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RESUMO
AMORIM, B. S. Papel do TRβ na termogênese induzida pela dieta. 2010.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2010.
O hormônio tireoideano (T3) desempenha papel importante no desenvolvimento, no
crescimento e no metabolismo celular. Um dos seus principais efeitos é a ativação do
metabolismo basal, contribuindo de forma importante com a regulação do peso corporal,
enquanto diminui os níveis plasmáticos de triglicérides e colesterol. A ativação seletiva do
receptor  para o hormônio tireoideano (TRβ) por meio de agonistas seletivos reduziu níveis
séricos de colesterol além de aumentar o metabolismo sem causar efeitos indesejáveis sobre o
coração, osso ou músculo esquelético. Estes dados sugerem que estes agonistas poderiam ser
úteis no tratamento das manifestações da síndrome metabólica tais como obesidade,
hipercolesterolemia e resistência à insulina. Dessa forma, estudamos os efeitos da ativação do
TRβ usando um agonista também da série GC, o GC-24, em ratos machos Wistar tratados
com dieta rica em gordura e submetidos a injeções diárias de T3 correspondente a 10x a dose
fisiológica (30ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar (17ηg/g P.C./dia). Nosso estudo
mostrou que o GC-24 preveniu algumas alterações metabólicas típicas da síndrome
metabólica, tais como o aumento da massa gorda, intolerância à glicose e hipertrigliceridemia
e corrigiu parcialmente outras como a hipercolesterolemia, o aumento do conteúdo de
colesterol hepático e IL-6. Estes achados sugerem um papel importante do TRβ na mediação
dos efeitos do T3 e devem ter repercussão importante na utilização potencial de agonistas
seletivos ao TR como agentes hipocolesterolemiantes.
Palavras-chave: Análogos do TRβ, termogênese, hormônios tiroidianos, metabolismo.

ABSTRACT
AMORIM, B. S. Role of TRβ in diet- induced thermogenesis. 2010.
Master thesis (Science) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2010.
Thyroid hormone (T3) plays an important role in the development, growth and cell
metabolism. One of its main effects is to activate the basal metabolic rate significantly
contributing to the regulation of body weight, while decreasing serum triglycerides and
cholesterol levels. Thyroid hormone receptor β selective activation through selective agonists
reduced serum cholesterol levels besides increasing metabolic rate without causing
undesirable side effects on the heart, bone or skeletal muscle. These data suggest that these
agonists could be useful in the treatment of metabolic syndrome manifestations such as
obesity, hypercholesterolemia and insulin resistance. Thus, we studied the effects of TRβ
activation also using an agonist from the GC series, the GC-24 in male Wistar rats treated
with high fat diet and submitted to daily T3 injections, corresponding to 10x physiological
dose (30ηg/g B.W. /day) or equimolar doses of GC-24 (17ηg/g P.C. /day). Our study has
shown that GC-24 prevented some of the metabolic abnormalities typical of metabolic
syndrome such as increase in fat mass, glucose intolerance and hypertriglyceridemia and
partially corrected other ones like hypercholesterolemia, the increase in hepatic cholesterol
and IL-6 levels. These findings suggest that TRβ has an important role in the mediating of T3
effects and should have important repercussions in the potential use of selective agonists to
TRβ as cholesterol lowering agents.
Key words: TRβ analogs, thermogenesis, thyroid hormones, metabolism.
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Papel do TRβ na termogênse induzida pela dieta

1 INTRODUÇÃO

1.1 Metabolismo e Termogênese
Organismos e células vivas realizam trabalho para crescer, reproduzir e permanecer
vivos. A habilidade de controlar e transformar energia em trabalho biológico é uma
propriedade fundamental de todos os organismos vivos adquirida nos primórdios da evolução
celular. Organismos mais evoluídos possuem uma ampla variedade de mecanismos de
transferência e transformação de uma forma de energia em outra e utilizam-se da energia
química como combustível para sintetizar macromoléculas complexas a partir de precursores
mais simples. Eles também são capazes de converter energia química de substratos
energéticos em gradientes elétricos e de concentração, movimento e calor (NELSON e COX,
2005).
A atividade celular altamente coordenada, na qual múltiplos sistemas enzimáticos
cooperam para obter energia química a partir de substratos energéticos, converter nutrientes
em moléculas características da própria célula, sintetizar e degradar macromoléculas
específicas para a execução das funções celulares é denominada metabolismo (NELSON e
COX, 2005). Nesse processo inerente à vida, grande parte da energia é dissipada na forma de
calor em decorrência da baixa eficiência termodinâmica, por volta de 30%, em
homeotérmicos. A baixa eficiência termodinâmica desses animais resulta em um metabolismo
mais ativo, ou seja, sustentam um número maior de transformações energéticas em
determinado espaço de tempo. Além disso, uma fração maior da energia envolvida nessas
transformações é dissipada como calor (SILVA, 2006).
Os mecanismos de liberação de calor pelo corpo deram aos animais homeotérmicos a
capacidade de manter relativamente constante a temperatura corporal, um parâmetro
fisiológico importante para a homeostasia. Tais mecanismos são chamados de termogênicos.
O mecanismo denominado termogênese obrigatória ocorre à termoneutralidade (~30 oC em
camundongos, ~28 oC em ratos e ~23 oC em humanos) e não inclui os custos energéticos da
prática de atividades físicas ou do processamento de alimentos, uma vez que representa o
gasto energético mínimo necessário à sobrevivência (GORDON, 1993; SILVA, 2006).
Entretanto, a quantidade de calor liberada por um organismo em repouso pode aumentar em
resposta a quedas na temperatura ambiente ou aumento da ingestão alimentar. A quantidade
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de calor liberada nessas condições é denominada termogênese facultativa (DANFORTH e
BURGUER, 1984; KIM, 2008).
A exposição ao frio leva o hipotálamo a iniciar uma resposta de tremor, o mecanismo
involuntário mais importante de termogênese facultativa induzida pelo frio em humanos
adultos e grandes mamíferos. Contudo, constitui uma forma menos econômica de geração de
calor, se comparada à produção pelo processo de desacoplamento de ATP na mitocôndria.
Logo, termogenêse facultativa que não envolve tremor é a mais importante fonte de calor em
recém-nascidos e outros pequenos mamíferos (BIANCO et al., 2005).
Como mecanismo de geração de calor mais eficiente e duradouro, os animais
homeotérmicos desenvolveram a “non-shivering facultative thermogenesis” ou simplesmente
termogenese facultativa (SILVA, 2006).
A ingestão de dieta rica em gordura pode, da mesma maneira que o frio, induzir a
termogênese facultativa, que é então denominada termogênese facultativa induzida pela dieta.
Essa é controlada pelo hipotálamo que, por sua vez, regula a atividade simpática em diversos
tecidos (CURCIO et al., 1999; FELDMANN et al., 2009; LOWELL e BACHMAN, 2003;
ROTHWELL e STOCK, 1979; ROTHWELL et al., 1983; STOCK e ROTHWELL, 1986).
Embora a musculatura esquelética apresente um potencial termogênico importante, o
tecido adiposo marrom (BAT) é o mais importante sítio de termogênsese facultativa
(CANNON e NEDERGAARD, 1985). Segundo Silva (2006), efetivamente o BAT pode
gerar mais calor e com um custo energético mais baixo do que mecanismos naturais e
bioquímicos, provavelmente devido a sua localização anatômica particular (SILVA, 2006). O
BAT é encontrado de forma mais abundante em fetos e recém-nascidos e está presente em
todos os pequenos mamíferos (CANNON e NEDERGAARD, 2004). Em ratos, está
localizado em maior quantidade entre as escápulas (BAT interescapular), mas também é
encontrado entre as costelas (intercostal), ao lado da aorta (para-aórtico) e ao redor dos rins
(peri-renal) (CANNON e NEDERGAARD, 2004). Em recém-nascidos humanos, acumula-se
tipicamente

