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Resumo 
Da Silva MV. Avaliação da Interação do Hormônio Tiroideano com o Sistema Nervoso 
Simpático, via Receptor α2A Adrenérgico, na Regulação da Maturação e Crescimento 
Ósseos, [Tese (Doutorado em Ciências) ] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2016 
 Sabe-se que o hormônio tireoideano (HT) regula o desenvolvimento e crescimento dos 
ossos, entretanto, os seus mecanismos de ação ainda são pouco conhecidos. 
Recentemente, identificamos a expressão dos adrenoceptores α2A e α2C (α2A-AR e α2C-
AR) na lâmina epifisial (LE) de camundongos e uma diminuição no comprimento do 
fêmur e tíbia de camundongos com inativação gênica do α2A-AR (α2A-AR-/-). No 
presente estudo, investigamos se o HT interage com o sistema nervoso simpático (SNS) 
para controlar o crescimento longitudinal ósseo (CLO), e se essa possível interação 
depende do α2A-AR. Para tanto, avaliamos o efeito de 30 dias de hipotireoidismo 
(HIPO), induzido por metimazol e perclorato de sódio (adicionados à água de beber); e 
hipertireoidismo (HIPER), mimetizado por injeções diárias de 20 vezes a dose 
fisiológica de triiodotironina (20xT3 = 7 μg/100g peso corporal/dia) sobre o CLO de 
camundongos fêmeas selvagens (Selv = C57BL/6J) e α2A-AR-/- de21 dias de idade. 
Vimos que os animais α2A-AR-/- apresentam menor comprimento no fêmur, tíbia, rádio, 
úmero e L4 quando comparados aos animais Selv. Como esperado, o HIPO e HIPER 
prejudicaram o CLO desses ossos nos camundongos Selv, entretanto, o efeito do HIPO 
foi mais deletério. Surpreendentemente, o fêmur, L4 e úmero dos animais α2A-AR-/-se 
mostraram resistentes aos efeitos negativos do HIPO e HIPER quanto ao CLO. Apenas 
um efeito ligeiramente negativo do HIPO foi observado na tíbia e rádio, enquanto que o 
HIPER promoveu um ligeiro aumento (11%, p<0,001) no comprimento desses dois 
ossos. A análise da morfologia da LE distal do fêmur mostrou que os animais α2A-AR-/-
eutireóideos (EUT) apresentam uma ampla desorganização na zona proliferativa (ZP) e 
uma importante redução no número de CH (70%, p<0,001) e, conseqüentemente, na 
espessura da zona hipertrófica (ZH) em relação aos animais Selv. Como esperado, o 
HIPO promoveu importantes alterações na LE dos animais Selv: redução na espessura 
da LE e na zona proliferativa (ZP), hipertrófica (ZH), pré-hipertrófica (ZPH) e 
hipertrófica madura (ZHM); e redução no número de CP/coluna, CH, condrócitos pré-
hipertróficos (CPH) e condrócitos hipertróficos maduros (CHM). Essas alterações não 
foram observadas nos animais α2A-AR-/-HIPO, com exceção de uma redução no número 
de CP/coluna e na espessura da ZHM. Em contraste, o HIPO induziu aumento na ZPH e 
no número de CPH nos animais α2A-AR-/-. Nos animais Selv, a tirotoxicose causou 
redução na espessura da ZH e ZPH e diminuição no número de CPH. No entanto, nos 
animais α2A-AR-/-, o HIPER promoveu redução na espessura de todas as zonas 
analisadas, e redução no número de CP/coluna, CH e CHM. Vimos que a expressão 
gênica do PTHrP e Ihh é bastante reduzida na LE dos animais α2A-AR e que esses 
fatores praticamente não respondem ou respondem de forma oposta ao excesso e 
deficiência de HT, em relação aos animais Selv. Por outro lado, a expressão gênica de 
IGF-1 mostrou-se elevada nos animais α2A-AR, enquanto que a resposta do receptor de 
IGF-1 (IGF-1R) ao HIPER na LE, quanto àsua expressão gênica e protéica, foi oposta 
àquela observada nos animais Selv. Esses dados sugerem que as vias PTHrP/Ihh e IGF-
1/IGF-1R possam ser vias de convergência do SNS e HT na regulação da 
morfofisiologia da LE, envolvendo o α2A-AR. Através da microtomografia 
computadorizada (µCT) do osso trabecular da metáfise distal do fêmur, observamos que 
os animais 2A-AR-/- apresentam menor número de trabéculas (Tb.N) e porosidade 

