-  GGU CAC UAC UGA GUG CCC UCA GUU U -3’ e 5’- AAA CUG 

AGG GCA CUC AGU AGU GAC C -3’; e para MyD88 foi utilizado 5’- GAG AUG 

GGU UUC GAG UAC UUG GAG A-3’ e 5’- UCU CCA AGU ACU CGA AAC CCA 

UCU C-3’. A concentração padronizada para ambos os oligos de RNAi (S100A8 e 

MyD88) foi de 50 nM e a extração das células foi feita após 72 horas de transfecção. 

Assim, resumidamente, para avaliação da participação de S100A8 e MyD88 

na hipertrofia do cardiomiócitos em resposta ao T3, as células receberam os 

seguintes tratamentos: 

- Controle: células transfectadas com RNAi controle negativo (50 nM, StealthTM 

RNAi Negative Control Duplex, Invitrogen) e mantidas em DMEM; 

- T3: células transfectadas com RNAi controle negativo e, após 48 horas, tratadas 

com T3 (10 nM) por 24 horas; 

- RNAi para S100A8: células transfectadas com RNAi para S100A8 e mantidas por 

72 horas; 

- RNAi para S100A8 + T3: 48 horas após transfecção com RNAi para S100A8, as 

células foram tratadas com T3 por 24 horas. 

- RNAi para MyD88: células transfectadas com RNAi para MyD88 e mantidas por 72 

horas; 

- RNAi para MyD88 + T3: 48 horas após transfecção com RNAi para MyD88, as 

células foram tratadas com T3 por 24 horas. 
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4.2.4 Avaliação da hipertrofia de cardiomiócitos 

 
Para avaliar a hipertrofia destas células foram empregadas três técnicas 

complementares e amplamente utilizadas na literatura:  

- Análise da síntese proteica, através do ensaio de incorporação de leucina triciada;  

- Avaliação da expressão de RNAm de marcadores de hipertrofia cardíaca, como o 

fator natriurético atrial (ANF) e o peptídeo natriurético cerebral (BNP), através da 

técnica de PCR em Tempo Real; 

- Mensuração da área da superfície destas células.  

A descrição mais detalhada de cada método será abordada nos próximos 

itens. 

 

4.3 Análise da expressão de RNAm: Extração de RNA, transcrição reversa e 
PCR em tempo real  

 
 O RNA total das amostras foi extraído utilizando-se o reagente Trizol 

(Invitrogen), de acordo com as especificações do fabricante. Ao término deste 

processo, o pellet de RNA foi diluído em água ultrapura e homogeneizado. Em 

seguida, as amostras foram dosadas em espectrofotômetro de alta sensibilidade 

(Nanodrop, Biotek). Após a quantificação do RNA total, foi realizada uma 

eletroforese para a verificação da integridade do RNA extraído, em gel de agarose 

1% corado com brometo de etídio. A partir de 1 ug de RNA total extraído foi 

realizada a reação de transcrição reversa para a síntese de uma fita de DNA 

complementar ao RNAm, o cDNA. Em seguida, os níveis de RNAm de genes 

marcadores de hipertrofia cardíaca (ANF e BNP), além da expressão de S100A8, 

S100A9, IL-1β e TNF-α foram analisados através da técnica de PCR em Tempo 

Real. Após a padronização dos diferentes primers, foram escolhidas as 

concentrações ideais de cDNA para cada primer, com o objetivo de que não 

houvesse saturação de amostra durante a reação. Para cada reação foi também 

utilizado um controle negativo, o qual não continha cDNA. As reações foram 

realizadas utilizando 300 nM de cada primer, cDNA, H2O ultrapura e 6 ul de SYBR 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems), em um volume final de 12 µl/reação. 

Os ciclos foram realizados utilizando-se temperatura de denaturação inicial de 95 ºC 

por 15 segundos, temperatura de anelamento de 60 ºC por 1 minuto e temperatura 

de extensão de 72 ºC por 15 segundos, utilizando 40 ciclos. Com base no Ct, o qual 
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representa a linha de base de detecção de fluorescência, correspondente à fase 

exponencial, é possível estimar a quantidade inicial de cDNA aplicado nas diferentes 

amostras. Os resultados obtidos foram expressos com base na relação do RNAm de 

cada gene de interesse com os níveis de RNAm do GAPDH, utilizado como controle 

interno. As amostras foram processadas em duplicata e em no mínimo 3 

experimentos independentes. A seguir, a Tabela 1 descreve as sequências dos 

primers utilizados. 

 
 
Tabela 1 - Sequência dos diferentes primers utilizados nos experimentos de PCR em Tempo Real. 

 

 

 

4.4 Ensaio de incorporação de leucina triciada 

 
 Este procedimento foi utilizado para avaliar a incorporação deste aminoácido 

(leucina) em proteínas que estão sendo sintetizadas pelos cardiomiócitos, permitindo 

desta forma, estimar o crescimento hipertrófico destas células. As células receberam 

os tratamentos por 24 horas, conforme descrito anteriormente nos itens 4.2.2 e 

4.2.3. Seis horas antes do término do tratamento, o meio foi retirado e novo meio 

contendo 5 Ci/ml de L-4,5-3H Leucina (GE Healthcare) foi adicionado às células. 

Ao final do tratamento, o meio foi descartado, as células foram lavadas com PBS e 

lisadas com ácido tricloroacético (TCA) a 10%. O homogenato coletado foi 

centrifugado a 4 °C, por 10 minutos, a 14000 rpm. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi desprezado, o pellet foi ressuspendido em NaOH 0,2 N e as 

amostras foram então incubadas a 60 °C por 30 minutos. Em seguida, em um tubo 

de cintilação foram acrescentados 400 l da amostra e 3,6 ml do líquido de cintilação 
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(Perkin Elmer, Shelton, C.T., USA). As amostras foram contadas em Cintilador para 

a quantificação da incorporação de leucina triciada em cada amostra.  

 

4.5 Medida da área de superfície celular 

 
Para confirmação do efeito hipertrófico do T3 nas células transfectadas com 

RNAi para S100A8, RNAi para MyD88, ou ainda tratadas com JSH-23, a medida da 

área dos cardiomiócitos foi também avaliada. Para tal, as células receberam os 

tratamentos descritos nos itens 4.2.2 e 4.2.3 e, para cada grupo, foram 

aleatoriamente obtidas imagens de 50 a 100 células em pelo menos 3 culturas 

distintas. Estas imagens foram capturadas usando um microscópio invertido (Axio 

Observer D1, Zeiss, Jena, Alemanha) com câmera acoplada, com magnificância de 

200x e a área da superfície dos cardiomiócitos foi mensurada usando o programa 

Axio Vision 4. 

 

4.6 Ensaio de gene repórter de NF-қB através da determinação da atividade da 
luciferase  

 
Esta abordagem foi realizada, pois avalia o efeito que uma seqüência 

regulatória do NF-қB, artificialmente inserida a montante de um gene "repórter", no 

caso a luciferase, exerce sobre o nível de transcrição deste último. Desta forma, este 

ensaio permite estimar o grau de transcrição gênica dependente de NF-қB, cujos 

dados dão um indicativo da atividade deste fator de transcrição. 

Os cardiomiócitos foram transfectados com o vetor pGL4.32[luc2P/NF-κB-

RE/Hygro] (Promega, Madison, WI, EUA), com uso de lipofectamina (Invitrogen), de 

acordo com as instruções do fabricante. Este vetor contém cinco cópias de um 

elemento responsivo a NF-қB que direciona a transcrição do gene repórter luciferase 

(luc2P). Um plasmídeo controle (pGL4.15[luc2P/Hygro) foi usado como controle de 

eficiência de transfecção. Seis horas após as transfecções, um novo meio contendo 

os apropriados tratamentos foi adicionado às células por 24 h. O ensaio de atividade 

da luciferase foi realizado de acordo com as instruções do kit Dual Luciferase 

Reporter Assay System (Promega). De forma sucinta, após o período de tratamento, 

o meio foi removido e as células lavadas com PBS. Então foram adicionados 250 ul 

do tampão de lise 1x em cada poço e a placa foi incubada a temperatura ambiente 

por 15 min, sob agitação, para permitir a lise celular. Após a lise, uma alíquota de 20 
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ul de cada amostra foi transferida para uma placa de 96 poços, a qual foi inserida em 

um luminômetro (Biotek, Winooski, VT, USA). O equipamento possui injetores e foi 

programado para adicionar dois reagentes a cada poço com as amostras contendo 

luciferase: primeiramente 100 ul de tampão contendo o substrato da luciferase de 

vaga-lume (reagente LAR II), e em seguida, foi adicionado 100 ul do reagente 

contendo substrato da luciferase de Renilla (reagente Stop & Glo). A razão entre a 

primeira e a segunda leitura fornece a atividade relativa da luciferase, cuja atividade 

enzimática foi medida a partir da quantidade de luz emitida em RLUs (relative light 

units).  

 

4.7 Dosagem de S100A8 (Calgranulina A) por ELISA 

 
Os níveis de S100A8 do meio de cultura dos cardiomiócitos e também de 

homogenatos proteicos dos cardiomiócitos foram mensurados por um kit de ELISA 

(MyBiosource, San Diego, CA, USA), seguindo as instruções do fabricante. Os 

valores foram detectados na absorbância a 450 nm, e os níveis de S100A8 

calculados em pg/ ml. Os valores obtidos em homogenatos celulares foram 

corrigidos pela concentração proteica.  

 

4.8 Análise da expressão proteica – Western Blot 

 
Para avaliar a expressão de S100A8, TLR4, MyD88, IKK, IқB e NF-қB 

fosforilado foi realizada a extração de proteína total utilizando um tampão com 1% 

NP40, 10% glicerol, 135 mM NaCl, 20 mM Tris, 20 mM aprotinina, 20 mM pepstatina, 

20 mM leupepstatina, 40 uM PMSF e 100 mM ortovanadato, sendo em seguida feita 

a centrifugação das amostras a 14000 rpm, por 15 minutos, a 4 °C e coletado o 

sobrenadante.  

Além disso, a expressão de NF-қB (p65) foi avaliada em frações 

citoplasmáticas e nucleares de cardiomiócitos. De forma sucinta, as células foram 

removidas da placa de cultura com uso de solução tripsina/ EDTA (Cultilab, 

Campinas – SP, Brasil) e centrifugadas a 1000 g, a 4 °C, por 5 minutos. Após 

lavagem com solução PBS, o pellet foi homogeneizado com tampão contendo 50 

mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0,5% de deoxicolato de sódio, 1% de NP40, 10 mM de 

NaF, 10 mM de pirofosfato e mix de inibidores de protease (Roche). Uma nova 
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centrifugação foi realizada a 16000 g, a 4 °C, por 5 minutos, para obter o 

sobrenadante com proteínas citoplasmáticas. Em seguida o pellet foi ressuspendido 

em novo tampão, igual ao anterior, adicionado de 0,3% de SDS e 1 ug/ul de DNAse 

e submetido à centrifugação de 16000 g, a 4 °C, por 10 minutos, para obtenção das 

proteínas nucleares. 

A quantificação da concentração proteica das amostras foi obtida pelo método 

de Bradford (BRADFORD, 1976). Em seguida, 50 ug de proteína foram submetidas 

à eletroforese em gel de acrilamida:bisacrilamida (de 10 a 15%, dependendo do 

peso molecular da proteína analisada), utilizando-se tampão de corrida (25 mM Tris 

base, 192 mM glicina, 0,1% SDS), sob voltagem de 140 Volts, durante 1 hora e 30 

minutos. Após este processo, as proteínas presentes no gel foram transferidas para 

uma membrana de nitrocelulose (Bio-Rad) em um sistema de transferência úmida 

com tampão contendo 25 mM Tris base, 192 mM glicina, 0,1% SDS e 20% metanol, 

por 1 hora e 30 minutos, sob corrente elétrica a 400 mA. A membrana foi corada 

com solução Ponceau para demonstrar que a concentração de proteínas era similar 

entre as diferentes amostras. Em seguida, foi incubada com o anticorpo primário 

específico para cada proteína avaliada (Tabela 2), em agitação, overnight, a 4 °C. 

Após a lavagem da membrana, esta então foi incubada com anticorpo secundário 

conjugado à peroxidase (Jackson Immuno Research, West Grove, P.A., USA). 