no pescoço, axilas, costas, mediastino, abdômen e coxa (CARTER e

SCHUCANY, 2008). Recentemente, descreveu-se a existência de tecido adiposo marrom em
humanos adultos nas regiões supraclavicular e no pescoço por meio de técnicas de medicina
nuclear (CHIBA et al., 2006). Além disso, a presença da proteína desacopladora tipo 1 (UCP1) foi identificada em depósitos de tecido adiposo perinéfricos e paraaórticos, caracterizando
esse tecido como adiposo marrom (GARRUTI e RICQUIER, 1992; KORTELAINEN et al.,
1993). Além de ser mais frequente em muheres, sua proporção seria maior em humanos
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adultos com menos de 50 anos, vindo a diminuir com a idade (STURKENBOOM et al., 2004;
COHADE et al., 2003; CINTI, 2006).
O papel do BAT como principal sítio de termogênese química baseia-se na expressão
da proteína desacopladora UCP1, que acelera muitas vezes o retorno de prótons para a matriz
mitocondrial e faz com que a maior parte da energia proveniente do ciclo de Krebs e, por
conseguinte, da oxidação dos substratos energéticos, perca-se na forma de calor. Um aumento
na área de superfície na membrana mitocondrial e mudanças na sua composição fosfolipídica
com consequente aumento na sua permeabilidade aos prótons também estão envolvidos na
termogênese do BAT (KROTKIEWSKI, 2002).
Avanços na biologia molecular permitiram a descoberta de genes codificantes de
proteínas com diversos graus de homologia à UCP-1. A clonagem de duas novas UCPs, uma
delas a UCP-2, cuja sequência de aminoácidos mostra 59% de homologia à UCP-1 humana e
de distribuição tecidual mais ubíqua e UCP-3, cuja sequência de aminoácidos mostra 57%
de homologia à UCP-1 e 73% à UCP-2 humanas, trouxe a expectativa de que elas poderiam
explicar o mecanismo de desacoplamento da síntese de ATP na mitocôndria em outros tecidos
além do BAT e que poderiam estar envolvidas na regulação do gasto energético (BOSS et al.,
1997; FLEURY et al., 1997; GIMENO et al., 1997;VIDAL-PULG et al., 1997; GONG et al.,
2000).
O fato de a UCP-2 estar expressa no BAT e no cérebro de roedores sugere que essa
proteína desempenhe um papel na termogênese facultativa e que esteja também envolvida na
função neuronal e talvez em termogênese local (RICHARD et al., 1998; ADAMS, 2000). Da
mesma forma, a expressão relativamente abundante de UCP-3 no BAT e no músculo
esquelético e seu aumento em resposta à administração de hormônio tireoideano contribui
para a possível caracterização dessa proteína como termogênica (ADAMS, 2000; SPRAGUE
et al., 2007).
Entretanto, estudos sugerem que a UCP-2 esteja envolvida no metabolismo de
gorduras e na sensibilidade à glicose das células  das ilhotas de Langerhans e ainda
mostraram que a UCP-3 não está envolvida no fluxo basal de prótons através da membrana
interna da mitocôndria (CADENAS et al., 1999; BEZAIRE et al., 2001), nem contribui para a
termogênese no BAT (GONG et al., 2000., LIEBIG et al., 2004; MACLELLAN et al., 2005).
Tais evidências sugerem que essas proteínas não tenham um papel termogênico.
Portanto, a função das proteínas UCP-2 e UCP-3, bem como a possibilidade de
possuírem ação termogênica, ainda constituem alvo de controvérsia .
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Sabe-se há decadas que o tecido adiposo marrom é dependente do Sistema Nervoso
Simpático (SNS) (ROTHWELL, 1989). O controle do BAT pelo SNS é realizado através da
liberação do seu principal neurotransmissor, a norepinefrina (NE), em resposta ao frio ou à
ingestão alimentar, eventos que ativam a termogênese facultativa. A ligação da NE a
receptores adrenérgicos presentes na membrana da célula adiposa marrom estimula, por
intermédio da proteína G estimulatória (Gs), a enzima adenil ciclase, cujo estímulo aumenta a
concentração de AMPc intracelular, o que leva à ativação da proteína quinase A (PKA). Esta,
por sua vez, é responsável pela ativação por fosforilação da enzima lipase hormônio-sensível
(LHS), que eleva a hidrólise de triglicerídeos intracelulares com consequente liberação de
ácidos graxos. Estes são transportados pela proteína carnitina palmitoil-transferase tipo 1
(CPT1) para o interior da mitocôndria. Na matriz mitocondrial sofrem oxidação e liberam
energia na forma de prótons de hidrogênio no espaço intermembranoso, o que gera um
gradiente eletroquímico. Devido à existência desse gradiente, os prótons retornam à matriz
mitocondrial através da ATP sintetase, o que resulta na síntese de ATP. Porém, devido à
presença da UCP-1 no tecido adiposo marrom, parte dos prótons de hidrogênio retornam à
matriz mitocondrial através dessa proteína e a energia do processo é liberada na forma de
calor (BIANCO et al., 2005). Além de servir como substrato energético, os ácidos graxos
estão envolvidos na ativação fisiológica da UCP-1. Esta está acoplada ao nucleotídeo
citosólico GDP que bloqueia sua atividade. Os ácidos graxos são capazes de deslocar o sítio
de ligação de GPD da UCP-1 que fica disponível aos prótons de hidrogênio. Estes agora são
capazes de retornar à matriz mitocondrial através da UCP-1, que se encontra ativada
(CANNON e NEDERGAARD, 2004; HEATON et al., 1978).

1.2 Hormônios Tireoideanos e Termogênese
A estrutura do hormônio tireoideano consiste em um aminoácido tirosina conjugado
com uma cadeia alanina formando assim um bifenil éter, ao qual são incorporados quatro
átomos de iodo sob a forma de iodeto (Figura 1).
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Figura 1: Fórmulas estruturais dos hormônios tireoideanos e seus compostos precursores.
Monoiodotirosina (MIT), Diiodotirosina (DIT), 3,5,3’,5’-tetraiodotironina ou tiroxina
(T4), 3,5,3’-triiodotironina (T3), 3,3’,5’-triiodotironina (T3 reverso) Fonte: Leslie e
Hennemann, (2002).

Supõe-se que o propósito da molécula de bifenil éter seja posicionar os átomos
grandes de iodeto na posição espacial correta, a fim de promover a ligação do hormônio
tiroideano com alto grau de especificidade e afinidade à porção ligadora ou ligante do seu
receptor (BIANCO, 2002).
Dependendo do conteúdo e distribuição de iodeto em cada estrutura fenólica, uma
série de iodotironinas é formada, das quais tiroxina (T4), triiodotironina (T3) e T3 reverso
(rT3) são biologicamente as mais relevantes (BIANCO, 2002).
A tiroxina é o principal produto da glândula tireóide, um pró-hormônio que deve ser
convertido na forma ativa (T3), pois esta é a molécula biologicamente ativa com a menor
meia-vida (t½~1 dia) responsável pela ação tiroideana. Se, entretanto, constituísse o principal
produto de secreção da glândula tireóide, a viabilidade do hormônio tiroideano
biologicamente ativo flutuaria de acordo com a ingestão de iodeto. Logo, a glândula tireóide
secreta grande quantidade de T4, molécula com meia-vida longa (t ½ ~ 7 dias), que se liga a
proteínas circulantes e constitui uma grande reserva extratiroidal circulante (aproximadamente
1 umol) no adulto humano (BIANCO, 2002).
O hormônio tiroideano (T3) desempenha efeitos importantes no desenvolvimento,
crescimento e metabolismo. Em adultos, os efeitos primários dos hormônios tiroideanos são
manifestados por alterações no metabolismo energético basal. De fato, o hormônio tiroideano
aumenta a taxa metabólica basal, que pode ser verificada pelo consumo de oxigênio dos
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animais

tratados

com

T3

(ABRAHAM

et

al.,1985;