 

  



trabecular (Tb.Po), e maior espessura trabecular (Tb.Th) do que os animais Selv. Além 
disso, os animais 2A-AR-/- apresentam menor fator de padrão trabecular (Tb.Pf) e 
índice de modelo estrutural(SMI) do que os animais Selv, o que caracteriza maior 
conectividade trabecular e maior predominância de trabéculas em forma de placa, 
respectivamente. Nos animais Selv, o HIPO promoveu aumento no volume trabecular 
(BV/TV) e redução na Tb.N, Tb.Po, TB.Pf e SMI. Em contraste, os animais 2A-AR-/- 
se mostraram resistentes aos efeitos do HIPO e HIPER na estrutura trabecular óssea. 
Em sumário, os achados deste estudo mostram que a ausência do 2A-AR altera, de 
forma importante, a morfologia da LE e o crescimento longitudinal ósseo, além de 
alterar a estrutura trabecular óssea. Além disso, mostram que a ausência do 2A-AR 
modifica os efeitos do HT na LE e crescimento ósseo. Em conjunto, esses achados 
sugerem fortemente que o SNS regula o crescimento ósseo e interage com o HT para 
regular esse processo de maneira dependente do 2A-AR. 
 
Palavras-Chaves: Hormônio Tireoideno. Crescimento Ósseo. Receptor Adrenérgico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Abstract  
Da Silva MV. Evaluation of the Interaction of Thyroid Hormone with the Sympathetic 
Nervous System , via α2A Adrenergic Receptor, the regulation of maturation and Bone 
Growth [ PhD thesis ( Morphofunctional Sciences )] São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016 

It is known that thyroid hormone (TH) regulates boned involvement and growth, 
however, its mechanisms of action are poorly understood. Recently, we identified the 
expression of α2A and α2Cadrenoreceptors (α2C-ARand α2A-AR) in the epiphyseal growth 
plate (EGP) of mice and decreased length of the femur and tibia of mice with gene 
inactivation ofα2A-AR (AR-α2A-/-). In the present study, we investigated whether TH 
interacts with the sympathetic nervous system (SNS) to control the longitudinal bone 
growth (LBG), and if this possible interaction depends on α2A-AR. Therefore, we 
evaluated the effect of 30 days of hypothyroidism (HYPO) induced by methimazole and 
sodium perchlorate (added to the drinking water); and hyperthyroidism (HYPER) 
mimicked by daily injections of 20 times the physiological dose of triiodothyronine 
(20xT3 = 7 g/100g body weight/day) on the LBG of 21-day-oldfemale wild-type (WT= 
C57BL/6J) and α2A-AR-/-mice. We have found that α2A-AR-/- animals have shorter 
femur, tibia, radius, humerus and L4 compared to WT animals. As expected, HYPO and 
HYPER impaired the LBG of these bones in WT mice, however, the effect of HYPO 
was more deleterious. Surprisingly, the femur, humerus and L4 of α2A-AR-/- animals 
were resistant to the negative effects of HYPO and HYPER in the LBG. Only a slight 
negative effect of HYPO was observed in the tibia and radio, while HYPER promoted a 
slight increase (11%, p<0.001) in the length of these two bones of the KO mice. The 
morphological analysis of the distal EGP of the femur showed that euthyroid (EUT) 
α2A-AR-/- animals present a wide disorganization in the proliferative zone (PZ) and a 
significant reduction in the number of hypertrophic chondrocytes (HC) (70%, p<0.001) 
and consequently, a reduction in the thickness of the hypertrophic zone (HZ), as 
compared with WT animals. As expected, HYPO promoted significant changes in the 
LBG of WT animals: reduction in the thickness of the EGP, PZ, hypertrophic zone 
(HZ), pre-hypertrophic zone (PHZ) and mature hypertrophic zone (MHZ); and a 
reduction in the number of PC/column, HC, pre-hypertrophic chondrocytes (PHC) and 
mature hypertrophic chondrocytes (MHC). These changes were not observed in HYPO 
α2A-AR-/- animals, except for a reduction in the number of PC/column and the MHZ. In 