Novamente, esta foi lavada e incubada com solução de ECL (Thermo Scientific, 

Rockford, I.L., USA), a qual tem como função promover uma reação de 

luminescência, cujo produto final é visualizado em filme de raio X. A banda 

correspondente à proteína de interesse foi então quantificada no programa ImageJ, 

sendo os valores expressos em porcentagem em relação ao controle. As amostras 

foram normalizadas pelos níveis de expressão da proteína GAPDH, para proteínas 

totais e citoplasmáticas, e pela expressão de histona H2B, para proteínas nucleares. 
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Tabela 2 - Lista de anticorpos primários utilizados para a análise de expressão proteica nos 
experimentos de Western Blot. 
 

 
 

 

4.9 Análise dos resultados  

 
Os resultados obtidos foram descritos em média ± erro-padrão. O valor de n 

corresponde ao número de diferentes culturas de cardiomiócitos que foram 

preparadas, ou de animais utilizados em cada grupo experimental. Os dados foram 

analisados e comparados utilizando-se o Teste t de “Student” ou a Análise de 

Variância (ANOVA), seguida do pós-teste de Tukey, quando mais de dois grupos 

foram analisados. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Resultados in vivo 

 
5.1.1 Validação do modelo experimental in vivo 

O protocolo de indução ao hipertiroidismo utilizado neste estudo já foi descrito 

em trabalhos prévios do grupo (CARRILLO-SEPÚLVEDA et al., 2013; TAVARES et 

al., 2013). No entanto, os dados coletados e apresentados a seguir tiveram como 

finalidade a confirmação da eficiência do modelo experimental.  

Inicialmente, o comportamento dos grupos experimentais em relação à 

evolução da massa corpórea, ao longo dos 14 dias de tratamento, pode ser 

observado na Figura 4. 
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Figura 4 - Evolução da massa corpórea (g) dos animais dos grupos controle e hipertiroideo (Hiper) ao 
longo do tratamento. Os valores são expressos como média ± EP (n=10). Análise estatística realizada 
por ANOVA Two-Way. *p<0,05 vs. grupo Hiper no mesmo dia experimental. 

 

 

Pode-se observar que no início do protocolo todos os animais apresentavam 

a mesma massa corporal, no entanto, os animais do grupo hipertiroideo 

apresentaram menor ganho de massa corporal a partir do 4o dia de tratamento, em 

relação ao grupo controle no mesmo período (p<0,05). 

As dosagens séricas de T3 e T4 total foram também avaliadas nos grupos 

experimentais (Tabela 3). Os dados mostram que não houve modulação dos níveis 

de T3 total no grupo hipertiroideo. No entanto, estes animais apresentaram 

diminuição significativa dos níveis séricos de T4 total, em relação aos níveis 
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observados no grupo controle (p<0,01 vs. controle), evidenciando que a alça de 

retroalimentação negativa existente para a regulação dos níveis de HT está 

funcionando (GARDNER; SHOBACK, 2012). Esta dosagem confirma, portanto, que 

o tratamento foi eficiente em induzir os animais ao hipertiroidismo experimental.  

 

 
Tabela 3 - Níveis séricos de T3 e T4 total. 

 

 
Os valores são expressos como média ± EP. Grupos controle (n=10) e hipertiroideo (Hiper) (n=10). 
*p<0,01 vs. controle. 

 

 

Outro parâmetro avaliado foi a razão massa do coração/ comprimento da 

tíbia, assim como a razão massa do coração/ massa corpórea nos grupos 

experimentais (Figura 5), uma vez que estas razões dão a ideia  do trofismo 

cardíaco. Tanto a razão da massa do coração/ massa corpórea (Figura 5-A) assim 

como a razão da massa do coração/ comprimento da tíbia (Figura 5-B) indicaram 

que os animais submetidos ao hipertiroidismo desenvolveram significativo ganho de 

massa muscular cardíaca, ou hipertrofia cardíaca, aproximadamente em torno de 

40%, em relação ao grupo controle (p<0,01). 

 

A       B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Avaliação da hipertrofia cardíaca em resposta ao hipertiroidismo experimental. A) Análise 
da razão massa do coração/ comprimento da tíbia. B) Razão massa do coração/ massa corpórea ao 
final do tratamento por 14 dias com T3 (Hiper) ou solução veículo (Controle), n=10. *p<0,01 vs. 
controle. 
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Ainda, o tratamento com T3, embora tenha resultado na hipertrofia de ambos 

os ventrículos, não ocorreu de forma simétrica nos ventrículos esquerdo (VE) e 

direito (VD) (Tabela 4). Assim, considerando a razão massa do ventrículo/ 

comprimento da tíbia, a hipertrofia do VE foi de 27% e a do VD foi de 60%, em 

relação ao grupo controle. Esta hipertrofia é confirmada ainda pela análise da razão 

massa do ventrículo/ massa corpórea, mostrando um significativo aumento tanto no 

VE quanto no VD (43% e 82%, respectivamente) quando comparado ao dos 

respectivos controles.  

 

 

Tabela 4 - Análise da massa muscular cardíaca nos ventrículos esquerdo (VE) e direito (VD). 

  

 
 
Os valores são expressos como média ± EP. Grupos controle (n=5) e hipertiroideo (Hiper) (n=5). 
*p<0,01 vs. respectivo controle. 

 

 

O processo de hipertrofia cardíaca resultante de diferentes estímulos 

hormonais, como elevados níveis de angiotensina II e fenilefrina, ou ainda resultante 

de procedimentos que geram sobrecarga de volume ou pressão, desencadeia 

preferencialmente o aumento da parede do ventrículo esquerdo. Embora a 

hipertrofia pelo HT resulte também numa hipertrofia ventricular direita, nossas 

análises foram realizadas no ventrículo esquerdo, uma vez que é o VE aquele 

diretamente associado ao processo de insuficiência cardíaca que se desenvolve a 

posteriori nesses modelos experimentais, conforme já abordado previamente na 

literatura (ROZANSKI et al., 2013; TAVARES et al., 2013; XU et al., 2012). Com 

relação à hipertrofia promovida pelo hipertiroidismo no VD, pelo que se conhece até 

o momento, esta resposta está diretamente relacionada à hipertensão pulmonar que 

acomete esse estado patológico e estudos adicionais se fazem necessários para 
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entender melhor os seus mecanismos moleculares associados (VALLABHAJOSULA 

et al., 2011). 

 

5.1.2 Análise de parâmetros hemodinâmicos 

 

 A frequência cardíaca (FC) e a pressão de cauda, indicativa da pressão 

arterial sistólica (PAS), foram mensuradas indiretamente através de pletismografia 

de cauda, como previamente descrito. Como pode ser observado na Figura 6-A, a 

FC está aumentada de maneira significativa nos ratos hipertiroideos no 7º e 14º dia 

de tratamento, quando comparada à FC inicial, assim como quando comparada 

àquela do grupo controle no mesmo período experimental (p<0,05). A PAS também 

se mostrou elevada nos animais tratados com T3, quando comparada ao grupo 

controle (Figura 6-B). 

 

 

A             B  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Avaliação de parâmetros hemodinâmicos. A) Frequência cardíaca (FC) e B) pressão 
arterial sistólica (PAS). Foram mensuradas antes do início (0), após uma semana (7) e ao final do 
tratamento (14), nos grupos controle e hipertiroideo (Hiper), n=8.  Análise estatística realizada por 
ANOVA Two-Way. *p<0,05 vs. controle do mesmo dia de avaliação. 

 

 

5.1.3 Análise do perfil de citocinas inflamatórias  

 
 Como já citado anteriormente, os dados prévios, nos quais foi baseado o 

presente estudo (dados obtidos na análise por microarray), detectaram o aumento 

de genes pró-inflamatórios em corações de ratos, após diferentes tempos de 

tratamento com T3. Adicionalmente a estes achados, trabalhos prévios da literatura 

demonstraram que alguns estímulos hipertróficos influenciam a expressão de 
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citocinas classicamente descritas na resposta inflamatória. Assim, no intuito de 

iniciarmos a investigação sobre os possíveis efeitos do T3 neste contexto 

inflamatório, foram analisados os níveis de algumas citocinas inflamatórias tanto no 

soro (Tabela 5) como no lisado proteico do ventrículo esquerdo (Tabela 6), dos 

animais controles e submetidos ao hipertiroidismo.  

 

 

Tabela 5 - Perfil de citocinas dosadas no soro dos grupos experimentais. 

Citocinas avaliadas (pg/ml) Controle (n) Hiper (n) 

EPO (eritropoietina) 171,96 ± 23,72 (5) 195,85 ± 47,33 (8) 

G-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos) 11,21 ± 3,05 (5) 13,79 ± 2,44 (7) 

GM-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos/monócitos) 306,91 ± 56,76 (6) 355,08 ± 42,72 (8) 

GRO-KC (oncogene relacionado a crescimento- quimiocina) 86,39 ± 22,90 (8) 150,03 ± 21,61 (8) * 

M-CSF (fator estimulador de colônias de monócitos) 70,09 ± 13,38 (8) 99,29 ± 12,69 (9) 

IL-1α (interleucina 1α) 84,35 ± 20,23 (5) 159,87 ± 20,05 (6) * 

MCP-1 (proteína quimiotáxica de monócitos 1) 542,25 ± 86,64 (8) 522,25 ± 77,39 (8) 

IL-2 (interleucina 2) 171,55 ± 23,28 (5) 236,26 ± 55,87 (7) 

IL-4 (interleucina 4) 43,95 ± 3,14 (5) 36,58 ± 5,79 (7) 

IL-5 (interleucina 5) 168,58 ± 32,35 (8) 218,73 ± 21,85 (9) 

IL-6 (interleucina 6) 23,12 ± 10,40 (4) 17,44 ± 3,78 (7) 

IL-1β (interleucina 1β) 249,48 ± 29,90 (5) 272,05 ± 39,69 (9) 

IL-7 (interleucina 7) 209,14 ± 51,08 (5) 147,64 ± 20,78 (7) 

IL-10 (interleucina 10) 374,11 ± 76,76 (7) 382,84 ± 41,40 (7) 

IL-12p70 (interleucina 12p70) 29,94 ± 4,27 (5) 32,64 ± 5,59 (8) 

IL-13 (interleucina 13) 60,61 ± 10,15 (6) 69,81 ± 5,94 (8) 

IL-17a (interleucina 17a) 124,19 ± 18,51 (8) 163,17 ± 8,41 (8) 

IL-18 (interleucina 18) 255,97 ± 49,00 (5) 444,23 ± 78,51 (7) 

INF-γ (interferon γ) 11,02 ± 4,80 (4) 14,60 ± 3,53 (7) 

MIP-3a (proteína inflamatória de macrófago 3a) 40,86 ± 8,75 (8) 70,45 ± 6,34 (8) * 

RANTES (quimiocina regulada sob ativação, expressa e secretada por cél. T normais) 305,56 ± 57,17 (8) 478,89 ± 51,79 (8) * 

TNF-α (fator de necrose tumoral α) 7,46 ± 1,43 (4) 11,65 ± 2,58 (5) 

VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) 52,78 ± 8,22 (6) 54,37 ± 5,07 (8) 

 

Os valores das citocinas em pg/ml são expressos como média ± EP. Grupos controle (Controle) e 
hipertiroideo (Hiper). *p<0,05 vs. controle. Os valores entre parêntesis representam o número de 
amostras utilizadas. 
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As dosagens de citocinas foram realizadas e quantificadas no sistema Bio-

Plex. Embora as curvas de padronização para cada citocina, no soro e no tecido, 

tenham sido de excelente qualidade, houve certa variabilidade nas amostras de 

soro, o que parece ocorrer frequentemente nesta metodologia. Os níveis séricos de 

IL-1α, GRO-KC, MIP-3a e RANTES mostraram-se significativamente aumentados no 

grupo hipertiroideo, em relação ao grupo controle (Tabela 5). As demais citocinas 

não se mostraram diferentes entre os grupos experimentais. 

No tecido cardíaco, das 23 citocinas dosadas, somente sete delas foram 

detectadas dentro da curva de padronização, o restante teve valores muito baixos, 

não detectados pelo sistema de dosagem. Dentre as citocinas analisadas, houve 

uma diminuição dos níveis de IL-5 e aumento significativo de M-CSF no coração dos 

ratos hipertiroideos, quando comparados aos encontrados nos animais controles 

(Tabela 6). 