MAGNUS-LEVY,

1895;

OPPENHEIMER et al.,1991; STAMP et al., 1969).
Entretanto, os mecanismos pelos quais os hormônios tiroideanos aumentam o
metabolismo basal não estão inteiramente claros e podem envolver estimulação de diversos
ciclos de substratos e ciclos iônicos, levando ao aumento do turnover de ATP e consequente
liberação de calor (CURCIO et al., 1999).
Um dos mecanismos por meio do qual o hormônio tireoideano aumenta a termogênese
consiste no aumento da permeabilidade da membrana celular ao sódio e ao potássio,
permitindo a entrada passiva de Na+ na célula e saída passiva de K+, o que faz com que a Na+
K+ ATPase gaste mais energia para manter os gradientes (DESAI-YAJNIK et al., 1995;
HARBER e LOEB, 1984; HARBER e LOEB, 1986; HARBER e LOEB, 1988).
Outro mecanismo positivamente influenciado pelo hormônio tireoideano é o ciclo do
Ca2+ entre o citosol e o retículo sarcoplasmático, envolvido no mecanismo de contração e
relaxamento muscular. A energia utilizada para tal processo provém do acoplamento da
hidrólise do ATP por uma ATPase Ca2+ dependente, cuja família é denominada SERCA
(sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPases). O T3 aumenta a atividade da SERCA1, ou
seja, a da hidrólise de ATP, sem acúmulo significativo de Ca

2+

no interior do reticulo

sarcoplasmático, mas com aumento na recirculação desse íon resultando em aumento de
energia liberada no processo, a qual é dissipada na forma de calor (ARRUDA et al., 2003; DE
MEIS , 2000; DE MEIS et al., 2003; DE MEIS et al., 2005).
Além

do

ciclo

do

Ca2+,

outros

ciclos

como

glicogenólise/glicogênese,

proteólise/síntese proteica e lipólise/lipogênese são influenciados pelo hormônio tireoideano
(OPPENHEIMER et al., 1991).
O gasto energético de repouso aumenta de forma significativa em resposta a mudanças
ambientais ou comportamentais como alterações na temperatura ambiente e/ou ingestão de
alimentos e este fenômeno é chamado de termogênese facultativa. Além do seu papel na
regulação do metabolismo basal, o T3 é um potente estimulador da termogênese facultativa.
O BAT, um dos tecidos profundamente regulados pelo T3, constitui o principal sítio
de termogênese facultativa em pequenos mamíferos. O papel do hormônio tireoideano na
ativação da termogênese no BAT pode ser verificado por meio da ação direta do T3 na
expressão da UCP-1 e na sinalizaçao adrenérgica.
Animais hipotireoideos não são capazes de tolerar a exposição ao frio, pois
apresentam baixos níveis de UCP-1 nessa condição. Mesmo após administração de
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norepinefrina, a resposta do BAT ao frio não é restaurada aos níveis eutireoideanos. Essa
situação é revertida após administração de tiroxina ou doses suprafisiológicas de
triiodotironina (BIANCO e SILVA, 1987b; DE JESUS et al., 2001). O papel do T3 de
estimular a expressão da UCP-1, aliás, foi extensamente demonstrado. Ele não só aumenta os
níveis de RNAm para UCP1 como também aumenta sua expressão nas mitocôndrias.
(BRANCO et al.,1999; HERNÁNDEZ e OBREGÓN, 2000; MASAKI; YOSHIMATSU;
SAKATA, 2000; PETROVIC; CVIJIC; DAVIDOVIC, 2003; RIBEIRO et al., 2001).
O fato de animais hipotireoideos não serem capazes de tolerar a exposição ao frio foi
inicialmente atribuído aos baixos níveis de UCP-1. Entretanto, estudos posteriores mostraram
que a resposta termogênica do BAT era restaurada pelo tratamento com T3, mesmo com
níveis de UCP-1 mais baixos (BRANCO et al., 1999). Embora a concentração de UCP-1 seja
importante na resposta do BAT, é possível que existam outros mecanismos independentes da
UCP-1 influenciando a resposta termogênica do tecido.
O hormônio tireoideano potencializa sinais iniciados por receptores  adrenérgicos
tanto em humanos quanto em ratos, em diversos tecidos, inclusive no tecido adiposo marrom.
(BILEZIKIAN e LOEB, 1983; GINSBERG et al., 1981; HELLSTRÖM et al., 1997;
ROTHWELL; STOCK; SUDERA, 1985; RUBIO et al., 1995a; RUBIO; RAASMAJA;
SILVA, 1995b). Evidências sugerem que um dos mecanismos de tal potencialização seja o
aumento do número de receptores  adrenérgicos pelo T3 (BILEZIKIAN e LOEB, 1983;
GINSBERG et al., 1981; HELLSTRÖM et al., 1997; ROTHWELL; STOCK; SUDERA,
1985; RUBIO et al., 1995a; RUBIO; RAASMAJA; SILVA, 1995b). Entretanto
demonstrações de aumento modesto, inalteração do número de receptores  adrenérgicos pelo
T3, e manutenção do número de receptores no hipotireoidismo dão a entender que este
mecanismo pode não ser o responsável pelo aumento da responsividade de receptores 
adrenérgicos pelo T3 (HELLSTRÖM et al., 1997; MALBON et al., 1978; SUNDIN; MILLS;
FAIN, 1984; WAHRENBERG; WENNLUND; ARNER, 1994), propondo contribuição
significativa de efetores pós-receptores regulados pelo hormônio tireoideano.
No que diz respeito a tais efetores, sabe- se que o T3 aumenta a atividade e a
expressão das isoformas da adenil ciclase e potencializa o acúmulo de AMPc em resposta a
catecolaminas (BUMGARNER; RAMKUMAR; STILES, 1989; MILLS; GARCIA-SAINZ;
FAIN,

1986;

PRACYK

e

SLOTKIN,

1992;

SUNDIN;

MILLS;

FAIN,

1984;

WAHRENBERG; WENNLUND; ARNER, 1994).
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Além disso, foi demonstrado in vivo que o receptor adrenérgico 1 estimula a
desiodase tipo 2, que é a isoforma de desiodase expressa em maior extensão no BAT e
responsável pela conversão de T4 em T3 (SILVA e LARSEN, 1983; SILVA e LARSEN
1985). Esta é outra via de sinergismo entre o hormônio tiroideano e o SNS na regulação da
termogênese observada no BAT.
Além de influenciar a sinalização adrenérgica, o T3 tem papel essencial no estímulo da
lipogênese no BAT. Em adipócitos marrons isolados, a norepinefrina estimula a lipogênese e
a atividade de enzimas como a enzima málica e acetil CoA carboxilase somente na presença
de T4 ou em concentrações de T3 que saturem os TRs, o que demonstra o papel essencial do
T3 e da desiodase nesse processo (BIANCO et al., 1998).
A lipogênese no BAT é importante porque fornece o substrato necessário pra manter a
alta taxa oxidativa na mitocôndria do BAT.
A descoberta da enzima desiodase do tipo 2 (5`DII), responsável pela conversão de T4
em T3 no BAT, permitiu entender de maneira mais precisa o papel do hormônio tireoideano
nesse tecido. A 5’DII é estimulada pela norepinefrina, resultando no aumento das
concentrações de T3 no BAT, o que leva a uma saturação na ocupação dos receptores de T3
no tecido, estimulando a expressão da UCP-1. Esse fato mostra que o hormônio tireoideano
tem papel crítico na função do adipócito marrom. Além disso, constitui uma evidência de que
os sinais gerados pela norepinefrina interagem de forma sinérgica com os sinais gerados pelo
T3 para estimular a expressão da UCP-1. (BIANCO e SILVA, 1987a; BIANCO e SILVA,
1987b; BIANCO e SILVA, 1987c; BIANCO e SILVA, 1988; BIANCO; SHENG; SILVA,
1988; BIANCO; KIEFER; SILVA, 1992; BRANCO et al., 1999).