  



contrast, HYPO induced an increase in the MHC number and PHZ thicknessin α2A-AR-/- 
animals. In WT animals, thyrotoxicosis caused a reduction in the HZ and PHZ thickness 
and HPC number. However, in α2A-AR-/- animals, HYPER promoted a reduction in the 
thickness of all the analyzed zones and a reduction in the number of PC/column, HC 
and MHC. We have found that the gene expression of PTHrP and Ihh is greatly reduced 
in the EGP ofα2A-AR-/- animals and that these factors almost do not respond or respond 
oppositely to TH excess and deficiency in relation to WT animals. Furthermore, the 
gene expression of IGF-1 was increasedin α2A-AR-/- animals, whereas the gene and 
protein expression of IGF-1 receptor (IGF-1R) in the EGP responded to HYPER in an 
opposite way than that observed in WT animals. These data suggest that PTHrP/Ihh and 
IGF-1/IGF-1R can be pathways of convergence to the SNS and TH in the regulation of 
the EGP morphophysiology, involving α2A-AR. By the computed microtomography 
(μCT) analysis of the trabecular bone of the distal femoral metaphysis, we observed that 
α2A-AR-/- animals have lower trabecular number (Tb.N) and porosity (Tb.Po), and 
higher trabecular thickness (Tb.Th) than WT animals. Furthermore, α2A-AR-/- animals 
have lower trabecular pattern factor (Tb.Pf) and structural model index (SMI) versus 
WT animals, which characterizes increased trabecular connectivity and predominance 
of plate-shaped trabeculae, respectively. In WT animals, HYPO promoted an increase in 
the trabecular bone volume (BV/TV) and reduction in Tb.N, Tb.Po, TB.Pf and SMI. In 
contrast, α2A-AR-/- animals were resistant to the effects of HYPO and HYPER in the 
trabecular bone structure. In summary, our findings show that the absence of α2A-AR 
importantly affects the EGP morphology, LBG, and the trabecular bone structure. In 
addition, they show that the absence of α2A-AR modifies the effects of Thin the EGP 
morphophysiology. Altogether, these findings strongly suggest that the SNS regulates 
bone growth and interacts with TH to regulate this process in a α2A-AR dependent 
manner. 

Keywords: Thyroid hormone. Bone Growth. Adrenergic Receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1 INTRODUÇÃO  

1.1 Ações do hormônio tiroideano no esqueleto.   

O hormônio tireoideano (HT) é essencial para o desenvolvimento, crescimento e 
metabolismo ósseos. A triiodotironina (T3) estimula tanto a formação quanto a 
reabsorção óssea através da regulação da atividade de osteoblastos e osteoclastos 1,2. O 
excesso de HT estimula mais a atividade osteoclástica do que a osteoblástica, o que 
resulta em aumento da calcemia e redução da massa óssea. Durante o desenvolvimento, 
a deficiência do hormônio tireoideano causa atraso generalizado na ossificação 
intramembranosa e endocondral, somando-se a importantes alterações na lâmina 
epifisial (LE), tais como redução da sua espessura, desorganização das colunas de 
condrócitos e prejuízo na diferenciação de condrócitos proliferativos em hipertróficos3,4, 
resultando em redução do crescimento e anormalidades esqueléticas 5. Por outro lado, o 
excesso de HT resulta em maturação esquelética acelerada com fechamento prematuro 
da LE, e com subsequente diminuição do crescimento longitudinal ósseo 5,6,7.  