 

 
Tabela 6 - Perfil de citocinas dosadas no tecido cardíaco dos grupos experimentais. 

Citocinas (pg/ml)/ prot (ug/ul) Controle (n) Hiper (n) 

EPO (eritropoietina) 395,92 ± 16,38 (9) 384,41 ± 21,51 (10) 

IL-4 (interleucina 4) 2,83 ± 0,12 (9) 2,48 ± 0,13 (10) 

IL-5 (interleucina 5) 10,01 ± 0,53 (9) 7,46 ± 0,47 (10) * 

IL-6 (interleucina 6) 3,96 ± 0,26 (9) 3,96 ± 0,24 (9) 

M-CSF (fator estimulador de colônias de monócitos) 0,48 ± 0,06 (9) 0,79 ± 0,11 (10) * 

TNF-α (fator de necrose tumoral α) 3,68 ± 0,21 (9) 3,55 ± 0,19 (10) 

VEGF (fator de crescimento endotelial vascular) 107,26 ± 6,55 (9) 107,29 ± 6,85 (10) 

 
Os valores da razão citocinas (pg/ml)/ proteína total (ug/ul) são expressos como média ± EP. Grupos 
controle (Controle) e hipertiroideo (Hiper). *p<0,05 vs. controle. Os valores entre parêntesis 
representam o número de amostras utilizadas. 

 

 

Embora os dados de microarray obtidos previamente tivessem mostrado um 

aumento na expressão de alguns genes ligados à resposta inflamatória após 12 e 24 

horas, assim como após 7 dias de tratamento com T3, os resultados relativos aos 

níveis de citocinas circulantes e cardíacas não se mostraram muito diferentes entre 

os animais dos grupos controle e tratado com T3 por 14 dias.  
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5.1.4 Efeitos do T3 na expressão de S100A8 e S100A9 no coração 

 
Como já mencionado no texto introdutório, os dados de microarray indicaram 

aumento de S100A8 e S100A9 (calgranulina A e calgranulina B, respectivamente), 

após tratamento com T3, cujos níveis de RNAm foram validados por PCR em tempo 

real. Diante desses resultados, o efeito do tratamento por 14 dias com T3 sobre a 

expressão destas calgranulinas foi avaliado. A seguir, na figura 7, pode-se notar que 

os níveis de RNAm de S100A8 e S100A9 encontram-se aumentados de forma 

significativa no grupo hipertiroideo, quando comparados aos do grupo controle 

(p<0,01). 

  

 

A                    B 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 7 - Expressão de RNAm de S100A8 ou calgranulina A (A) e S100A9 ou calgranulina B (B) no 
tecido cardíaco. Análise realizada por PCR em tempo real a partir de RNA extraído de ventrículo 
esquerdo de corações dos grupos controle e hipertiroideo (Hiper), n=6. *p<0,01 vs. controle. 

 

 

Paralelamente à análise da expressão gênica, a expressão proteica de 

S100A8 foi também avaliada (Figura 8-A). Após várias tentativas, com adaptações e 

mudanças do protocolo de western blot, não foi possível analisar a expressão de 

S100A9, a partir dos homogenatos proteicos de tecido cardíaco. Segundo a folha de 

dados do anticorpo utilizado, o homogenato proteico de baço de camundongo pode 

ser usado como uma amostra controle positivo para esta calgranulina. Desta forma, 

como observado a seguir, a amostra controle positivo apresenta uma banda no peso 

molecular de S100A9, enquanto a amostra de tecido cardíaco não expressa níveis 

de proteína suficientes para detecção na técnica de western blot (Figura 8-B). 
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Figura 8 - Expressão proteica de S100A8 e S100A9 (calgranulina A e calgranulina B, 
respectivamente) em tecido cardíaco. A) Análise da expressão proteica por western blot de S100A8, 
em homogenato proteico de ventrículo esquerdo de coração dos grupos controle e hipertiroideo 
(Hiper), n=6. Em B, membrana corada com Ponceau à esquerda e blot à direita de homogenato 
proteico de baço de camundongo, controle positivo (C+) do anticorpo anti-S100A9, e ventrículo 
esquerdo (VE) de rato controle. A seta indica a banda da calgranulina B presente no controle positivo 
e ausente na amostra cardíaca. *p<0,01 vs. controle. 

 
 

A partir destes dados de expressão gênica e proteica, podemos afirmar que o 

HT estimula a produção local, principalmente de S100A8, no coração.  

 

5.1.5 Análise do efeito do T3 em componentes da via de sinalização do NF-қB 
no coração 

 
Como já mencionado previamente, alguns trabalhos evidenciam que tanto 

S100A8 como S100A9 podem ser considerados ligantes endógenos de receptores 

TLR4 ou ainda de receptores RAGE. Estes, por consequência, ativam algumas 

sinalizações intracelulares, como por exemplo, a via que resulta na translocação 

para o núcleo, e consequente ativação de fator de transcrição NF-қB (VOGL et al., 

2007; EHRCHEN et al., 2009). A seguir, o esquema simplificado da sequência das 

proteínas envolvidas na sinalização avaliada foi novamente ilustrado, juntamente 

com os resultados de expressão proteica obtidos em amostras de tecido cardíaco de 

ratos dos grupos controle e hipertiroideo (Figura 9). 
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C             D 

 

E             F 

 
G             H 
 

 

 
Figura 9 - Análise da via de sinalização ativada por S100A8/ S100A9 no tecido cardíaco. Esquema 
com os componentes da via de sinalização avaliada (A). Blots representativos das proteínas 
avaliadas a partir de homogenato proteico cardíaco dos grupos controle e hipertireoideo (Hiper) (B). 
Quantificação da expressão proteica de TLR4 (C), RAGE (D), MyD88 (E), IKK-p/ IKK total (F), IқB-p/ 
IқB total (G), e NF-қB-p (H), n=6-8. Os valores foram normalizados pela expressão proteica de 
GAPDH. *p<0,05 vs. controle.  
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Com relação aos receptores de membrana, tanto a expressão proteica de 

TLR4 como de RAGE foram semelhantes entre os grupos controle e hipertiroideo 

(Figura 9-C e D). No entanto, a expressão de MyD88, uma proteína citoplasmática 

adaptadora do receptor TLR4, está significativamente aumentada no tecido cardíaco 

de ratos hipertiroideos, quando comparada àquela do grupo controle (Figura 9E). 

Na sequência foram verificadas duas proteínas classicamente associadas à 

ativação do fator NF-қB e que participam desta sinalização: a proteína inibitória IқB e 

a sua quinase, IKK. Com relação à IKK, a razão desta proteína fosforilada nos 

resíduos Ser 176/180 pela expressão de IKK total, não apresenta alteração 

significativa entre os grupos experimentais (Figura 9-F). Além disso, a expressão da 

IқB, proteína inibitória do NF-қB, também demonstrada pela razão de IқB fosforilada 

(Ser 32/36) pelos níveis totais de IқB, não foi alterada em corações de ratos após o 

tratamento com T3 por 14 dias (Figura 9-G).  

Embora seja importante avaliar a expressão dos diferentes componentes 

desta via de sinalização, o principal componente que de fato atua diretamente na 

regulação da expressão de genes alvos, é o fator de transcrição NF-қB. Dessa 

forma, foi quantificada a expressão de NF-қB (p65) fosforilado no resíduo Ser 536 

em homogenato proteico total de tecido cardíaco e não foi verificada alteração dos 

níveis desta proteína fosforilada entre os grupos experimentais (Figura 9-H). 

 Em resumo, embora houvesse um aumento da expressão de S100A8 e 

S100A9 no coração de ratos hipertiroideos, os dados apontaram que, após 14 dias 

de tratamento com T3, não se observaram profundas alterações na sinalização 

ativada por estas calgranulinas, com exceção da expressão de MyD88, a qual 

mostrou-se elevada no grupo hipertiroideo em relação ao controle. 

 Talvez a modulação desta via de sinalização tenha ocorrido em algum 

momento ao longo dos 14 dias de tratamento com HT. Desta forma, um 

acompanhamento do efeito temporal do T3 nesta sinalização foi mais bem 

investigado em cardiomiócitos em cultura. 
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5.2 Resultados in vitro 

  

5.2.1 Análise do efeito do T3 sobre a expressão de citocinas inflamatórias, 
S100A8 e S100A9 em cardiomiócitos em cultura 

 
Em paralelo à análise in vivo, foi avaliada a expressão de RNAm de algumas 

citocinas em cardiomiócitos em cultura, tratados por diferentes tempos com T3. 

Dentre as citocinas investigadas, a expressão de RNAm de IL-1α, IL-6, IL-10 e INF-γ 

não foi detectada nem nas células controles nem nas tratadas com T3. Por outro 

lado, apesar da baixa expressão de IL-1β e TNF-α, os níveis destas citocinas foram 

mensurados. Novamente, grande variabilidade foi encontrada entre as amostras 

levando, portanto, à ausência de alterações significativas entre as células 

submetidas ao tratamento com T3 e as células controles (Figura 10). 
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Figura 10 - Curva tempo-resposta de T3 na expressão de RNAm de IL-1β (A) e TNF-α (B) em 
cardiomiócitos em cultura. As células foram mantidas em DMEM (células controle, representadas com 
a letra C nos gráficos) ou tratadas com T3 por 30 minutos ou ainda por 1, 6 e 24 horas (n=4). 

 

 

Em seguida, foi avaliado se a produção de S100A8 e S100A9 após o estímulo 

com T3 ocorreria em cardiomiócitos em cultura. Para tal, foi também realizada uma 

curva tempo-resposta de T3 para avaliar a expressão de RNAm de S100A8 e 

S100A9. Conforme pode ser observado, a expressão das duas calgranulinas 

encontra-se significativamente aumentada nas células tratadas com T3 após 24 h, 

sem alterações nos tempos de tratamento mais curtos, quando comparada àquela 

das células controle (Figura 11).  
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Figura 11 - Curva tempo-resposta de T3 sobre a expressão de RNAm de S100A8 (A) e S100A9 (B) 
(calgranulinas A e B, respectivamente) em cardiomiócitos em cultura. As células foram mantidas em 
DMEM (células controle, representado com a letra C) ou tratadas com T3 por 10, 30 e 60 minutos ou 
ainda por 6 e 24 horas. *p<0,05 vs. controle (n=4). 

 

 
 

A quantificação da expressão proteica das calgranulinas por western blot nas 

amostras de cardiomiócitos não foi detectada. Com isso, os níveis de S100A8 tanto 

no extrato proteico como no meio de cultura de células foram então determinados 

através do uso de um kit de ELISA. O tratamento com T3 estimulou o aumento dos 

níveis de S100A8 no homogenato proteico de cardiomiócitos após 24 h, sem 

alterações significativas nos níveis desta calgranulina no sobrenadante celular 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Efeito do T3 nos níveis proteicos de S100A8 em cardiomiócitos e no sobrenadante 
celular. As células foram mantidas em DMEM (células controle, representado com a letra C) ou 
tratadas com T3 por 24 horas. Os níveis de S100A8 foram mensurados em (A) homogenato proteico, 
n=4, e em (B) meio de cultura celular, n=8, através de um kit de ELISA. *p<0,05 vs. controle. 
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5.2.2 Avaliação da participação de S100A8 na hipertrofia do cardiomiócito 
promovida pelo T3 

 
A partir dos resultados evidenciando a influência do T3 principalmente na 

expressão de S100A8, passamos a avaliar se existiria a participação desta 

calgranulina na hipertrofia do cardiomiócito induzida pelo T3. Para abordar essa 

questão, o silenciamento, através da técnica de RNA de interferência (RNAi), do 

gene que codifica esta proteína foi realizado. Os resultados referentes à 

padronização destes experimentos encontram-se a seguir (Figura 13). 

Inicialmente foi utilizado um indicador de eficiência de transfecção para 

experimentos de silenciamento com RNAi, ou seja, uma sequência não homóloga a 

nenhum gene, ligada com um fluoróforo (BLOCK-iTTM Fluorescent Oligo). Após 6 

horas de transfecção é possível visualizar, através de microscopia de fluorescência, 

as células contendo moléculas fluorescentes em seu interior, confirmando a eficácia 

da transfecção (Figura 13-A). 