1.3 Ação dos Hormônios Tireoideanos
Para que o hormônio tireoideano possa exercer seus efeitos, é necessário que este seja
captado pelas células, um processo realizado por meio de transportadores localizados na
membrana celular. Foram identificados e caracterizados inicialmente os transportadores de
ânions orgânicos (OATPs) e os transportadores L- aminoácidos (LATs). Posteriormente,
foram identificadas diversas isoformas de transportadores de monocarboxilatos (MCTs).
Embora a família de MCTs compreenda quatorze membros (MCT-1-14), somente os MCTs 1,
2, 3, 4 e 6 mostraram transportar monocarboxilatos. A isoforma 8

(MCT-8) tem alta
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afinidade por iodotironinas e facilita o transporte de hormônio tireoideano para o interior da
célula (FRIESEMA et al., 2003).
Mutações no gene que codifica o transportador MCT-8 estão associadas a uma forma
de retardo mental ligada ao cromossomo X, a prejuízos neurológicos severos e a
concentrações elevadas de T3 e baixas concentrações de T4 na corrente sanguínea
(DUMITRESCU et al., 2004; DUMITRESCU et al., 2006; FRIESEMA et al., 2004). O fato
de a expressão específica de MCT-8 estar em populações de neurônios sensíveis ao hormônio
tireoideano no cérebro em desenvolvimento mostra que o transportador desempenha um papel
importante na captação de T3 por estas células e que influencia na concentração intracelular e
na ação do T3 durante o desenvolvimento cerebral. A expressão de MCT-8 em tecidos como
o fígado e o coração em humanos mostra que é possível este transportador estar implicado na
regulação da concentração de T3 intracelular em outros tecidos além do cérebro, o que
influencia a ação do T3 nesses tecidos.
É possível que o hormônio tireoideano exerça efeitos por intermédio de mecanismos
não-clássicos independente de transcrição gênica, as chamadas ações não-genômicas. Essa
teoria se baseia no fato de se observarem efeitos celulares minutos após a administração T3 e
que, portanto, não poderiam envolver a ligação com os receptores no núcleo, na medida em
que esse efeito levaria de horas a dias para ocorrer. Além disso, tais efeitos não são afetados
por inibidores de transcrição e tradução (BASSET; HARVEY; WILLIAMS, 2003; DAVIS;
DAVIS, 2002). Entretanto a existência dessas ações ainda não está estabelecida e é objeto de
controvérsias, uma vez que as doses necessárias para se observarem esses efeitos são da
ordem de centenas de vezes maiores do que as de doses fisiológicas.
É estabelecido que os hormônios tiroidianos ajam por meio de receptores nucleares
(TRs), que são fatores de transcrição dependentes de ligantes codificados por dois genes
diferentes os quais, por sua vez, codificam duas proteínas, TR e TR. Enquanto a ligação do
hormônio tireoideano aos TRs induz ativação da transcrição de seus genes-alvo, a ausência
dessa ligação inibe essa transcrição. O contrário também é verdade, ou seja, quando a ligação
do T3 aos TRs resulta em inibição da transcrição gênica, a ausência da ligação do T3 aos TRs
estimula a transcrição gênica (FREEDMAN, 1992; LAZAR, 1993; LESLIE e
HENNEMANN, 2002).
Os receptores TR ao sofrerem splicings alternativos originam isoformas distintas, α1,
α2 e α3. A isoforma α1 se liga ao T3 e ao DNA e constitui um receptor funcional, enquanto as
isoformas α2 e α3 não se ligam ao T3 e se mostram antagonistas em estudos in vitro. O papel
dessas isoformas in vivo não está claro. Estudos mais recentes descreveram duas variantes
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adicionais, α1 e α2, que se mostram repressoras in vitro e cujo significado fisiológico
permanece desconhecido. O splicing alternativo sofrido pelo TR codifica duas variantes, 1e
2 (WILLIAMS, 2000).
Foram também identificadas duas novas variantes do TR, o TR3 e TR3 que são
geradas por splicings alternativos de RNA mensageiro (RNAm). No entanto, suas ações não
foram caracterizadas em detalhes e sua importância fisiológica é incerta (WILLIAMS, 2000).
Ademais, tais variantes foram identificadas somente em ratos (HARVEY et al., 2007).
A variante 2 é altamente expressa no cérebro, ovário, fígado e gordura marrom.
Contudo, sua função permanece pouco compreendida. Propõe-se que a variante 2 seja um
inibidor endógeno da função do receptor do hormônio tireoideano, pois não se liga ao T3 e
inibe a atividade do TR e TR em ensaios de expressão gênica. O mRNA do TR1 é
expresso no músculo cardíaco e esquelético, enquanto o mRNA do TRβ1 é predominante no
fígado, rins e cérebro. Em contrapartida, o mRNA do TRβ2 tem a expressão tecidual mais
restrita e está presente na glândula hipófise anterior, hipotálamo e cóclea (LESLIE e
HENNEMANN, 2002).
Os receptores para hormônio tireoideano (TRs) possuem um domínio de ligação ao
DNA (DBD), central, e um domínio de ligação ao ligante (LBD), carboxi-terminal.
O domínio de ligação ao DNA (DBD) liga o receptor ao elemento responsivo e
também atua como transmissor de informações para outras regiões da molécula do receptor,
localizadas no promotor do gene regulado pelo receptor nuclear (LESLIE e HENNEMANN,
2002).
As principais isoformas de TRs (TR e TR) possuem alta homologia nos seus
respectivos DBDs e LBDs. De acordo com Borngraeber et al., (2003), as LDBs de TR1,
TR2, TR1 e TR2 são aproximadamente 75% idênticas na sua sequência de aminoácidos e a
cavidade hidrofóbica que se prende ao hormônio difere somente em um aminoácido, serina
(Ser) no TR e aspargina (Asp) no TR. Domínios de dimerização também são encontrados
em ambos, DBD e LBD. As regiões mais variáveis entre as isoformas TR e TR são as
aminoterminais que contêm domínios de ativação ligante-independentes (BORNGRAEBER
et al., 2003).
Os TRs ligam-se a elementos regulatórios (TREs), repetições das sequências de
oligonucleotídeos hexaméricas específicas AGGTCA espaçadas por quatro nucleotídeos, os
quais podem apresentar diferentes arranjos na região promotora dos genes-alvos. Na maioria
das vezes, os TRs ligam-se ao DNA dimerizados com o receptor do ácido retinóico 9-cis
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(RXR). A ligação do hormônio da tireóide no TR ligado ao TRE induz à mudança de
conformação na região carboxiterminal da porção LBD do TR, promovendo a ligação de
coativadores e a liberação de co-repressores (MORKIN et al., 2004).
O fato de isoformas distintas de receptores de hormônio tireoideano apresentarem
expressão tecidual diferenciada sugere que os efeitos do T3 sejam isoforma de TR
específicos.
De fato, estudos em camundongos com nocaute para TR, TR ou ambos,
demonstraram que algumas ações são preferencialmente mediadas por isoforma de TR, como
o fato de que as ações do T3 no coração seriam mediadas pelo TR (FORREST et al., 1996a;
FORREST et al., 1996b; GAUTHIER et al., 1999; GOTHE et al., 1999; WIKSTRÖM et al.,
1998).
Os efeitos benéficos que o T3 exerce no metabolismo têm gerado um interesse muito
grande no potencial terapêutico do hormônio tireoideano e de seus derivados. A ativação
seletiva dos seus receptores nucleares oferece o potencial para um alvo mais limitado no que
concerne às ações dos hormônios tireoideanos.
Com o intuito de se isolar as ações do T3 mediadas pela isoforma TRβ foi criado, há
alguns anos, um análogo do T3, o GC-1, que se liga com afinidade de 4 a 10 vezes maior ao
TR que ao TR (CHIELLINI et al., 1998). Essa ferramenta farmacológica atua na
diminuição dos níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, além de aumentar o
metabolismo com perda de peso corporal, sem os efeitos deletérios sobre o coração e sobre o
músculo esquelético (FREITAS et al., 2003; GROVER et al., 2004; TROST et al., 2000;
VILLICEV et al., 2007).
Outro análogo ao T3, recentemente desenvolvido e também componente da série GC,
o GC-24 ou ácido dimetil 4 (4’ hidroxi, 3’ benzil) benzilfenoxiacético, liga-se ao TRβ
aproximadamente 40 vezes mais do que ao TR e permite-nos isolar os efeitos do T3
mediados pelo TR com o uso de doses mais altas evitando, assim, a ativação do TR.
Acresce-se ainda que os efeitos do GC-24 são similares aos do GC-1 (MIYABARA et al.
2005).
Logo, o GC-24 constitui uma ferramenta farmacológica com grande potencial no
tratamento de diversas doenças, inclusive no tratamento contra a obesidade, embora não se
saibam quais os efeitos do GC-24 em situações de alteração nutricional, como durante a
ingestão de dietas ricas em gordura.
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Figura 2: Estruturas químicas dos moduladores para TR: (a) GC-24. (b) GC-1. (c) Hormônio
Tiroideano (T3). Fonte: Borngraeber et al., (2003).