Embora a importância do HT no desenvolvimento e metabolismo ósseos seja 
clara, pouco se sabe sobre os mecanismos que medeiam os efeitos desse hormônio no 
tecido ósseo. Sabe-se que o HT pode agir de maneira direta ou indireta no esqueleto. 
Acredita-se que grande parte das suas ações diretas seja mediada por receptores 
nucleares de hormônio tireoidiano, os TRs. Existem quatro isoformas clássicas de TRs: 
TRα1, TRα2, TRβ1 e TRβ2. A identificação das isoformas TRα1, TRα2 e TRβ1 nos, 
osteoblastos e osteoclastos, e nos condrócitos da LE, assim como a responsividade 
dessas células ao T3 em culturas isoladas 3,4, evidenciam a ação direta do T3 nos tecidos 
ósseo e cartilagíneos, contudo a importância funcional das diferentes isoformas de TR 
no esqueleto é ainda é pouco conhecida.  

O HT também age no esqueleto indiretamente, através do eixo GH/IGF-I 
(growth hormone/insulin-like growth factor I). Sabe-se que tanto o GH quanto o IGF-I 
apresentam efeitos importantes nos tecidos ósseo e cartilagíneos, tais como a indução da 
proliferação e diferenciação dos condrócitos da LE 8 e dos osteoblastos 9, regulando, 
assim o crescimento e a massa óssea.  O GH é produzido pelos somatotrófos da hipófise 
anterior e age no esqueleto principalmente através do IGF-1, cuja expressão é regulada 
por ele. A transcrição do gene do GH também é estimulada pelo T3, o que faz com que 
o hipotireoidismo seja acompanhado por uma menor atividade do eixo GH/IGF-I11. A 



interação entre as vias de ação do T3 e GH ocorre em vários níveis, além do efeito do 
T3 na regulação da transcrição gênica do GH. Lewinson, Bialik e Hochberg11 
mostraram que a expressão protéica de IGF-I na cartilagem condilar está reduzida em 
ratos hipotireoideos e que o HT é requerido para sua restauração. Além disso, foi 
demonstrado que o T3 aumenta a expressão protéica de IGF-I em cultura de 
osteoblastos de ratos12. O HT também atua no eixo GH/IGF-I, regulando a expressão 
dos receptores destes fatores. Foi mostrado que o tratamento com T3 restaura a 
expressão do receptor de GH (GHR) na LE de ratos hipofisectomizados8 e induz a 
expressão gênica do receptor de IGF-1 (IGF-1R) em condrócitos da lâmina epifisial de 
ratos 13.  

Evidências mais recentes mostram que o HT também regula a diferenciação 
terminal de condrócitos da LE através da modulação da via de sinalização do Wnt/β-
catenina14. A via de sinalização Wnt compreende uma família de dezenove proteínas 
que tem um importante papel no desenvolvimento e manutenção de vários órgãos e 
tecidos, incluindo o ósseo. Embora as proteínas Wnt sinalizem através de várias vias 
para regular o crescimento, diferenciação, função e morte celular, a via Wnt/β-catenina, 
também conhecida como canônica, parece ser a mais importante para a biologia óssea 
(15). Se as proteínas Wnt não estiverem expressas ou se a ligação delas aos seus 
receptores estiver inibida, a degradação da β-catenina é facilitada através da sua 
interação com um complexo de proteínas que consiste da APC (adenomatous polyposis 
coli), axina e GSK3 (glycogen synthase kinase 3). APC e axina atuam como proteínas 
de suporte permitindo que o GSK3 se ligue e fosforile a β-catenina, marcando-a, assim, 
para a degradação pela via ubiquitina/proteasoma. A ativação da via Wnt/βcatenina se 
dá pela ligação das proteínas Wnt aos seus receptores Frizzled (7-transmembrane 
domain-spanning frizzled receptors) e ao LRP5/6 (low-density lipoprotein receptor-
related protein 5 e 6). Essa ligação inibe a atividade do GSK3, através de mecanismos 
envolvendo as proteínas axina, Frat-1 e Dsh (disheveled), fazendo com que haja um 
acúmulo de β-catenina que, por sua vez, é translocada para o núcleo, onde ela interage 
com os fatores de transcrição TCF/LEF e ativa a transcrição de genes responsivos ao 
Wnt 15.  