Em seguida, no intuito de conseguir a melhor condição de silenciamento de 

S100A8, foram testadas três sequências de silenciamento desta calgranulina 

(nomeadas como 1, 2 e 3), com duas concentrações diferentes (50 e 70 nM), por 48 

e 72h após transfecção. Conforme pode ser observado, todas as condições testadas 

resultaram na diminuição da expressão de S100A8, quando comparada à expressão 

nas células controle (Figura 13-B). No entanto, o maior silenciamento (em torno de 

70%) foi observado no tempo de 72 horas pós-transfecção, com a sequência número 

1, na menor dosagem testada, 50 nM. 

Para avaliar a especificidade da sequência escolhida (sequência 1), a 

expressão de RNAm da S100A9 (calgranulina B), nas amostras silenciadas para 

S100A8, foi também avaliada e os resultados confirmam ter havido especificidade no 

silenciamento para S100A8, uma vez que não houve influência na expressão de 

S100A9 nas condições avaliadas (Figura 13-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

A 

          

  

B            C 

            

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Padronização do silenciamento de S100A8 (calgranulina A) por RNA de interferência. A) 
Avaliação da eficiência de transfecção no cardiomiócito através do uso de um RNAi fluorescente 
(Alexa flúor) visualizado em microscopia de fluorescência. B) Quantificação dos níveis de RNAm de 
S100A8 após transfecção com oligo controle negativo (C-) ou com 3 diferentes sequências (1, 2, 3), 
nas concentrações de 50 e 70 nM, por 48 e 72 h. A seta indica a condição escolhida para os 
experimentos de transfecção destas células. C) Avaliação dos níveis de RNAm de S100A9 
(calgranulina B) para confirmação da especificidade da sequência escolhida.   
 

 

 

Padronizadas as condições de silenciamento, a análise do envolvimento de 

S100A8 na hipertrofia induzida pelo T3 foi avaliada. Nesta etapa, foram utilizados 

três métodos complementares para avaliar a hipertrofia do cardiomiócito, os quais se 

encontram já bem estabelecidos e aceitos na literatura: a avaliação da expressão de 

RNAm de marcadores de hipertrofia cardíaca (ANF e BNP), através da técnica de 

RT-PCR em Tempo Real, a análise dos níveis de incorporação de leucina triciada 

pelas células, e ainda a mensuração da área da superfície destas células (Figura 

14). 
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Figura 14 - Prevenção da hipertrofia dos cardiomiócitos tratados com T3, após silenciamento de 
S100A8. Análise da expressão de RNAm de ANF e BNP, n=4 (A). Incorporação de leucina triciada 
pelas células, n=3 (B). Imagem representativa (C) e quantificação da área dos cardiomiócitos, n=3 
(D). Para todas estas análises, as células foram tratadas com T3, transfectadas com RNAi para 
S100A8 (RNAi), transfectadas e tratadas com T3 (R+T3), ou ainda transfectadas com RNAi controle 
negativo scramble (controle, representado com a letra C). Os resultados são expressos em 
porcentagem em relação às células controle. *P<0.05 vs. controle; #P<0.05 vs. T3. 

 
 

Como esperado, as células tratadas com T3 apresentaram um aumento 

significativo da expressão de ANF e BNP, bem como um aumento da síntese 

proteica e da área de superfície celular, confirmando o seu estado hipertrófico 

(Figura 14). No entanto, o silenciamento de S100A8 preveniu completamente o 

efeito trófico induzido pelo T3. 

Pouquíssimos trabalhos recentes descrevem a relação entre esta proteína da 

família S100 e o trofismo cardíaco. Os dados observados neste estudo indicam a 

importante atuação desta calgranulina na resposta hipertrófica em cardiomiócitos, 

mediada pelo T3. Como consequência destes resultados, a etapa seguinte buscou 

então investigar o possível envolvimento da via de sinalização do fator de transcrição 
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NF-қB, no sentido de avaliar um possível mecanismo através do qual S100A8 

participaria do processo hipertrófico dos cardiomiócitos, após estímulo com HT. 

 

5.2.3 Análise do efeito do T3 em componentes da via de sinalização do NF-қB 
in vitro 

 
Embora os níveis de S100A8 dosados no meio de cultura não tivessem sido 

alterados, a influência do T3 sobre esta via de sinalização foi avaliada também nos 

cardiomiócitos. Novamente, os dados de avaliação da expressão proteica de 

componentes desta sinalização, como TLR4, MyD88 e IқB estão agrupados na 

Figura 15. 
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Figura 15 - Efeito do T3 na expressão proteica de TLR4, MyD88 e IқB em cardiomiócitos em cultura. 
Blots representativos (A) das proteínas avaliadas em cardiomiócitos mantidos em DMEM (controle) ou 
tratados com T3 por 5, 10, 15 e 30 minutos ou ainda por 24 horas. Expressão proteica e quantificação 
de TLR4, n=4 (B), MyD88, n=6 (C), e razão IқB-p/ IқB total, n=3-6 (D). Os valores foram normalizados 
pela expressão proteica de GAPDH. *p<0,05 vs. controle.  
 
 

 
Primeiramente, foram mensurados os níveis proteicos do receptor TLR4 após 

o tratamento com T3. O tratamento com T3 por 24 horas não resultou em modulação 
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da expressão deste receptor. No entanto, ao avaliar a ação rápida deste hormônio, 

foi notado um aumento significativo após 10 minutos de tratamento, quando 

comparado ao observado nas células controle (Figura 15-B). Em paralelo, a 

expressão de RAGE foi também verificada. A expressão proteica deste receptor 

após tratamento de 24 h com T3 também não mostrou diferença significativa em 

comparação aos cardiomiócitos controle (dados não mostrados). Já a expressão 

deste receptor em amostras de cardiomiócitos estimulados por minutos com T3, não 

foi detectada a níveis quantificáveis.   

Com relação a MyD88, além do aumento desta proteína, observado no tecido 

cardíaco dos animais hipertiroideos, houve um aumento da expressão proteica com 

10, 15 e 30 minutos, assim como após 24 horas de tratamento com T3 quando 

comparado ao observado nos cardiomiócitos controle (Figura 15-C). 

Dando seguimento à cascata de sinalização, a expressão de IKK fosforilada 

praticamente não foi detectada em homogenatos proteicos de cardiomiócitos em 

cultura, apresentando um sinal muito fraco nos blots, o que dificultou a sua 

quantificação. Além disso, embora o sinal de IқB fosforilada (Ser 32/36) tivesse sido 

bem baixo, foi possível determinar a razão de IқB fosforilada pelos níveis totais de 

IқB. No entanto, os cardiomiócitos apresentaram ausência de modulação destas 

proteínas mesmo após diferentes tempos de estimulação com T3 (Figura 15-D). 

O efeito do T3 na atividade do NF-қB foi mais bem abordada nos 

experimentos in vitro. Paralelamente à quantificação da expressão de NF-қB 

fosforilado, foi avaliada a expressão deste fator nuclear em frações proteicas 

nucleares e citoplasmáticas de cardiomiócitos em cultura. E ainda, a atividade deste 

fator nuclear foi verificada através do ensaio de gene repórter. 

Em relação aos níveis de NF-қB fosforilado (Ser 536), a rápida estimulação 

com T3 por 5 min levou ao aumento de fosforilação desta proteína em 

cardiomiócitos, sem alterações nos outros períodos avaliados da curva tempo-

resposta com T3 (Figura 16-A e B). Ao avaliar a expressão de NF-қB em frações 

citoplasmáticas e nucleares (Figura 16-D, E, F), observa-se que não houve 

modulação dos níveis citoplasmáticos desta proteína, no entanto, a expressão 

nuclear de NF-қB esteve significativamente aumentada após 30 minutos de 

tratamento com T3. Estes resultados sugerem uma rápida translocação deste fator 

para o núcleo após estimulação com T3, onde então deve ser agir na regulação e/ 

ou ativação da transcrição de genes alvos. 
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Figura 16 - Efeito do T3 na ativação de NF-қB em cardiomiócitos em cultura. Imagem representativa 
(A) e quantificação de NF-қB (p65) fosforilado (Ser 536) (B). Atividade de NF-қB (p65) mensurado 
pela atividade da luciferase, através do ensaio de gene repórter (C). Imagem representativa (D) e 
quantificação da expressão nuclear (E) e citosólica (F) de NF-қB. As células foram mantidas em meio 
de cultura (controle, representado com a letra C) ou ainda tratadas com T3 pelos tempos indicados, 
n=4. *p<0,05 vs. controle. 
 

 

Para confirmar a atividade de NF-қB, a curva tempo-resposta de T3 seguida 

de experimentos de gene repórter (atividade da luciferase) mostrou que o rápido 

tratamento por 30 min não modula a atividade deste fator nuclear. No entanto, o 

aumento da atividade de NF-қB foi observado após 18 e 24 h de tratamento com T3 

(Figura 16-C).  
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Os dados obtidos na avaliação desta sinalização em cardiomiócitos 

evidenciam a importância em se fazer uso de modelos in vitro, no intuito de avaliar 

os efeitos diretos do HT em sinalizações intracelulares, os quais podem deixar de 

ser detectados nos experimentos in vivo. 

 

5.2.4 Avaliação da participação de MyD88 na hipertrofia do cardiomiócito 
promovida pelo T3 

 

Como a expressão de MyD88 foi estimulada pelo tratamento com T3 tanto in 

vivo como in vitro, passamos a avaliar  se esta proteína estaria também envolvida na 

hipertrofia dos cardiomiócitos. Assim, novamente foram realizados experimentos de 

silenciamento do gene que codifica a proteína MyD88, através da técnica de RNA de 

interferência (RNAi). Mais uma vez foram testados três oligos de silenciamento de 

MyD88 (denominamos como oligos 1, 2 e 3). Cada oligo foi testado em duas 

concentrações diferentes (50 e 70 nM), por 48h e 72h após transfecção. Em 

seguida, foi avaliada a expressão proteica de MyD88 por western blot.  
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Figura 17 - Padronização do silenciamento de MyD88 por RNA de interferência. As células 
transfectadas com os oligos 1, 2 e 3, cada um com duas concentrações diferentes (50 e 70 nM) e 
mantidas em cultura por 48 h e 72 h até o momento da extração proteica. As células controles 
(representadas pela letra C) foram transfectadas com um oligo inespecífico, scramble. A) Imagem 
representativa de blot para MyD88 após 72 h de transfecção, cuja condição escolhida para o 
silenciamento de MyD88 está indicada pela seta. B) Quantificação da expressão proteica de MyD88 
após 72 h de transfeção com o oligo 1 (50 nM). *p<0,05 vs. C, n=3. 
 

 

Praticamente todas as condições testadas resultaram na diminuição da 

expressão de MyD88 quando comparada à expressão das células controle. A figura 

17-A exibe uma imagem representativa das condições testadas após 72 h de 

transfecção. Como resultado da padronização, optamos em utilizar o oligo 1, na 
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concentração de 50 nM após 72 h de transfecção, cujo silenciamento foi em torno de 

72% (Figura 17-B).  

Uma vez padronizada a condição de melhor silenciamento de MyD88, foi 

iniciada a análise do envolvimento desta proteína na hipertrofia induzida pelo T3. Foi 

realizada avaliação da expressão de RNAm de marcadores de hipertrofia cardíaca 

(ANF e BNP), através da técnica de RT-PCR em Tempo Real, além da análise dos 

níveis de incorporação de leucina triciada pelas células e medida da área de 

superfície celular.  
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Figura 18 - Avaliação da participação de MyD88 na hipertrofia dos cardiomiócitos, resultante do 
tratamento com T3. A) Análise da expressão de RNAm de ANF e BNP (n=6). B) Ensaio de síntese 
proteica através da quantificação de incorporação de leucina triciada pelas células (n=3). C) Imagem 
representativa e D) quantificação da área de superfície das células (n=4). Os cardiomiócitos foram 
transfectados com oligo controle negativo ou RNAi para MyD88 por 48 h seguido do tratamento com 
T3 ou mantidos em DMEM por mais 24h. *p<0,05 vs. C; #p<0.05 vs. T3. 
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Os cardiomiócitos tratados com T3 apresentaram aumento da expressão de 

RNAm de ANF e BNP, bem como um aumento da síntese proteica e área celular em 

relação às células controle, como já esperado. A inibição de MyD88 preveniu o 

aumento de todos os parâmetros analisados. Os cardiomiócitos transfectados com 

RNAi para MyD88 e que foram tratados com T3 (RNAi+T3) mostraram uma 

atenuada expressão de ANF e BNP em relação às células tratadas com T3, porém 

sem diferença estatisticamente significativa. No entanto, tanto a taxa de síntese 

proteica como a área dos cardiomiócitos foram significativamente diminuídas quando 

comparadas àquelas do grupo T3, evidenciando que MyD88 também atua para a 

resposta hipertrófica do cardiomiócito poder ocorrer, frente ao tratamento com T3 

(Figura 18). 