1.4 Hormônio Tireoideano e Composição Corporal
O tecido adiposo branco é o principal reservatório energético do organismo de
mamíferos. Em situações de oferta aumentada de energia os ácidos graxos são armazenados
como triglicerídeos principalmente no tecido adiposo branco e pequenas quantidades em
tecidos como fígado e músculo (COPPACK; JENSEN; MILES, 1994). Quando o gasto
energético excede a ingestão calórica, os triglicerídeos são mobilizados e os ácidos graxos são
utilizados como fonte de energia.
Além de estocar triglicerídeos e liberar ácidos graxos o tecido adiposo branco também
cataboliza triglicérides com a finalidade de liberar glicerol e ácidos graxos que participam do
metabolismo de glicose no fígado e em outros tecidos. Além disso, secreta adipocinas o que
inclui hormônios e citocinas com efeitos biológicos específicos. Portanto, o tecido adiposo
branco tem influência importante em vários processos biológicos como, por exemplo, a
homeostase energética (CURI, et al., 2002)
A obesidade, que pode ser definida como o crescimento excessivo da massa de tecido
adiposo, é resultado do desbalanço do metabolismo de lipídeos, isto é, o equilíbrio entre
lipólise e lipogênese, no tecido adiposo branco.
Sabe-se que o hormônio tireoideano é importante regulador da taxa metabólica basal e
aumenta o gasto energético. Como resultado do aumento no gasto energético, o peso corporal
pode ser reduzido em média 15% durante hipertiroidismo (KROTKIEWSKI, 2002; BAHI et
al., 2005), embora alguns pacientes hipertiroideos não exibam alterações no peso corporal,
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pois o aumento no gasto energético pode ser compensado por aumento concomitante da
ingestão calórica (LÖNN et al., 1998; RIIS et al., 2008). Além do aumento no gasto
energético, o hormônio tireoideano atua tanto na lipogênese quanto na lipólise do tecido
adiposo branco.
O processo de lipogênese constitui a síntese de ácidos graxos esterificados, os quais
formam os triglicerídeos, e ocorre tanto no tecido adiposo branco como no fígado. A
lipogênese pode ocorrer a partir da captação de ácidos graxos circulantes, que provêm da
hidrólise de triglicerídeos dos quilomícrons pela lipoproteína lipase. Posteriormente os ácidos
graxos são reesterificados com glicerol 3 fosfato e estocados na forma de triglicerídeos. Em
situações de disponibilidade aumentada de substratos energéticos os ácidos graxos podem ser
sintetizados “de novo” a partir de acetil coenzima A, que é, em sua maior parte, proveniente
da via glicolítica e, portanto, de glicose. Algumas enzimas estão envolvidas nesse processo,
tais como ácido graxo sintase, acetil CoA carboxilase e a enzima málica. Diversos estudos
mostraram que o hormônio tireoideano aumenta a expressão e o RNAm dessas enzimas
(BLENNEMANN; MOON; FREAKE, 1992; DIAMANT; GORIN; SHAFRIR, 1972;
GNONI;

LANDRISCINA;

QUAGLIARIELLO,

1980;

ZABROCKA;

KLIMEK;

SWIERCZYNSKI, 2006), tanto no tecido adiposo branco quanto no fígado.
O processo de lipólise, que consiste na liberação de ácidos graxos a partir de
triglicerídeos armazenados no tecido adiposo e visa fornecer ácidos graxos para outros tecidos
em caso de necessidade energética, depende da atividade de enzimas lipolíticas presentes no
tecido adiposo. A lipase hormônio sensível é uma das enzimas envolvidas nesse processo e
tem sua atividade regulada por vias estimulatórias e inibitórias, mediando a lipólise no
adipocito. Além disso, hormônios como a insulina e as catecolaminas atuam na regulação da
lipólise, inibindo e estimulando, respectivamente este processo. As catecolaminas regulam a
mobilização de lípides no tecido adiposo e são responsáveis pelo aumento do suprimento de
ácidos graxos livres para o músculo (CURI et al., 2002)
O hormônio tireoideano estimula a lipólise induzida por catecolaminas através da
potencialização dos sinais iniciados pelos receptores  adrenérgicos. Como resultado da
ativação da lipólise os ácidos graxos livres são liberados na circulação e transportados para o
músculo, fígado e outros tecidos onde serão utilizados como fonte de energia.
A disponibilidade aumentada de ácidos graxos pelo hormônio tireoideano está
associada ao aumento da oxidação lipídica e contribui para a produção de corpos cetônicos
pelo fígado. Além disso, aumenta a disponibilidade de Acetil CoA e leva ao aumento na
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reesterificação hepática e, portanto, na síntese de triglicérides pelo fígado (BRADBURY,
2006; CACHEFO et al., 2001; IOSSA et al., 2001; NELSON e COX, 2005)
A produção elevada de triglicérides pode levar ao aumento na síntese e secreção de
lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) pelo fígado, se houver resistência à insulina
(YUAN; AL-SHALI; HEGELE, 2007; TESSARI et al., 2009).
Estes efeitos do T3 são observados através do aumento na expressão e síntese de
RNAm de enzimas, como a carnitina palmitoil transferase 1, enzima chave na oxidação de
ácidos graxos, ácido graxo sintase, acetil CoA carboxilase e a enzima málica, enzimas
envolvidas na síntese de triglicerídeos.(BARRERO; MARRERO; HARO, 2000; JANSEN et
al., 2000; PETTY et al., 1990; XIONG et al., 1998; ZHANG; YIN; HILLGARTNER, 2001).