Recentemente, membros da família Wnt vêm sendo reconhecidos como 
reguladores chave da proliferação e diferenciação de condrócitos durante o 
desenvolvimento dos membros. A inativação da β-catenina em condrócitos de embriões 
de camundongos produz um fenótipo de nanismo com diminuição da proliferação de 



condrócitos, e atraso da diferenciação de condrócitos hipertróficos e da ossificação 
endocondral16. 

A super expressão de Wnt-8c ou -catenina induz a diferenciação terminal de 
condrócitos de galináceos 17 e regula positivamente a expressão do gene Runx2 (um 
gene essencial para a diferenciação osteoblástica) através da ativação dos sítios de 
ligação de TCF/LEF no promotor do Runx218. A super expressão de inibidor de -
catenina e TCF (ICAT) na cartilagem de camundongos resulta no comprometimento do 
crescimento de ossos longos com atraso na diferenciação de condrócitos e no 
aparecimento de centros de ossificação secundários das epífises.  

Wang et al (2007) mostraram que o HT estimula a expressão de Wnt-4 e a 
sinalização Wnt/β-catenina na lâmina epifisial de ratos. Além disso, mostraram que 
antagonistas do Wnt, o Frzb/sFRP3 e o Dkk1 inibem a ativação, pelo T3, da via Wnt/β-
catenina e inibem os efeitos do T3 na maturação dos condrócitos da LE. Esses achados 
sugerem fortemente que o HT regula a diferenciação terminal dos condrócitos da lâmina 
epifisial, pelo menos em parte, através da modulação da via Wnt/β-catenina. Mais 
recentemente, o mesmo grupo demonstrou que as interações do HT com a via Wnt/β-
catenina para regular a diferenciação de condrócitos da LE são moduladas pela via de 
sinalização do IGF-1/IGF-1R 18. Com relação à massa óssea, uma série de estudos 
mostram que a inativação da via Wnt/β-catenina leva a um fenótipo de baixa massa 
óssea 18,20,21. 

 



 
Figura 1 - Esquema ilustrando a via Wnt–β-catenina com seus receptores e proteínas 

correspondentes15.  
 

1.2 Ações do sistema nervoso simpático no esqueleto. 

Um dos mais importantes achados dos últimos anos foi o de que o 
remodelamento ósseo também está sujeito ao controle do Sistema Nervoso Central 
(SNC), com o Sistema Nervoso Simpático (SNS) agindo como efetor periférico22,23. 
Uma quantidade substancial de evidências demonstra que o SNS regula negativamente a 
formação óssea e positivamente a reabsorção óssea 24,25,26. Assim, é esperado que a 
diminuição e o aumento dos tônus simpáticos resultem, respectivamente, em alto e 
baixo fenótipo de massa óssea.  