 

5.2.5 Avaliação da participação de NF-қB na hipertrofia do cardiomiócito 
promovida pelo T3 
 

A análise do envolvimento de NF-қB na hipertrofia dos cardiomiócitos em 

resposta ao T3 foi também realizada. Para o estudo de perda de função deste fator 

nuclear, embora trabalhos reportem o uso de intervenção farmacológica com PDTC 

(CHEN et al., 2008; GUPTA et al., 2002), este inibidor do NF-қB mostrou-se tóxico 

aos cardiomiócitos em cultura, mesmo após algumas tentativas nas quais foram 

testadas diferentes concentrações de PDTC. Com isso, foi sugerido o uso de JSH-

23, um inibidor da translocação do NF-қB para o núcleo (WANG et al., 2012; WU et 

al., 2013).  

Os mesmos parâmetros, como avaliação da expressão de marcadores de 

hipertrofia, quantificação da incorporação de leucina e área dos cardiomiócitos 

confirmaram, mais uma vez, a resposta hipertrófica induzida pelo tratamento com 

T3. A inibição de NF-қB, mesmo com o tratamento concomitante com T3 (JSH+T3), 

reduziu significativamente a expressão de ANF e BNP, a área celular e a síntese 

proteica em relação às células estimuladas somente com T3. De forma interessante, 

o tratamento com JSH ainda diminuiu a expressão de ANF e BNP em comparação 

às células controle (Figura 19), sugerindo que este fator possa ter um papel 

importante na manutenção da homeostasia celular, mesmo em condições basais.   

Assim, com estes dados pode-se afirmar a importante contribuição de NF-қB 

para a hipertrofia dos cardiomiócitos estimulados com T3.  
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Figura 19 - Prevenção da hipertrofia dos cardiomiócitos tratados com T3, após inibição do NF-қB. A) 
Análise da expressão de RNAm de ANF e BNP por PCR em tempo real (n=3); B) Incorporação de 
leucina triciada pelas células (n=4); C) Imagem representativa e D) Medida da área de cardiomiócitos 
(n=4).  As células foram tratadas com T3, JSH, T3 juntamente com JSH (JSH+T3), ou ainda mantidas 
em DMEM (controle, representado pela letra C) por 24 horas. *P<0,05 vs. controle; #P<0,05 vs. T3. 

 

 

5.2.6 Efeito do silenciamento da calgranulina A e de MyD88 na ativação do 
fator NF-қB 

 

Dando seguimento a estes achados da participação de S100A8, MyD88 e NF-

қB para a resposta hipertrófica induzida pelo T3, foi questionado em seguida se 

S100A8 e MyD88 seriam necessários para a ativação de NF-қB pelo T3. Assim, as 

células foram transfectadas com RNAi para S100A8 ou para MyD88 e a expressão 

nuclear de NF-қB foi avaliada por western blot após 30 min de estimulação ou não 

com T3. Adicionalmente, os cardiomiócitos foram transfectados com os mesmos 

oligos de RNAi, além da transfecção com o plasmídeo contendo o gene repórter NF-

қB/ luciferase para avaliação da atividade de NF-қB após 24 h de tratamento com 

T3. 
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Figura 20 - Ativação de NF-қB pelo T3 é mediada por S100A8 e MyD88. A) Blot representativo e 
quantificação da expressão nuclear de NF-қB em células transfectadas com RNAi controle negativo 
scramble (controle, representado com a letra C), transfectadas com RNAi para S100A8 (RNAi A8), 
transfectadas com RNAi para MyD88 (RNAi MyD88), transfectadas e tratadas com T3, ou ainda 
tratadas com T3 (n=3-5). B) Atividade de NF-қB através do ensaio gene repórter (luciferase) em 
células que receberam as mesmas transfecções descritas, além de receberem o plasmídeo com 
luciferase seguido do tratamento ou não com T3 por 24h (n=4). *p<0,05 vs. C; #p<0,05 vs. T3. 

 

 

Como esperado, houve um aumento da expressão nuclear e da atividade de 

NF-қB após a estimulação de cardiomiócitos com T3. No entanto, ambos os grupos 

de células com inibição de S100A8 e também as que tiveram inibição de MyD88 

diminuíram a atividade deste fator nuclear em relação às células do grupo T3 (Figura 

20-B). Já em relação à expressão proteica nuclear de NF-қB, somente as células 

transfectadas com RNAi para MyD88 resultaram em significativa redução dos níveis 

de NF-қB, quando comparados àqueles das células estimuladas apenas com T3 

(Figura 20-A).  

Estes resultados confirmam que NF-қB é um importante sinal a jusante de 

S100A8 e MyD88 em cardiomiócitos em cultura. Além disso, estes dados sugerem 

que ambos S100A8 e MyD88 devem contribuir para a hipertrofia cardiomiocítica em 

resposta ao T3 através do acionamento de NF-қB, uma vez que este fator nuclear 

apresenta estreita relação com o processo hipertrófico.  
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5.2.7 Participação do Sistema Renina-Angiotensina (SRA), via receptor AT1, 
mediando as ações do T3 no eixo S100A8/ MyD88/ NF-қB 

 
Resultados prévios do nosso grupo de pesquisa evidenciam que os efeitos 

dos HT na ativação de algumas vias de sinalização, assim como na resposta 

hipertrófica ou ainda na modulação de parâmetros hemodinâmicos e funcionais no 

sistema cardiovascular são mediados pelo SRA. Baseado nestes relatos e 

considerando que o receptor AT1 tem participação fundamental em alguns 

mecanismos relacionados à resposta inflamatória, nós hipotetizamos  que a ação do 

T3 na expressão de S100A8, bem com na via de sinalização TLR4/ MyD88/ NF-қB 

em cardiomiócitos, poderia contar com a participação do receptor AT1. 

Assim, com o intuito de avaliar o efeito do AT1 mediando os efeitos do T3, os 

cardiomiócitos foram tratados com Losartan, um antagonista farmacológico deste 

receptor.  

A análise dos resultados evidenciou que o aumento de S100A8 e também 

S100A9 após tratamento com T3 foi abolido quando as células foram tratadas em 

paralelo com losartan (Figura 21). Este dado confirma que a ação do T3 no aumento 

da expressão destas calgranulinas é mediada pelo receptor AT1. 

 

 

A       B 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 - O aumento da expressão de S100A8 e S100A9 pelo T3 é mediado pelo receptor AT1 em 
cardiomiócitos. Expressão de RNAm de S100A8 (A) e S100A9 (B) por real time PCR, de células pré-
tratadas com losartan por 30 min sendo em seguida tratadas com T3 e losartan (Los+T3), tratadas 
apenas com losartan (Los) ou apenas T3 (T3), ou ainda mantidas em DMEM (controle), por 24 horas, 

n=5. *p<0,05 vs. controle, #p<0,05 vs. T3. 
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Em seguida, também foi avaliado se o receptor AT1 também atuaria no 

aumento da expressão de MyD88 pelo T3 em cardiomiócitos. O resultado desta 

análise sugere que o efeito do T3 na rápida ativação de MyD88 tende a ser 

atenuado pelo tratamento com losartan. No entanto, esta resposta não foi 

estatisticamente diferente em comparação às células estimuladas somente com T3 

(Figura 22). 
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Figura 22 - Expressão de MyD88 após tratamento com  T3 e/ou losartan em cardiomiócitos. As 
células foram pré-tratadas com Losartan por 30 min sendo em seguida tratadas com Losartan 
juntamente com T3 (Los+T3), somente Losartan (Los), somente T3, ou ainda mantidas em DMEM 
(controle) por 10 min. *p<0,05 vs. controle, n=6. 
 
 
 

Por último, foi analisada a influência do receptor AT1 na ativação de NF-қB. 

Os resultados mostram que a expressão nuclear de NF-қB está reduzida nas células 

tratadas com T3 e losartan, quando comparadas às células que receberam somente 

T3 (Figura 23-A). Mais uma vez, quando verificamos a atividade de NF-қB pelo 

ensaio de gene repórter, a ação do T3 na ativação deste fator nuclear é mediada, de 

alguma maneira pelo receptor AT1, considerando que o tratamento com losartan e 

T3 atenuou a atividade da luciferase, em relação às células estimuladas apenas com 

T3 (Figura 23-B). 
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Figura 23 - A ativação de NF-қB pelo T3 é mediada pelo receptor AT1 em cardiomiócitos. A) As 
células foram pré-tratadas com Losartan por 30 min sendo em seguida tratadas com Losartan 
juntamente com T3 (Los+T3), somente Losartan (Los), somente T3, ou ainda mantidas em DMEM 
(controle) por 30 min para avaliação da expressão proteica nuclear de NF-қB por western blot. B) 
Ensaio de gene repórter de células transfectadas com plasmídeo contendo gene da luciferase e que 
em seguida receberam os mesmos tratamentos descritos, no entanto, por 24 h. *p<0,05 vs. controle, 
#p<0,05 vs. T3, n=5. 

 

 

Estes últimos dados apresentados evidenciam a importante contribuição do 

receptor AT1 mediando os efeitos do HT nesta via de sinalização. No entanto, os 

mecanismos celulares através dos quais o AT1 intercede na ação do T3 e que 

poderiam explicar estes resultados ainda não foram esclarecidos em nossos 

estudos.  

Para finalizar, embora as análises iniciais do presente estudo tivessem 

avaliado mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos dos HT tanto in vivo 

como in vitro, os dados obtidos frente aos experimentos utilizando as culturas de 

cardiomiócitos permitiram um melhor entendimento e controle, em termos temporais, 

do momento ideal para observação de fenômenos biológicos. Assim, os principais 

resultados obtidos neste estudo, a partir de experimentos em culturas de 

cardiomiócitos, encontram-se sumarizados na Figura 24. 
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Figura 24 - Modelo proposto para ilustrar a participação do eixo S100A8/ TLR4/ MyD88/ NF-қB na 
hipertrofia cardiomiocítica induzida pelos HT. O esquema ilustra a ação do T3 estimulando S100A8 e 
S100A9 (ou calgranulinas A e B, respectivamente), TLR4, MyD88 e NF-қB (p65) em cardiomiócitos 
(setas na cor verde). Já a expressão de IқB não foi alterada pelo tratamento com T3 (seta horizontal 
na cor azul). Ainda, a ativação do NF-қB mostrou-se dependente de S100A8 e MyD88. Os ensaios de 
perda de função, seja pelo uso de RNAi (para S100A8 e MyD88) ou seja pela intervenção 
farmacológica (inibidor de NF-қB), demonstraram a importante contribuição destas moléculas na 
resposta hipertrófica do cardiomiócito decorrente do estímulo com T3. Os mecanismos moleculares 
diretamente envolvidos neste processo ainda precisam ser mais bem investigados, sugerindo uma 
possível conversa entre NF-қB e outros fatores de transcrição como o NFAT. Além disso, embora 
todos estes resultados possam ter ocorrido pela ação dos HT por si, o SRA, via receptor AT1, 
contribui de forma crucial mediando os efeitos do T3 nesta sinalização. O mecanismo através do qual 
o AT1 interfere nos efeitos do T3 é motivo de outros trabalhos em andamento no laboratório. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo avaliar aspectos relacionados ao 

contexto inflamatório na hipertrofia cardíaca induzida pelos HT. De forma sucinta, 

três principais evidências direcionaram este estudo: 1) o número crescente de 

trabalhos mostrando mecanismos envolvidos com o processo inflamatório em 

disfunções cardiovasculares; 2) o aumento de genes pró-inflamatórios no coração de 

ratos hipertirodeos; 3) e o fato do SRA, com o seu principal peptídeo a Angiotensina 

II, ter importante ação inflamatória e atuar como mediador de ações 

cardiovasculares resultante de elevados níveis de HT.  