1.5 Síndrome Metabólica
A manutenção do peso corporal é dada por um balanço entre a quantidade de energia
ingerida e a energia gasta de tal forma que o aumento no ganho energético ou a diminuição no
gasto podem levar ao ganho ou perda de peso. Logo, a manutenção do peso corporal implica
no balanço entre a ingestão alimentar e as necessidades energéticas, evitando o acúmulo de
energia na forma de gordura (WESTERTERP-PLATENGA, 2004) e portanto o excesso de
tecido adiposo.
O peso corporal é regulado por uma interação entre hormônios e neuropeptídeos que
estão sob o controle de divesas áreas do cérebro. O hipotálamo constitui uma região
importante para a regulação da ingestão alimentar (KING, 2006), pois contém diversas
populações de neurônios ou núcleos que regulam a ingestão calórica, centro da saciedade e da
fome, que são ativados por fatores periféricos circulantes como leptina, grelina e glicemia
(MAGNI et al., 2009). Esses sinalizadores fornecem aos núcleos do hipotálamo informações a
respeito do status energético, regulando a ingestão alimentar e, consequentemente, o peso
corporal(COLL; FAROOGI; O`RAHILY, 2007; DHILLO, 2007; KENNEDY; 1953).
O excesso de tecido adiposo está associado ao aparecimento de diversas alterações
metabólicas

que

recentemente

foram

agrupadas

e

denominadas

síndrome

metabólica(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999; ZIMMET; ALBERTI; SANTOS
RIOS, 2005). Essas alterações consistem no desenvolvimento de resistência insulínica,
diabetes mellitus tipo II, hipertrigliceridemia, dislipidemia e hipertensão arterial.
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A resistência a insulina representa a dificuldade deste hormônio em exercer seus
efeitos na homeostase glicolítica (TURNER et al., 2007) e ocorre quando há uma diminuição
na responsividade de tecidos sensíveis aos seus efeitos, tais como músculo esquelético, tecido
adiposo e fígado (HUANG, 2009).
A disponibilidade aumentada de ácidos graxos livres e a resistência a insulina podem
favorecer o acúmulo de ácidos graxos sob a forma de triglicerídeos em tecidos como fígado e
músculo esquelético. Este fato poderia ser resultado de a resistência à insulina aumentar o
fluxo de ácidos graxos livres para o fígado, devido à ausência da inibição da lipólise, além de
aumentar a lipogênese de novo (KIM, 2008; UTZSCHNEIDER e KAHN, 2006).
O depósito de gordura no fígado caracteriza a doença gordurosa hepática não alcoólica
ou fígado gorduroso, que apresenta alta prevalência em condições associadas à resistência à
insulina, como obesidade, diabetes tipo II, hipertrigliceridemia e síndrome metabólica
(KOTRONEN e YKI-JÄRVINEN, 2008; UTZSCHNEIDER e KAHN, 2006).
Adicionalmente , a deposição de gordura no tecido hepático e a resistência à insulina
podem levar a um aumento na síntese e liberação de VLDL por este tecido, devido a ausência
de inibição da sintese de apolipoproteina B e disponibilidade aumentada de triglicerídeos,
contribuíndo com a hipertrigliceridemia (TESSARI et al., 2009; YUAN et al., 2007).
Outra alteração encontrada em associação à obesidade é a hipertensão arterial, que
pode favorecer doenças cardiovasculares. Estudos demonstraram que o aumento nos níveis de
ácidos graxos livres observados na obesidade leva a disfunção endotelial, que pode ser
definida como ausência ou prejuízo do endotélio dos vasos sanguíneos. É possível que a
geração de espécies reativas de oxigênio no endotélio vascular induzida pelos ácidos graxos
livres contribua para a diminuição da disponibilidade de óxido nítrico, que, por sua vez,
diminui a vasodilatação, levando à hipertensão (HUANG, 2009; INOGUCHI et al., 2000.).
Portanto, é evidente que o excesso de tecido adiposo apresenta papel central no
desenvolvimento da síndrome metabólica e mecanismos capazes de reduzir seus depósitos são
promissores no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica.
O tratamento com hormônio tireoideano resulta em efeitos metabólicos benéficos,
como redução dos níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, além de aumentar o gasto
energético, o que pode levar à perda de peso corporal. (BAHI et al., 2005; KROTKIEWSKI,
2002). Esses fatores sugerem que o hormônio tireoideano poderia ter papel importante no
tratamento da obesidade e da síndrome metabólica. Entretanto os efeitos indesejáveis do T3
no coração, na musculatura esquelética e no osso, impedem seu uso terapêutico(KLEIN e
OJAMAA., 2001a; KLEIN e OJAMAA., 2001b; WILES et al., 1979; ROOYACKERS e
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NAIR., 1997; RIIS et al., 2005; VON RECKLINGHAUSEN, 1891; MOSEKILDE;
ERIKSEN; CHARLES, 1990; ROSS, 1994;WILLIAMS, 2009).
Portanto, encontrar uma maneira de se isolarem os efeitos benéficos do T3 sem a
ocorrência dos efeitos indesejáveis tornaria possível o uso terapêutico desse hormônio. A
ativação seletiva dos receptores do hormônio tireoideano, conforme mencionado
anteriormente, oferece potencial para alcançar esse objetivo.

- 16 -

Papel do TRβ na termogênse induzida pela dieta

2 OBJETIVO
Definir o perfil metabólico de ratos alimentados com dieta rica em gordura e tratados
com GC-24.
O tratamento crônico com hormônio tireoideano aumenta a taxa metabólica basal com
consequente aumento no gasto energético, levando a perda de peso, além de reduzir os níveis
séricos de colesterol. Entretanto, esses efeitos “benéficos” estão comumente associados a
efeitos colaterais indesejáveis sobre o coração e tecido muscular esquelético. Já o tratamento
crônico de mamíferos com agonista seletivo do TRβ, GC-1, reduz os níveis séricos de
colesterol, além de aumentar o metabolismo, sem causar efeitos sobre o coração, osso ou
músculo esquelético.
Dessa forma, estudamos os efeitos da ativação do TRβ usando um agonista, o GC-24,
em animais tratados com dieta rica em gordura, apresentando alteraçãoes compatíveis com a
síndrome metabólica. A nossa hipótese é a de que as alterações metabólicas decorrentes do
excesso de peso corporal possam ser evitadas ou minimizadas pelo tratamento com GC-24.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Animais
Foram utilizados 40 ratos machos Wistar com peso inicial entre 190 e 220g,
provenientes do biotério da Faculdade de Medicina da USP. Os animais foram mantidos no
biotério da Universidade Presbiteriana Mackenzie em gaiolas coletivas com não mais de 5
animais cada, acondicionados em biotério termorregulado (23 ºC  2 ºC), com ciclo
claro/escuro 12/12 horas (início do período claro às 6h00min) e com água e alimentação ad
libitum. O controle de ventilação, de luminosidade e de temperatura foi feito automaticamente
por um sistema central (Argon Flex, Sistema VMA 40/02, Smaflex, Piedade, SP). Os animais
foram divididos nos seguintes grupos experimentais:
(I) Controle: ratos sem qualquer tratamento recebendo água e ração comercial;
(II) Dieta: ratos sem qualquer tratamento recebendo dieta rica em gordura, conforme
descrição abaixo, por 30 dias;
(III) Dieta + T3 (10X): ratos recebendo dieta rica em gordura e injeções (i.p) diárias de T3 na
dose de 30 ηg/g P.C./dia, concentração equivalente a 10 vezes a dose fisiológica por 30 dias;
(IV) Dieta + GC-24 (10X): ratos recebendo dieta rica em gordura e injeções diárias (i.p.) de
GC24 em dose equimolar à dose de T3 utilizada no grupo anterior (17 ηg/g P.C./dia), também
por 30 dias.
Drogas: Todas as drogas utilizadas nesse estudo foram obtidas da Sigma Chemical Co. (St.
Louis, MO, USA). O GC-24 foi gentilmente cedido pelo Dr. Thomas Scanlan, da
Universidade da Califórnia, São Francisco, EUA.
O peso corpóreo e o consumo de comida dos animais foram acompanhados
diariamente. Os animais foram submetidos ao protocolo de consumo de oxigênio ao final do
protocolo experimental, conforme descrito a seguir, a fim de se determinar o metabolismo
energético. Após a medida do consumo de O2, os animais, alimentados durante a noite
anterior, foram submetidos à eutanásia. Todos os grupos estudados foram submetidos à
eutanásia pela manhã em um único dia. O procedimento foi realizado por dessangramento sob
anestesia utilizando-se anestésico Uretana (1200mg/Kg P.C.) e o sangue foi coletado em tubo
de ensaio contendo EDTA 10% e centrifugado a 10000 RPM durante 20 minutos para
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extração do plasma. Esse, por sua vez, foi congelado para posterior análise dos níveis de
colesterol plasmático total, triglicérides, ácidos graxos livres e citocinas. Além disso, o
coração inteiro dos animais foi retirado e pesado a fim de se determinar a ocorrência de
hipertrofia cardíaca.