O papel do SNS no controle do remodelamento ósseo foi evidenciado pelo 
fenótipo de alta massa óssea (AMO) em modelos de camundongos com baixa atividade 
simpática, como em animais Ob/Ob, que são deficientes de leptina, e em animais 
deficientes de dopamina β-hidroxilase (DbH-/-), a enzima limitante responsável pela 
síntese de catecolaminas27,28. Esses modelos animais, entretanto, apresentam disfunções 
endócrinas, incluindo hipercorticismo, hiperinsulinemia e hipogonadismo, que podem 



interferir nos efeitos do SNS no osso. Um papel mais preciso do β2-AR na massa óssea 
foi mostrado por análises de animais com inativação gênica (knockout = KO) desses 
receptores, os camundongos β2-AR-/-, que não apresentam anormalidades endócrinas ou 
metabólicas. Esses animais apresentam peso corporal normal, mas apresentam também 
um fenótipo de AMO a partir dos 6 meses de idade, que ocorre devido a um aumento da 
formação e diminuição da reabsorção óssea (26). Adicionalmente, esses animais são 
resistentes à perda de massa óssea induzida por ovariectomia.  

Apesar de um crescente corpo de evidências de que a sinalização do β2-AR é um 
elemento chave na regulação do remodelamento ósseo, experimentos farmacológicos e 
genéticos têm produzido resultados contrastantes e inconclusivos. É digno de nota que a 
administração de alguns agonistas β-adrenérgicos, como salbutamol 29,30,33, clenbuterol 
19,23 e formoterol30 promoveram efeitos positivos na massa óssea de ratos. Além disso, 
os efeitos positivos dos β bloqueadores não são sempre detectáveis e parecem ser dose-
dependentes, com diminuição dos benefícios em altas doses 19. Em humanos, uma série 
de estudos mostrou que a administração desses β bloqueadores promove efeitos 
positivos 19,32, negativos 33 ou não promove efeitos 26,27 na densidade mineral óssea 
(DMO) e/ou em fraturas ósseas. Assim, os efeitos dos β agonistas no metabolismo ósseo 
permanecem controversos.  

Um estudo recente do nosso grupo analisou o fenótipo esquelético de um 
modelo de camundongo com hiperatividade simpática crônica 36. Esse modelo animal é 
baseado no duplo KO dos genes α2A- e do α2C dos receptores adrenérgicos (α2A/α2C-AR-
/-) 37. Os receptores adrenérgicos α2 (α2-ARs) são autor receptores pré-sinápticos 
(modulam a liberação de neurotransmissores pelo próprio neurônio) que regulam 
negativamente a liberação de catecolaminas. Três subtipos de α2-ARs foram 
identificados: α2A-AR, α2B-AR e α2C-AR 37,38. A ativação desses receptores no tronco 
encefálico leva a uma redução no tônus simpático, o que resulta em diminuição da 
freqüência cardíaca e da pressão sanguínea41. Esses efeitos são potencializados pela 
estimulação dos α2-ARs em terminações nervosas simpáticas. Hein et al., 1999 35, 
mostraram que o bloqueio simultâneo do α2A-ARs e do α2C-ARs em camundongos leva 
a uma elevação crônica do tônus simpático. Esses camundongos KOs apresentam alta 
mortalidade e diminuição da função cardíaca a partir dos 4 meses de idade 42.  

De acordo com o esperado, vimos que os camundongos α2A/α2C-AR-/- 
apresentam níveis plasmáticos elevados de noradrenalina (NE) e hipertrofia cardíaca 
(determinada pelo aumento da massa seca do músculo cardíaco), o que confirma a 



hiperatividade do SNS. Considerando-se as evidências de que a ativação do SNS 
apresenta efeitos negativos na massa óssea35, a nossa expectativa era a de que os 
camundongos α2A/α2C-AR-/- apresentassem um esqueleto osteopênico. 
Surpreendentemente, vimos que esses animais apresentam um fenótipo generalizado de 
AMO 33,40.  