Assim, investigamos a possível ação dos HT nos níveis de citocinas 

inflamatórias; na expressão de S100A8 e S100A9 (calgranulinas), consideradas 

importantes moléculas associadas ao dano celular; e também na via de sinalização 

TLR4/ MyD88/ NF-қB, no tecido cardíaco de ratos induzidos ao hipertiroidismo 

experimental. Ainda, a necessidade de destrinchar e isolar mecanismos moleculares 

complexos e rapidamente ativados pelos HT motivou o uso de culturas primárias de 

cardiomiócitos, preparadas a partir de ratos neonatos, as quais vêm representando 

um modelo muito profícuo para estudos de sinalização intracelular. Assim, a 

contribuição destas moléculas na sinalização para a hipertrofia, em resposta aos 

elevados níveis de HT, foi também verificada nos experimentos in vitro.  

Vale ressaltar que, embora os cardiomiócitos sejam fundamentais e 

contribuam expressivamente para o aumento da massa cardíaca, outros tipos 

celulares cardíacos assim como células do sistema imune são capazes de participar 

da regulação da hipertrofia e remodelamento cardíaco (AOYAGI; MATSUI, 2011; 

FRIELER; MORTENSEN, 2015; GHIGO et al., 2014), o que sugere que estas 

estejam também sob influência dos HT e possam ser alvo de futuras investigações. 

 

6.1 A respeito dos modelos experimentais utilizados 

 
Diferentes protocolos de indução ao hipertiroidismo experimental, como 

aquele utilizado no presente estudo, já foram utilizados em nosso laboratório 

(ANJOS-RAMOS et al., 2006; CARNEIRO-RAMOS et al., 2006; HU et al., 2003; 

TAVARES et al., 2013). No entanto, embora bem estabelecido, realizamos mais uma 

vez a confirmação da eficiência do tratamento com HT. 
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Algumas características dos efeitos provocados pelos elevados níveis de HT 

são bem peculiares, tornando-se discutível a ação benéfica ou prejudicial deste 

hormônio no sistema cardiovascular. 

Com relação aos dados obtidos, o menor ganho de massa corpórea dos 

animais hipertiroideos ao longo do tratamento é de certa forma esperado, uma vez 

que os HT promovem um aumento do metabolismo geral do animal (KROTKIEWSKI, 

2002) associado, portanto, à alteração de massa e gasto energético (FELDT-

RASMUSSEN, 2007). Outro fato também já observado antes é, proporcionalmente, 

o maior aumento do ventrículo direito, quando comparado ao do ventrículo esquerdo 

(GERDES; MOORE; HINES, 1987; HU et al., 2003; ZIEGELHÖFFER-

MIHALOVICOVÁ et al., 2003), o que parece estar diretamente relacionado à 

hipertensão pulmonar que frequentemente é decorrente do hipertiroidismo 

(VALLABHAJOSULA et al., 2011). 

No presente estudo, já a partir do sétimo dia de tratamento de indução ao 

hipertiroidismo, houve um aumento significativo da pressão arterial sistólica (PAS), 

em relação àquela observada nos animais do grupo controle. Este efeito não havia 

sido registrado em trabalhos prévios do laboratório com uso de outro protocolo de 

tratamento com T4 (ANJOS-RAMOS et al., 2006; HU et al., 2003), cujo aumento da 

PAS foi somente reportado ao final de 14 dias (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; 

BARRETO-CHAVES, 2007). Esta comparação permite inferir que o efeito do 

tratamento com T3 talvez seja considerado mais eficiente em relação ao T4, uma 

vez que o T3 está pronto para agir, sem que necessite sofrer influência da ação de 

desiodades necessárias para conversão de T4 em T3. Além disso, a administração 

de duas injeções diárias de T3 mantém os níveis circulantes deste hormônio mais 

constantes, uma vez que a meia-vida de T3 no soro de ratos é em torno de 7 horas 

(DANZI; DUBON; KLEIN, 2005). 

Em paralelo aos efeitos dos HT na PAS de ratos adultos, recentemente foi 

demonstrado que o hipertiroidismo induzido durante o período gestacional também 

está associado a consequências cardiovasculares na prole, incluindo o 

desenvolvimento de hipertensão (LINO et al., 2015). A partir de todas essas 

observações, é possível que em nosso estudo a hipertrofia cardíaca mediada por 

elevados níveis de HT possa ter ocorrido com a participação da aumentada 

sobrecarga de pressão observada nos animais, embora outros fatores estejam 

também associados ao aumento da massa muscular cardíaca (HU et al., 2003). 
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Desta forma, é importante ressaltar que, independentemente das possíveis 

alterações que os HT promovam sobre a PAS, estes hormônios também agem 

diretamente sobre o cardiomiócito, aumentando a transcrição gênica e a síntese 

proteica, promovendo aumento de seu volume celular e da sua contratilidade 

(CARNEIRO-RAMOS et al, 2010; DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-CHAVES, 

2009).  

O aumento da frequência cardíaca (FC) nos animais hipertiroideos também foi 

notado neste presente estudo. Este efeito ocorre como consequência tanto do 

aumento da expressão de receptores adrenérgicos no coração, como em função do 

aumento da expressão de canais iônicos no nodo sinoatrial, em resposta aos 

elevados níveis de HT (BIONDI et al., 2002; KAHALY; DILLMANN, 2005). Ainda, 

trabalhos clínicos corroboram o aumento da atividade simpática, e relatam também 

uma diminuição da modulação vagal no controle da frequência cardíaca em 

pacientes com hipertiroidismo, conjuntamente descrito como um desbalanço 

simpatovagal, resultante do hipertiroidismo (CHEN et al., 2006). 

De forma geral, estes resultados observados até então não são totalmente 

inéditos quando comparados a alguns dados já obtidos em nosso laboratório e na 

literatura. Porém, estas avaliações iniciais são importantes para confiabilidade aos 

resultados obtidos e segurança para o prosseguimento dos protocolos 

experimentais. 

 Com relação às análises in vitro, o modelo de cultura primária de 

cardiomiócitos neonatos é amplamente utilizado na pesquisa básica em cardiologia. 

Este modelo permite uma avaliação mais específica dos efeitos diretos do T3 nestas 

células, sem influência de fatores hemodinâmicos existentes in vivo. Assim, o uso 

destas culturas contribui para a caracterização das vias de sinalização envolvidas no 

desenvolvimento de hipertrofia, como abordado neste presente estudo, além de ser 

um modelo para estudos de contração, isquemia e hipóxia a nível celular 

(ROZANSKI et al., 2013; YANG et al., 2016) ou ainda para estudos relacionados à 

toxicologia de fármacos e seu transporte (LIMAYE; SHAIKH, 1999; WANG; KANG, 

1999). 
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6.2 Perfil de citocinas inflamatórias após tratamento com T3 

 

Mecanismos que resultam na ativação da resposta imune, como a liberação 

de citocinas inflamatórias, podem ser desencadeados por fatores neuro-humorais, 

sobrecarga hemodinâmica e ativação do sistema imune secundária a um stress 

cardíaco (BAUMGARTEN et al., 2006; MANN, 2003). 

Tendo como tema do presente estudo a avaliação de fatores envolvidos com 

a resposta inflamatória, a análise global de várias citocinas na circulação e no tecido 

cardíaco dos animais com ou sem tratamento com T3, foi inicialmente verificada. O 

aumento sérico de GRO-KC, IL-1α, MIP-3a e RANTES foi acompanhado do 

aumento de M-CSF e diminuição de IL-5 no coração do grupo hipertiroideo. 

Considerando o número total de citocinas avaliadas, pode-se notar que estes 

resultados, de certa forma, apontaram poucas alterações de citocinas circulantes e 

teciduais pelo tratamento com T3.  

Diante dos resultados obtidos, sabe-se que, assim como as calgranulinas, a 

IL-1α, aumentada no soro do grupo hipertiroideo, pode ser referida como uma 

proteína intracelular secretada e reconhecida como um sinal de perigo para as 

células (BIANCHI, 2007). No entanto, o aumento dos níveis desta interleucina, de 

GRO-KC e de RANTES, além da diminuição de IL-5 nos ratos hipertiroideos pode 

representar uma resposta não muito favorável a estes animais. Isto porque que 

estas alterações foram descritas em casos de insuficiência cardíaca (AUKRUST et 

al., 1998; CAPPUZZELLO et al., 2011), o que sugere um possível papel destas 

citocinas correlacionado às desordens implicadas na progressão desta patologia.  

De maneira geral, as citocinas que foram detectadas no tecido cardíaco de 

ambos os grupos experimentais, controle e hipertiroideo, porém sem diferença 

significativa, apresentam relação com mecanismos de angiogênese (ANJOS-

RAMOS et al., 2006; JAQUET et al., 2002) e fibrose (KANELLAKIS et al., 2012). As 

interleucinas IL-6 e IL-1β, por exemplo, participam de sinalizações que resultam na 

formação de tecido fibroso durante a hipertrofia cardíaca estimulada por 

norepinefrina (BARTH et al., 2000), assim como a IL-4 também contribui para o 

processo de fibrose cardíaca em camundongos submetidos à constricção da aorta 

(KANELLAKIS et al., 2012). O tempo de indução ao hipertiroidismo utilizado em 

nosso trabalho resulta em hipertrofia cardíaca sem alterações na deposição de 

colágeno, ou seja, não há um processo de fibrose significativo adjunto a esta 
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condição experimental (LEVICK; FENNING; BROWN, 2005). Tal associação poderia 

em parte explicar a ausência de modulação destas citocinas citadas no presente 

estudo.  

Com relação a alguns achados descritos na literatura, um trabalho prévio 

avaliou a expressão de RNAm de algumas citocinas inflamatórias (IL-1α, IL-1β, IL-6 

e TNF-α) em ambos ventrículos esquerdo e direito de ratos tratados com T3 por 6, 

24, 48, 72 h, e por 7 e 14 dias e também não encontrou diferença significativa entre 

os vários grupos e o grupo controle (ZIEGELHÖFFER-MIHALOVICOVÁ et al., 2003). 

Por outro lado, numa outra condição de hipotireoidismo em ratos, foi notado um 

aumento de TNF-α e IL-6 no soro destes animais, e ainda, o tratamento de 

reposição hormonal com LT4 agravou esta resposta (HAJJE et al., 2014). Um outro 

trabalho ainda mostrou que o tratamento com T3 estimulou a produção e liberação 

de citocinas, em uma linhagem celular com aumentada expressão do receptor de 

HT, TRα1, além de ter sido descrito um aumento de 28 genes relacionados à 

inflamação nestas células (SHIH et al., 2004). Já do ponto de vista clínico, há um 

aumento dos níveis de citocinas pró-inflamatórias como IL-1, IL-6, TNF-α e RANTES 

no soro de pacientes hipertiroideos devido à doença auto-imune da glândula tireóide 

(CELIK et al., 1995; DÍEZ et al., 2002; LABAN-GUCEVA; BOGOEV; ANTOVA, 2007; 

SENTURK et al., 2003). 

De forma geral, os dados encontrados neste estudo, em conjunto como os 

relatados em trabalhos prévios, embora um pouco diversos, indicam certa influência 

na produção e/ou liberação de citocinas pelos HT. Assim, as implicações diretas 

entre a produção de citocinas, bem como outros efeitos no contexto inflamatório nas 

alterações cardiovasculares desencadeadas pelo hipertiroidismo merecem mais 

detalhamentos. 

Ainda, evidências crescentes sugerem que diferentes células, sob estímulos 

de estresse ou injúria, têm a capacidade de desencadear uma resposta inflamatória 

local, que em conjunto com a resposta imune circulante, determina a consequência 

do dano celular. Embora os cardiomiócitos fossem considerados “expectadores” sem 

envolvimento ativo na resposta inflamatória decorrente de injúrias cardiovasculares, 

sabe-se hoje que estas células são capazes de sintetizar e liberar citocinas e 

quimiocinas. Este fato foi demonstrado, por exemplo, em cardiomiócitos sob 

estímulo de hipóxia, estresse mecânico e da endotoxina, sendo então capazes de 

produzir esses peptídeos biológicos (FRANTZ et al., 1999; WESTPHAL et al., 2007; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fenning%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16043883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fenning%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16043883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogoev%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18297990
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Antova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18297990
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YANG et al., 2016; YU et al., 2014). Neste contexto, foram avaliadas também 

algumas citocinas associadas a distúrbios cardiovasculares, e que pudessem ser 

produzidas localmente pelos cardiomiócitos isolados em cultura quando estimulados 

com T3. Os resultados demonstraram que a expressão de RNAm de algumas 

citocinas como IL-6, IL-10 e INF-γ não foi detectada em ambos os grupos de 

cardiomiócitos controles ou tratados com T3. Já a expressão de IL-1β e TNF-α, 

embora quantificada, não mostrou nenhuma alteração frente ao T3. 