3.2 Procedimentos
3.2.1 Dieta rica em gordura
A dieta rica em gordura é produzida pela Rhoster Ind. e Com. Ltda. (Rhoster Ltda Araçoiaba da Serra, SP, Brasil) e é constituída de 42% de carboidrato, 24% de proteína e
23% de gordura , totalizando ~ 4,7Cal/g. A dieta padrão é produzida pela Nuvital Nutrientes
S/A.(Nuvital Nutrientes S/A- Colombo, PR, Brasil) e é constituída de 55% de carboidrato,
22% de proteína e 4,6% de gordura , totalizando ~ 1,8 Cal/g.
3.2.2 Consumo de oxigênio
A medida do consumo de oxigênio (VO2) foi obtida em repouso utilizando-se de um
sistema de respirometria aberta (Sable Systems, Las Vegas, NV, EUA) conforme o descrito
na literatura (CURCIO et al., 1999; WITHERS, 1977). As medidas foram feitas por 30
minutos, à tarde (14h00-18h00), em temperatura controlada (25 ºC), com os

animais

alimentados durante a noite anterior. Os dados foram coletados e analisados utilizando-se um
software (Sable Systems, Salt Lake City, UT, EUA) e os resultados estão expressos em
termos de ml de O2 / min/Kg P.C.
3.2.3 Análise da composição corporal
A determinação da composição corporal foi realizada pela análise da carcaça.
Brevemente, as carcaças foram descongeladas, pesadas e colocadas em autoclave. A seguir as
carcaças foram homogeneizadas com água destilada em volume de água equivalente ao peso
das carcaças, usando-se um liquidificador (Kinematica AG., Lucerne, Suíça). Alíquotas dos
homogenatos foram usadas para medir o conteúdo de gordura de acordo com Folch; Lees;
Sloane-Stanley, (1957). Resumidamente, a gordura foi extraída de alíquotas de 3,0g de
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homogenados com KOH 30%, H2SO4 (6N) e éter de petróleo. A camada de gordura contendo
éter de petróleo foi separada e colocada para secar ao ar durante 48 horas e depois efetuou-se
a pesagem.
3.2.4 Teste de Tolerância à Glicose –GTT
Os animais foram submetidos ao jejum por 12 horas na noite anterior. Entre 9h00 e
10h00 horas, foi administrada glicose (2g/ kg P.C.) por meio de injeção intraperitoneal e
amostras de sangue foram coletadas da cauda dos animais em intervalos de 30 minutos
durante 2 horas. A leitura da glicemia foi determinada em medidor de glicose (Johnson &
Johnson, One Touch Ultra, São Paulo, SP, Brasil).
3.2.5 Teste de Tolerância à Insulina -ITT
A ração padrão e a dieta rica em gordura foram removidas pela manhã, 6 horas antes
da realização do experimento. Entre 14h00 e 15h00 horas, foi administrada insulina (0.5
U/kg) por injeção intraperitonal e amostras de sangue foram coletadas da cauda dos animais
em intervalos de 15 minutos durante 1 hora. A leitura da glicemia foi determinada conforme
a descrita para curva de GTT.
3.2.6 Dosagem de colesterol total
A dosagem foi feita em plasma por colorimetria, utilizando-se kit enzimático
comercial (Roche Diagnostics, Manheim, Alemanha), de acordo com as indicações do
fabricante.
3.2.7 Dosagem de colesterol hepático
A dosagem de colesterol hepático foi determinada por método enzimático (Roche
Diagnostics, Manheim, Alemanha). Em resumo, os lípides foram extraídos de
aproximadamente 200 mg de amostras de fígado congelado em 2 ml de álcool isopropil com o
auxílio de homogeneizador (Potter Elvehjem modelo MA 099; Marconi Piracicaba, SP,
Brasil). Os homogenatos foram mantidos a 37 °C por 30 minutos e, então, a 4 °C por uma
noite. O colesterol total foi determinado em uma alíquota do sobrenadante. A concentração de
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proteína foi determinada de acordo com o método de Lowry et al., (1951) em amostras de
fígado (200mg) previamente homogeneizadas em 4 ml de água.
3.2.8 Dosagem de triglicérides e ácidos graxos livres
A dosagem de triglicérides foi realizada em plasma, por colorimetria, utilizando-se kit
enzimático comercial (Merck-Darmstadt, Alemanha), de acordo com as indicações do
fabricante. Para a determinação dos níveis de ácidos graxos livres, foram adicionados 24l de
orlistat (1mg/ml) a 1 ml de plasma de cada amostra, antes do seu congelamento, com o
objetivo de inibir a ação de lipases gastrointestinais e pancreáticas, a fim de impedir a quebra
de triglicerídeos por essas enzimas e obter resultados mais precisos (MANCINI; HALPERN,
2008). A dosagem dos níveis de ácidos graxos livres foi obtida posteriormente, também por
colorimetria e com o auxílio de kit enzimático comercial (Wako Chemicals-Richmond, EUA),
segundo as indicações do fabricante.
3.2.9 Citocinas
A determinação quantitativa da concentração do Fator de Necrose Tumoral alfa (TNFα) e de Interleucina-6 (IL-6) foi realizada por imunoensaio enzimático (ELISA) com o auxilio
de kit comercial (R&D Systems, Inc-Minneapolis, EUA), de acordo com as indicações do
fabricante.
3.2.10 Histologia
Amostras de tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom e do fígado foram
coletadas com solução de fixador Bouin, na qual permaneceram durante 24 horas para
fixação. Posteriormente, as amostras foram emblocadas em parafina, seccionadas
transversalmente (cortes de 5 m de espessura) conforme Kerr et al. (1995). e coradas com
hematoxilina-eosina (HE). A área dos adipócitos brancos foi estimada pela análise de
fotografias executadas com aumento de 100x. As fotografias foram impressas, recortadas e a
área de 38 adipócitos por animal foi estimada.
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3.2.11 Análise de RNAm e PCR em tempo real
O RNA total do fígado, tecido adiposo branco epididimal e tecido adiposo marrom
interescapular foi extraido utilizando-se o Trizol (Life Technologies Inc., Rockville,
Maryland, EUA), de acordo com as instruções do fabricante e quantificado por
espectrofotometria.
Para a reação de transcriptase reversa, foi utilizado termociclador (Robocycler,
Stratagene, La Jolla, California, EUA), kit comercial específico (SuperScriptTM First-Strand
System for RT-PCR, Invitrogen, Carlsbad,California, EUA) e 0.8g do RNA total.
Para a amplificação utilizou-se cerca de 120 ng de cDNA, e o PCR em tempo real
quantitativo(RT-qPCR) foi realizado com o auxílio do kit IQTM SYBR Green PCR(BioRad,
Hercules, California, EUA) em termocilador iCycler(BioRad). Os primers foram
desenvolvidos com o software Beacon Designer 3.0 (Premiere Biosoft Intl., Palo Alto,
California, EUA), e o gene constitutivo ciclofilina A foi utilizado como referência interna.
As condições do ciclo foram: 5 minutos a 94 oC (Hot Start); 30 segundos a 94 oC; 30
segundos a 58 oC e 45 segundos a 72 oC por 50 ciclos, seguidos do protocolo da curva de
dissociação a fim de verificar a especificidade da geração de amplicons. A expressão gênica
foi determinada por CT e todos os valores foram expressos utilizando o RNAm de
ciclofilina A como controle interno de acordo com Christoffolete, et al. (2004).
3.3 Análise estatística
Todos os dados experimentais foram submetidos a análise estatística para
levantamento da relevância pelo método estatístico ANOVA e testes posteriores do tipo
Student- Newman – Keuls, quando p< 0,05.
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4 RESULTADOS
Com a finalidade de avaliar se a ativação do TR poderia reverter a obesidade
induzida pela dieta, ratos machos Wistar foram tratados com dieta rica em gordura e
submetidos a injeções diárias de T3 correspondentes a 10x a dose fisiológica (30ηg/g
P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar (17ηg/g P.C./dia). As doses de T3 e GC-24 utilizadas
no presente estudo mostraram promover efeitos característicos do estado de hipertiroidismo e
portanto permitiram que avaliássemos os efeitos do T3 e do GC-24.
Como podemos observar nas figuras 3 e 4, a dieta rica em gordura induziu aumento
significativo no peso corporal quando comparado aos animais-controle. O tratamento com T3
não apenas preveniu o ganho de peso corporal induzido pela dieta, mas reduziu
significativamente o ganho de peso quando comparado com os animais-controle. No entanto,
o tratamento com GC-24 não impediu que os animais ganhassem peso quando submetidos à
dieta rica em gordura.
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Figura 3: Variação média do peso corporal de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos
como média ± EPM.*vs controle, p< 0.001; # vs dieta + T3, p< 0.001. (n=6).
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Figura 4: Variação do peso corporal de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com
T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como
média ± EPM.*vs controle, p< 0.01; # vs dieta + T3, p< 0.001. Cada grupo analisado foi
composto por 6 animais (n=6).