A análise da massa óssea por dual energy X-ray absorptiometry (DXA) por um 
período de 12 semanas mostrou que o fenótipo de AMO nos animais α2A/α2C-AR-/- se 
torna mais evidente à medida que os animais envelhecem. Análises histomorfométricas 
mostraram um aumento de osso trabecular no corpo vertebral da quinta vértebra lombar 
(L5). Análises por µCT também mostraram aumento de osso trabecular além de mostrar 
uma melhor conexão entre as trabéculas e maior quantidade de trabéculas em forma de 
placas no fêmur e na vértebra dos animais KOs. As melhorias na massa óssea e na 
microarquitetura trabecular apresentadas por esses animais KOs foram acompanhadas 
por melhorias nos parâmetros biomecânicos do fêmur e da tíbia. Nesses dois sítios 
esqueléticos, a carga máxima (uma medida de força óssea) estava significativamente 
elevada nos animais KOs (8-18%). Além disso, a resiliência, que reflete a habilidade do 
osso de sofrer deformação elástica, também estava aumentada na tíbia desses animais 
comparados aos animais selvagens 33,40. 

O fato de que animais α2A/α2C-AR-/- apresentam fenótipo de AMO, mesmo 
apresentando elevação do tônus simpático e sinalização normal do β2-AR, levanta a 
hipótese de que os receptores α2A-AR e/ou α2C-AR também apresentam um papel na 
mediação, direta ou indireta, das ações do SNS no esqueleto. Os receptores α2-
adrenérgicos foram inicialmente caracterizados como receptores pré-sinápticos que 
regulam a liberação de NE 44. Depois, foi mostrado que esses receptores não inibem só a 
liberação de outros neurotransmissores, mas que também podem regular a exocitose de 
outros neurotransmissores no SNC e periférico45. Além disso, foi mostrado que α2-ARs 
não estão restritos a localidades pré-sinápticas, mas também possuem funções pós-
sinápticas, que incluem regulação da temperatura corporal, pressão intraocular, lipólise 
e percepção da dor 45,46. Nós mostramos que o α2A-AR e α2C-AR são expressos no tecido 
ósseo de camundongos selvagens e em células MC3T3-E1, que são células osteoblasto-
like derivadas da calvaria de camundongos. Além disso, observamos a expressão 
protéica, por imunohistoquímica, do α2A-AR e α2C-AR em condrócitos da zona de 
reserva e pré-hipertrófica da lâmina epifisial da tíbia de camundongos de 35 dias de 
idade. Detectamos, ainda, a expressão protéica desses receptores em condrócitos da 



cartilagem articular de ossos longos e em condrócitos hipertróficos de centros de 
ossificação secundários 40. 

Coletivamente, os recentes achados do nosso grupo trazem novas evidências de 
que a regulação da fisiologia e estrutura esqueléticas pelo SNS é extremamente 
complexa. O fato de que os animais α2A/α2C-AR-/- apresentam fenótipo de AMO mesmo 
apresentando uma elevação no tônus simpático e β2-AR sugere que o β2-AR não é o 
único adrenoceptor envolvido no controle do metabolismo ósseo. Além disso, os nossos 
achados também levantam a hipótese de que os adrenoceptores α2A e/ou α2C apresentam 
um papel importante na mediação das ações do SNS na regulação da massa óssea. Por 
outro lado, a presença dos receptores β2-adrenérgicos na LE e em condrócitos 
hipertróficos de centros de ossificação secundários levantam a hipótese de que o SNS, o 
α2A-AR e/ou o α2C-AR tenham um papel importante no processo de crescimento 
longitudinal ósseo e de ossificação do esqueleto. 
 Essa hipótese vem ganhando força a partir de estudos em andamento no nosso 
laboratório, onde pudemos observar que camundongos adultos com inativação isolada 
do α2A-AR e do α2C-AR apresentam um menor comprimento longitudinal ósseo do 
fêmur e tíbia. 
 
1.3 Evidências de que o Hormônio Tireoideano Interage com o SNS via Receptores 

α2 Adrenérgicos para Regular a Estrutura e Fisiologia Ósseas. 
 