Mesmo que o coração sob condições normais não expresse constitutivamente 

algumas citocinas inflamatórias (KAPADIA et al., 1997), uma variedade de estímulos 

como já mencionado, podem causar a produção destas moléculas. Ainda, já foi 

evidenciado que embora os cardiomiócitos também contribuam para o 

estabelecimento do contexto inflamatório no miocárdio, são os fibroblastos e as 

células endoteliais que parecem ser a principal fonte de sinais inflamatórios 

(AOYAGI; MATSUI, 2011; MCCARTHY et al., 2014). Considerando estes fatos, os 

HT talvez não representem um estresse a ponto de deflagrar a produção de 

citocinas em cardiomiócitos. No entanto, não sabemos se estes hormônios 

apresentam efeitos a este respeito nos outros tipos celulares presentes no tecido 

cardíaco, os quais poderiam afetar diretamente a função do cardiomiócito. 

 

6.3 Influência do T3 na expressão de S100A8 e S100A9 

 
 O miocárdio responde a uma variedade de injúrias provocadas por diferentes 

causas não só através da produção e liberação de citocinas, mas também de outros 

mediadores inflamatórios. As células submetidas a um estresse, por exemplo, são 

capazes de sintetizar e liberar moléculas endógenas conhecidas como DAMPs 

(padrões moleculares associados a danos). Neste sentido, dois membros da família 

de proteínas S100, S100A8 e S100A9, também denominadas respectivamente como 

calgranulina A e calgranulina B, são apontadas como importantes moléculas 

primariamente envolvidas na homeostase celular e que podem também agir como 

sinalizadores de perigo extracelular, quando liberadas como resultado de dano 

celular (EHRCHEN et al., 2009). Podem ser encontradas em ambos os espaços intra 

e extracelular e o aumento da sua produção e liberação, geralmente sob condições 

inflamatórias, resulta na ativação de sinalizações a partir dos receptores de 
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membrana TLR4 e RAGE, no intuito de amplificar a cascata pró-inflamatória 

(SCHIOPU; COTOI, 2013; VOLZ et al., 2012). 

Além disso, por terem um domínio de ligação ao cálcio, as duas calgranulinas 

A e B, bem como outros membros desta família de proteínas S100, são amplamente 

distribuídas de forma específica nos mais diversos tecidos e tipos celulares. Embora 

sejam constitutivamente expressas em células mielóides (EDGEWORTH et al., 

1991; KERKHOFF; KLEMPT; SORG, 1998), podem ter sua expressão induzida em 

células cardíacas, como fibroblastos (RAHIMI et al., 2005), células endoteliais 

(MCCORMICK et al, 2005; YEN et al., 1997) e cardiomiócitos. (BOYD et al., 2008; 

WU et al., 2014). 

Adicionalmente aos dados preliminares de microarray, foi confirmado no 

presente estudo que as expressões de S100A8 e S100A9 estão aumentadas no 

tecido cardíaco dos animais hipertiroideos, assim como nos cardiomiócitos tratados 

com T3. Somente pela avaliação da produção e liberação de citocinas nestas 

condições experimentais, não podemos afirmar que os HT tenham muitas ações no 

contexto inflamatório no coração. No entanto, associando o efeito dos HT com 

relação às calgranulinas, estes dados sugerem que os HT sejam sim considerados 

um estímulo que funcione como uma ameaça à homeostase celular.  

O aumento da expressão da S100A8 não foi acompanhado do aumento desta 

calgranulina no meio de cultura dos cardiomiócitos tratados com T3, contrariando a 

nossa expectativa de que a sua liberação ao meio extracelular atuasse diretamente 

na ativação de vias relacionadas a uma condição inflamatória desencadeada por 

este hormônio. Apesar disso, trabalhos experimentais que investigaram a ação de 

S100A8 em cardiomiócitos não mostraram nenhuma dosagem desta calgranulina no 

sobrenadante celular e mesmo assim descrevem uma relação de S100A8 no 

contexto inflamatório (BOYD et al., 2008) e na resposta hipertrófica (WEI et al., 

2015). 

Até recentemente, apenas indicativos, mas não uma direta relação entre 

S100A8 e modulação do trofismo cardíaco havia sido relatada. No entanto, já se 

sabe que esta calgranulina está envolvida com a progressão da hipertrofia e 

disfunção diastólica em um modelo de doença renal crônica (YAN et al., 2014). 

Ainda, existe uma importante contribuição de S100A9 no estabelecimento da fibrose 

e hipertrofia cardíaca induzida pela Ang II, uma vez que a administração de 

anticorpo neutralizante para esta calgranulina reduz a área de cardiomiócitos e o 
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depósito de colágeno no tecido cardíaco (WU et al., 2014). Na mesma linha a estes 

achados, no presente estudo foi verificado que a inibição de S100A8 atenuou a 

hipertrofia do cardiomiócito, sugerindo que o aumento da expressão desta 

calgranulina pelo T3 contribua para a resposta hipertrófica promovida pelo hormônio.    

Entretanto, foi também descrito que a expressão de S100A8 e S100A9 

encontra-se aumentada logo após a remoção do estímulo hipertrófico em modelo de 

constrição da aorta e em cardiomiócitos estimulados com norepinefrina. Este efeito 

foi considerado favorável, pois o aumento destas calgranulinas contribuiu para a 

regressão da hipertrofia cardíaca e fibrose gerada nestes modelos (WEI et al., 2015; 

YANG et al., 2007). 

A partir destes dados, é interessante notar que o papel de S100A8 e S100A9 

parece não ser homogêneo e o envolvimento destas calgranulinas no contexto da 

hipertrofia e na patogênese de doenças cardiovasculares tem atraído muito 

interesse recentemente. Neste sentido, alguns mecanismos pelos quais essas 

proteínas influenciam a resposta hipertrófica e outras atividades biológicas, como por 

exemplo, atuação na contratilidade do cardiomiócito, ainda são estudados. 

Evidências mostram que S100A8 ativa algumas vias como ERK, p38 MAPK e PKC 

(EHRCHEN et al., 2009). Além disso, após a exposição de cardiomiócitos a 

endotoxinas, ambas S100A8 e S100A9 interagem com a proteína SERCA2a (cálcio 

ATPase do retículo sarcoplasmático), sugerindo a associação de calgranulinas com 

a regulação da homeostase de cálcio intracelular (BOYD et al., 2008). Aquelas 

sinalizações bem como algumas proteínas que agem modulando a concentração de 

cálcio são também influenciadas pelos HT (CARR; KRANIAS, 2002; DAVIS et al., 

2000; HAMASAKI et al., 2000). Desta forma, além da investigação da relação entre 

S100A8 e a via do NF-қB, a qual foi alvo deste presente estudo, é também provável 

que exista uma conversa entre S100A8 e outras sinalizações deflagradas pelo T3 

em cardiomiócitos. Uma análise mais detalhada pode vir a ser alvo de futuras 

investigações de nosso grupo. 

 

6.4 Efeito do T3 na expressão de TLR4 e na via de sinalização do NF-қB  

 
Atualmente a literatura sugere a existência de um sistema intrínseco de 

resposta ao estresse, mediado em parte por uma família de receptores conhecida 

como receptores Toll-like (TLR). No coração de humanos e de ratos já foram 
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identificados até o momento 10 TLRs, numerados de 1 a 10, sendo o TLR4 o mais 

expresso neste tecido, quando comparado aos demais receptores desta família 

(FRANTZ et al., 1999; MANN, 2011; NISHIMURA; NAITO, 2005). 

Como o T3 estimula o aumento de calgranulinas, e estas são consideradas 

ligantes endógenos destes receptores TLR4, assim como dos receptores RAGE, foi 

plausível a investigação da expressão destes receptores. Neste estudo, no entanto, 

somente um rápido aumento de TLR4 foi observado em cardiomiócitos tratados com 

T3 por 10 minutos, com ausência de efeitos na expressão do receptor RAGE nestas 

células e também de ambos os receptores no tecido cardíaco dos grupos 

experimentais. Ainda, a expressão do TLR4 encontrou-se inalterada em corações de 

ratos tratados por tempos mais agudos (12 e 24 horas, e 7 dias de tratamento com 

T3), quando comparada àquela do grupo controle (dados não mostrados). Dados da 

literatura apoiam estes achados, pois o aumento de S100A8 e S100A9 estimulado 

por Ang II também não foi acompanhado de alteração na expressão proteica de 

receptores TLR4 e RAGE em cardiomiócitos (WU et al., 2014). No entanto, também 

já foi demonstrado que a expressão de TLR4 está significativamente aumentada no 

miocárdio insuficiente de humanos e ratos (BIRKS et al., 2004; FRANTZ et al., 1999; 

LIU et al., 2015). Talvez os HT sejam capazes de modular os níveis proteicos deste 

receptor em tratamentos mais prolongados, o que não foi avaliado no presente 

estudo. É interessante salientar que, embora o hormônio praticamente não tenha 

alterado o padrão de expressão dos receptores aos quais as calgranulinas se ligam, 

a expressão basal desses receptores pode não representar um fator limitante para 

os efeitos desencadeados por elas. 

Como tem sido já descrito na literatura, os receptores TLR interagem com 

moléculas adaptadoras, as quais transmitem o sinal a outras proteínas intracelulares 

intimamente associadas à ativação do NF-қB. Dentre estas proteínas adaptadoras 

está o fator MyD88, o qual então coordena a resposta celular a diferentes agonistas 

dos TLR. 

Neste contexto, o aumento expressivo de MyD88 em resposta ao tratamento 

com T3, observado tanto nos experimentos in vivo como in vitro, indicaram a 

possível deflagração de subsequentes sinalizações, como a via que resulta na 

ativação do NF-қB. Embora a expressão das proteínas envolvidas com a clássica 

ativação do NF-қB, como IKK e IқB, não tenham sido alteradas de forma significativa 

pelo T3, a atividade do NF-қB foi demonstrada através da rápida translocação 
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nuclear e também aumento da atividade da luciferase, utilizada como gene repórter 

da ação transcricional deste fator.  

Os métodos complementares empregados para avaliar a ativação de NF-қB 

também mostraram efeitos após diferentes tempos de tratamento com T3. Com 

relação à avaliação da translocação do NF-қB para o núcleo, assim como também 

ocorre em cardiomiócitos expostos a Ang II, endotelina e fenilefrina (PURCELL et al., 

2001), um rápido efeito do T3 foi observado. Já a atividade do NF-қB, mensurada 

pela técnica de gene repórter com luciferase, mostrou-se aumentada após o 

tratamento mais prolongado, de 18 e 24 horas com T3. Este fato, também mostrado 

em outros estudos (GUPTA et al., 2002; SORRIENTO et al., 2010), ocorre 

provavelmente porque os níveis suficientes da proteína luciferase traduzidos, e 

portanto disponíveis para que ocorra a reação química e seja detectada a 

luminescência, precise de um tempo mais longo. Vale a pena ressaltar também que 

os eventos intracelulares são dinâmicos, e o próprio NF-қB, assim com outros 

fatores envolvidos com sinalizações, podem ser ativados e desativados várias vezes 

em um determinado período de tempo.  

Além disso, mostramos que essa ativação de NF-қB em cardiomiócitos 

tratados com T3 está intimamente associada à ação de S100A8 e MyD88. E tendo 

como foco a resposta hipertrófica, evidenciamos que todo esse eixo S100A8, MyD88 

e NF-қB tem crucial participação na hipertrofia do cardiomiócito, sob estímulo do T3.  

A estreita relação existente entre S100A8/ S100A9, TLR4, MyD88 e ativação 

do NF-қB no miocárdio foi reportada em trabalhos prévios. Em corações de 

camundongos knockout para MyD88 e knockout para NF-қB, a expressão de ambas 

S100A8 e S100A9 é quase nula, e mesmo estimulando estes animais com LPS, não 

há aumento destas calgranulinas, como ocorre com os animais selvagens (BOYD et 

al., 2008). Adicionalmente, além do envolvimento de S100A8/ S100A9 previamente 

já abordado, todos os outros componentes deste eixo estão implicados em 

disfunções cardiovasculares, incluindo o processo de hipertrofia cardíaca.  