Uma característica importante do HT, mas ainda pouco entendida, é a sua 
interação com o SNS. É bem sabido que o sinergismo entre as catecolaminas e o HT é 
necessário para que ocorra a máxima termogênese, lipólise, gligogenólise e 
gluconeogênese 2. Estudos anteriores mostraram que pacientes com hipertireoidismo 
apresentam hiperatividade simpática 47. Considerando-se que o excesso de HT causa 
perda de massa óssea e que a ativação do SNS também apresenta efeito negativo na 
massa óssea, levantamos a hipótese de que o HT também interage com o SNS para 
regular o metabolismo ósseo e, conseqüentemente, a massa óssea. Uma evidência dessa 
possível interação é o fato de que o tratamento de pacientes hipertireoideos com 
propranolol (agonista β-adrenérgico) corrige secundariamente a hipercalcemia 48. Além 
disso, pacientes com hipotireoidismo tratados com propranolol apresentam redução da 
excreção de hidroxiprolina pela urina, um marcador bioquímico de reabsorção óssea 49. 



Para investigar essa hipótese, tratamos camundongos fêmeas selvagens e 
2A/2C-AR-/- de 40 dias de idade com doses suprafisiológicas de T3 (10 x T3 = 
3,5g/100g PC/dia) por 80 dias. Como esperado, os animais selvagens tratados com T3 
apresentaram diminuição na DMO do fêmur (13%, p<0,01), vértebras (14%, p<0,001) 
e corpo posterior, que inclui a coluna lombar, pélvis e membros posteriores (11%, 
p<0,01). Surpreendentemente, vimos que os animais KOs tratados com T3 não 
apresentaram diminuição da DMO, ou seja, são resistentes à osteopenia induzida pelo 
T350. Mostramos, ainda, que o T3 inibe a expressão do α2C-AR no osso de 
camundongos. Também observamos que o T3 reduziu significativamente a expressão da 
osteoprotegerina (OPG), uma proteína que limita a atividade osteoclástica, nos animais 
selvagens, mas não nos animais KOs 50. Esse estudo sugere fortemente que o HT 
interage com o SNS para regular a massa óssea. 

Como mencionado anteriormente, estudos em andamento no nosso laboratório 
mostram que camundongos adultos com inativação isolada do α2A-AR ou do α2C-AR 
apresentam um menor comprimento longitudinal ósseo do fêmur e tíbia. Mais 
importante ainda, esses estudos mostram que o tratamento, por 30 ou 90 dias, com dose 
suprafisiológica de T3 prejudica o crescimento longitudinal ósseo do fêmur e tíbia de 
camundongos selvagens, mas não afeta o crescimento ósseo de camundongos com 
inativação isolada do α2A-AR ou do α2C-AR. 

A observação de que os animais α2A-AR-/- e α2C-AR-/- são resistentes à 
diminuição do comprimento dos ossos induzida pela tirotoxicose, associada ao fato de 
que detectamos a expressão desses receptores em condrócitos da zona de reserva e pré-
hipertrófica da LE da tíbia de camundongos sugere fortemente uma interação do HT 
com o SNS, via α2A-AR-/- e/ou α2C-AR-/-, para regular o crescimento longitudinal ósseo.  

Uma avaliação detalhada do efeito da deficiência e excesso de T3 na LE de 
camundongos α2A-AR-/-, α2C-AR-/- e α2A/α2C-AR-/- será necessária para confirmar esta 
hipótese. 
 

 
 
 
 
 



2 CONCLUSÃO  
 
Os achados do presente estudo sugerem que: 
 

1. O SNS regula a morfofisiologia da LE e o crescimento longitudinal ósseo via 
receptor α2A; 

2. O HT interage com o SNS para regular a morfofisiologia da LE e o crescimento 
longitudinal ósseo;  

3. A interação do HT com o SNS para regular a morfofisiologa da LE e o 
crescimento longitudinal ósseo envolve a via do α2A-AR; 

4. As vias PTHrP/Ihh e IGF-1/IGF-1R representam vias de convergência do SNS e 
HT na regulação da morfofisiologia da LE, envolvendo o α2A-AR. 

 
5. Há uma pequena interação do T3 com o SNS, via α2A-AR-/-, para regular a 

ossificação endocondral pós-natal. 
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