Com relação ao TLR4, tanto o silenciamento local destes receptores em área 

infartada, como o uso de animais deficientes de TLR4, mostraram melhora da função 

cardíaca após o infarto do miocárdio, acompanhada da redução da fibrose e 

remodelamento (LIU et al., 2015; TIMMERS et al., 2008). No modelo de sobrecarga 

de pressão, camundongos deficientes de TLR4 apresentaram diminuição de NF-қB, 

associado à redução da pressão sistólica, da hipertrofia cardíaca e apoptose de 
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cardiomiócitos, quando comparados aos animais selvagens submetidos ao mesmo 

insulto (EHRENTRAUT et al., 2015; HA et al., 2005). Estes dados sugerem que o 

TLR4 medeia a ativação de NF-қB, o qual tem um importante papel nestes 

parâmetros apontados. 

A respeito de MyD88, o bloqueio da ação deste fator, através da inibição 

farmacológica ou pela transfecção com plasmídeo dominante negativo, também 

atenuou a hipertrofia decorrente de sobrecarga de pressão e pós-infarto, assim 

como em cardiomiócitos estimulados com fibrinogênio (HA et al., 2006; LI et al., 

2009; VAN TASSELL et al., 2010).  

Por último, além de todos estes fatores, a participação de NF-қB no 

desenvolvimento da resposta hipertrófica por angiotensina II, fenilefrina, endotelina, 

miotrofina, dentre outros estímulos, é fundamental (GUPTA et al., 2002; HA et al., 

2006; PURCELL et al., 2001; RAJAPUROHITAM et al., 2012; YOUNG et al., 2008). 

A ausência ou inibição deste fator resulta no efeito regulatório da hipertrofia 

decorrente destes diferentes estímulos, assim como ocorreu nos cardiomiócitos após 

tratamento com T3, como demonstrado neste presente estudo. Embora sejam 

inúmeros os trabalhos mostrando a relação do NF-қB com a resposta hipertrófica, 

não havia relatos a respeito da influência que os HT exercem na ativação deste fator 

de transcrição em cardiomiócitos, bem como da contribuição de toda a sinalização 

na hipertrofia destas células cardíacas. 

Uma importante questão que ainda necessita ser esclarecida é o fato de não 

sabermos exatamente por quais mecanismos o NF-қB atua no processo hipertrófico. 

Por se tratar de um fato de transcrição, a primeira suposição seria a de que o NF-қB 

regulasse diretamente a transcrição de genes tipicamente envolvidos com a 

hipertrofia cardíaca como, por exemplo, ANF, BNP, α-MHC e β-MHC. Entretanto, já 

foi reportada a ausência de sequências regulatórias específicas na região promotora 

destes genes, onde o NF-қB, consequentemente, se ligaria (GORDON; SHAW; 

KIRSHENBAUM, 2011). Ainda neste contexto, foi demonstrada uma interação física 

do NF-қB com o NFAT, um conhecido fator de transcrição relacionado à resposta 

hipertrófica, capaz de interagir de forma direta na região promotora de genes 

hipertróficos (LIU et al., 2012). Esta interação pode, de certa forma, explicar um 

possível mecanismo pelo qual NF-қB regularia a hipertrofia do cardiomiócito. É 

possível, inclusive, hipotetizar que este mecanismo esteja ocorrendo após 

tratamento com T3, pois este hormônio além de ativar o NF-қB, como descrito neste 
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presente estudo, também aciona sinalizações que influenciam a translocação de 

NFAT para o núcleo (dados do laboratório não publicados). No entanto, estudos 

adicionais devem ainda ser realizados para permitir aprofundar melhor este 

entendimento. 

 

6.5 Participação do SRA mediando os efeitos dos HT 

 
 Uma vez estabelecidos os efeitos dos hormônios tiroideanos no eixo S100A8/ 

S100A9, TLR4, MyD88 e NF-қB, bem como o envolvimento desta sinalização na 

hipertrofia do cardiomiócito, o passo seguinte finalmente proposto neste estudo, foi 

verificar um possível papel do sistema renina angiotensina (SRA) mediando tais 

ações. Este questionamento a respeito da participação do SRA nas ações dos HT é 

amplamente abordado em trabalhos da literatura. De fato, essa relação do SRA com 

HT vem sendo relatada há mais de três décadas (BARRETO-CHAVES et al., 2010) 

e a avaliação desta interação em implicações fisiopatológicas no sistema 

cardiovascular é inclusive, considerada como principal alvo de estudo do nosso 

grupo de pesquisa. 

Neste sentido, uma situação de ativação do SRA circulante no hipertiroidismo 

já é conhecida (BASSET et al., 2001; BOUHNIK et al., 1981; KOBORI et al., 1997; 

MARCHANT; BROWN; SERNIA, 1993). As ações sistêmicas do SRA, em conjunto 

com o aumento da produção local de componentes deste sistema em cardiomiócitos, 

tem um papel crítico no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca decorrente dos 

elevados níveis de HT. O uso de antagonista do receptor AT1, por exemplo, atenua 

ou previne a hipertrofia cardíaca induzida pelos HT in vivo (DINIZ et al., 2013) e in 

vitro (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-CHAVES, 2009). Além disso, estes 

trabalhos apontam a participação deste receptor de angiotensina II (Ang II) como 

mediador de eventos celulares e moleculares intimamente associados com a 

hipertrofia, como a ativação da via da AkT/ mTOR e o aumento da expressão do 

miR-208a (microRNA-208a) estimulados pelos HT. 

No presente estudo, logo na primeira análise foi observado que o aumento da 

expressão gênica de S100A8 e S100A9 pelo T3 em cardiomiócitos foi totalmente 

prevenido pelo tratamento com losartan (inibidor do receptor AT1). Do mesmo modo, 

a ativação do NF-қB, demonstrada como adjacente à ação de S100A8, foi também 

atenuada nos cardiomiócitos que receberam aquele fármaco. Embora o aumento da 
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expressão de MyD88 pelo T3 não tenha sido significativamente reduzida pela 

inibição do AT1 nos cardiomiócitos, é bem nítido que este processo tende a ocorrer. 

Apesar disso, estes dados em conjunto comprovam o papel do receptor AT1 

mediando os efeitos do HT nesta sinalização.  

Estes resultados podem ser explicados considerando todas as evidências já 

citadas: o fato do receptor AT1 ter papel fundamental na hipertrofia pelos HT, 

regulando sinalizações envolvidas neste processo; este eixo S100A8/ MyD88/ NF-қB 

ser intimamente responsável pela resposta trófica do cardiomiócito sob estímulo com 

T3; e adicionalmente, os efeitos pelos quais a Ang II, via receptor AT1, medeia 

respostas inflamatórias são em parte devido à ativação do NF-қB (BENIGNI; 

CASSIS; REMUZZI, 2010; BHATT; LOKHANDWALA; BANDAY, 2014; BRASIER, 

2010; LAHERA; CACHOFEIRO; DE LAS HERAS, 2011; MACKENZIE, 2011). 

Além da relação entre S100A8 e NF-қB mostrada neste estudo, outros 

aspectos interessantes são notados neste contexto. A associação direta existente 

entre esta calgranulina e moléculas atuantes na homeostase do cálcio intracelular, 

como a SERCA2a (BOYD et al., 2008) suspeitamente pode também estar sendo 

estimulada no cardiomiócito sob efeito do T3. Esta suposição se faz, pois o HT 

aumentou a expressão de S100A8, como reportado neste estudo, além de também 

aumentar a expressão de SERCA2a, efeito inclusive parcialmente dependente do 

receptor AT1 (DINIZ et al., 2015). Outros dados em andamento no laboratório 

apontam também a participação do receptor AT1 envolvido nas sinalizações que 

regulam o fluxo de cálcio intracelular, fundamental para a contratilidade dos 

cardiomiócitos e que interferem diretamente na reposta hipertrófica destas células. 

Assim, todos estes efeitos talvez se entrelacem, merecendo então ser investigados. 

Neste estudo, a investigação da participação do AT1 como mediadora dos 

efeitos do T3 foi feita somente in vitro, levando em consideração que os principais 

resultados referentes aos mecanismos moleculares ocorreram nos experimentos 

com as culturas de cardiomiócitos. Além disso, os dados a respeito das alterações 

hemodinâmicas observados no hipertiroidismo experimental, como o aumento da 

pressão arterial sistólica, já foram previamente demonstrados serem mediados pela 

ação do SRA, via receptores AT1 e também AT2 (DINIZ; CARNEIRO-RAMOS; 

BARRETO-CHAVES, 2007). 

A partir de todos estes dados, são questionáveis os mecanismos pelos quais 

o SRA influencia estas ações geradas inicialmente pelos HT. Como os HT 
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aumentam a expressão de AT1 e ainda os níveis circulantes e cardíacos de Ang II 

no hipertiroidismo (BARALDI et al., 2013; CARNEIRO-RAMOS et al., 2010; 

MARCHANT; BROWN; SERNIA, 1993) e também em cardiomiócitos (DINIZ; 

CARNEIRO-RAMOS; BARRETO-CHAVES, 2009; DINIZ et al., 2012), uma das 

primeiras hipóteses levantadas seria a de que a hipertrofia pelos HT fosse resultante 

do aumento dos níveis de Ang II, e este peptídeo operasse então como o grande 

responsável pelos efeitos iniciados pelos HT. No entanto, este fato não pode ser 

afirmado, uma vez que o padrão de respostas celulares, teciduais e funcionais por 

estes dois agentes hipertróficos nem sempre são os mesmos. Um exemplo clássico 

e evidente a respeito disso, seria em relação à fibrose cardíaca, característica 

resultante do tratamento com Ang II por apenas duas semanas (KIM et al., 2014; 

PANG et al., 2015). O tratamento com T3, mesmo com doses bastante elevadas 

(100 x a dose fisiológica) e por um período de quatro semanas não resulta em 

significativo depósito de colágeno e fibrose do tecido cardíaco (dados ainda não 

publicados). 

Além disso, as sinalizações deflagradas pelo receptor AT1 são muito mais 

amplas e complexas do que suposto inicialmente. Podem ser influenciadas por 

outros receptores, uma vez que o receptor AT1 pode formar heterodímeros com 

outros receptores do SRA, ou também com o receptor β-adrenérgico (ABDALLA et 

al., 2001; BARKI-HARRINGTON; LUTTRELL; ROCKMAN, 2003). Este fato, 

inclusive, pode ter influenciado os efeitos observados neste presente estudo. Ainda, 

a clássica ligação da Ang II no receptor AT1 que, acoplado à proteína G ativa 

múltiplas sinalizações, já não é mais considerada a única forma pela qual o AT1 

medeia seus efeitos. Este receptor também pode estimular sinalizações 

independentes de proteína G, como o recrutamento de β-arrestinas, levando à 

internalização do AT1 (RAKESH et al., 2010). E também, sabe-se que o AT1 pode 

ser ativado pelo estresse mecânico, na ausência do ligante Ang II (ZOU et al., 2005). 

Diante destes e de outros mecanismos os quais estão sendo descobertos e 

relatados, pode-se dizer que é cada vez mais intrigante e desafiador a busca da 

compreensão das ações do AT1 mediando os efeitos dos HT. 

No presente estudo, a análise a respeito da interação entre SRA e HT foi 

realizada no intuito de contribuir com a descrição de efeitos a partir do receptor AT1, 

em mais uma importante via ativada na hipertrofia do cardiomiócito pelo T3. Ainda, 

estes achados dão suporte aos dados já demonstrados previamente evidenciando o 
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papel crítico do receptor AT1 para o desenvolvimento da hipertrofia dos 

cardiomiócitos promovida pelos HT. 

 Estudos mais específicos a respeito dos mecanismos moleculares que 

explicariam parte dos efeitos desta interação estão atualmente em andamento em 

nosso laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

7 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos e descritos neste estudo, podemos 

resumidamente concluir que: 

Os HT, através de S100A8 e S100A9 (ou calgranulinas A e B), estimulam a 

via de sinalização TLR4/ MyD88/ NF-қB, a qual apresenta papel crucial na hipertrofia 

dos cardiomiócitos, tendo o SRA, via AT1, função mediadora dos efeitos dos HT na 

ativação desse eixo. 

Esses dados em conjunto indicam um novo mecanismo associado a vias 

ligadas à inflamação através das quais os HT atuam para induzir a hipertrofia dos 

cardiomiócitos, com participação do receptor AT1. 
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