Nas figuras 5 e 6, está representado o consumo de ração padrão e de dieta rica em
gordura. Podemos observar que os animais alimentados com a dieta rica em gordura
apresentam uma queda significativa no consumo diário de ração. Embora o consumo
alimentar dos animais que receberam dieta rica em gordura tenha sido menor em relação aos
animais tratatos com ração padrão, os animais que receberam dieta rica em gordura ingeriram
uma quantidade de calorias muito mais elevada do que a dos animais que receberam a ração
padrão, garantindo assim sua condição hipercalórica (Figura 7).
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Figura 5: Ingestão alimentar em animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3 10x
(30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como média
± EPM.* vs controle, p< 0.001.(n=6).
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Figura 6: Ingestão alimentar cumulativa de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar.* vs Controle, p< 0.001; § vs
dieta, p<0.001. (n=6).
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Embora a quantidade de ração diária ingerida pelos grupos dieta+T3 e dieta + GC-24
não tenha diferido do grupo Dieta, quando analisamos a quantidade de ração ingerida
cumulativamente, podemos notar que os animais tratados com dieta rica em gordura + T3 ou
GC-24 ingeriram significativemente mais dieta quando comparados com animais tratados
apenas com a ração rica em gordura (Figura 6).
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Figura 7: Ingestão calórica de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3 10x
(30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como média
± EPM.* vs controle, p < 0.001. Cada grupo analisado foi composto por 6 animais (n=6).

O hormônio tireoideano é o principal determinante da taxa metabólica basal em
animais homeotérmicos (SILVA, 1995). Durante a transição de hipo para hipertiroidismo,
observa-se uma diferença de 2 a 3 vezes na taxa metabólica basal. Muitos estudos
demontraram que a ativação do TRβ é capaz de estimular o consumo de oxigênio de forma
semelhante ao T3 em indivíduos tratados com dieta padrão (GROVER et al., 2003; GROVER
et al., 2004; GROVER; MELLSTROM; MALM, 2005; VILLICEV et al, 2007). Contudo,
não se sabe se o mesmo ocorre durante a ingestão de dieta rica em gordura. Como se observa
na figura 8, a dieta rica em gordura aumentou de modo significativo a taxa metabólica basal
dos animais. Ao analisarmos os efeitos causados pelo tratamento com T3 e GC-24,
constatamos que ambos aumentaram o consumo de oxigênio a níveis mais elevados do que os
da dieta rica em gordura. Além disso, ambos aumentaram o consumo de oxigênio de forma
semelhante, demonstrando a importância do TRβ na ação do T3 no aumento do metabolismo
durante a termogênese induzida pela dieta.
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Figura 8: Consumo de oxigênio de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3
10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como
média ±EPM.* vs controle, p< 0,001;§ vs dieta, p< 0,01. (n=6).

Como a ativação do TRβ aumentou o consumo de oxigênio, porém não alterou o peso
corporal, investigamos se o tratamento com GC-24 teria influência na composição corporal
dos animais. Assim, fizemos a análise da carcaça para determinar o conteúdo total de gordura
dos animais submetidos à ingestão de dieta rica em gordura e tratados com T3 ou GC-24
(Figura 9). Os dados mostram que a gordura corporal dos animais sumetidos à dieta rica em
gordura foi significativamente mais elevada, se comparada à dos animais que receberam dieta
padrão. Nos grupos que receberam T3 ou GC-24, observa-se uma grande diminuição nos
níveis de gordura não só em relação à dieta rica em gordura, mas também em relação ao
grupo controle.
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Figura 9: Gordura corporal (mg/g P.C.) de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos
como média ±EPM.* vs controle, p< 0.001§ vs dieta, p< 0.001. Os grupos controle e dieta
foram compostos por 9 animais cada (n=9). O grupo dieta + T3 foi composto por 7
animais (n=7) e o grupo dieta + GC-24 foi composto por 8 animais (n=8).

Em concordância com a quantidade de gordura corporal, podemos observar que houve um
aumento significativo no tamanho dos adipócitos brancos epididimais (Figuras 10 e 11) dos
animais submetidos à dieta rica em gordura. Tanto o tratamento com T3 quanto com GC-24
diminuíram significativamente a áreas destas células.
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Figura 10: Média das áreas estimadas de adipócitos brancos de animais submetidos à dieta rica em
gordura e tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os
valores estão expressos como média ±EPM.* vs controle, p<0,001;# vs dieta, p< 0,001; &
vs dieta + T3, p<0,05. Cada grupo analisado foi composto por 6 animais (n=6). Foram
analisadas 38 células para cada grupo.

No entanto, apesar da diminuição no conteúdo corporal de gordura, o ganho de peso
observado nos animais tratados com dieta rica em gordura + GC-24 ainda permanecia a ser
esclarecido. Por isso, avaliamos o conteúdo de água total dos animais (Figura 12).
Como podemos ver na figura 12, o conteúdo de água total dos animais foi
significativamente diminuído pelo tratamento com T3, mas não pelo GC-24. Estes dados
sugerem que, diferentemente do T3, o GC-24 não reduz a quantidade corporal de água total, o
que poderia contribuir para o aumento no peso corporal dos animais tratados com dieta rica
em gordura+GC-24.
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Figura 11: Histologia do tecido adiposo marrom(BAT), fígado e tecido adiposo branco(WAT) de
animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou
GC-24 em dose equimolar. Coloração hematoxilina-eosina (HE) e aumento 200x.
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Figura 12: Dosagem do conteúdo de água total de animais submetidos à dieta rica em gordura e
tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão
expressos como média ±EPM. * vs dieta e dieta + GC-24, p<0.05. Os grupos controle e
dieta foram compostos por 9 animais cada (n=9). O grupo dieta + T3 foi composto por 7
animais (n=7) e o grupo dieta + GC-24 foi composto por 8 animais (n=8).

A redução da gordura corporal total induzida pela ativação do TRβ nos levou a
perguntar se outras alterações metabólicas ocasionadas pela ingestão de dieta rica em gordura
também seriam minimizadas e em quais aspectos. Dessa forma, nós avaliamos os níveis de
colesterol, triglicérides, ácidos graxos e de algumas citocinas que sabidamente estão alteradas
durante a obesidade.
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Os resultados obtidos para os níveis plasmáticos de colesterol (Figura 13) mostram
que a dieta rica em gordura aumentou significativamente os níveis de colesterol e que o
tratamento com T3 corrigiu essa alteração. Embora o tratamento com GC-24 não tenha o
mesmo efeito que o T3, ele diminuiu parcialmente a hipercolesterolemia induzida pela dieta
rica em gordura (Figura 13). Os níveis de colesterol hepático, aumentados pela dieta rica em
gordura, foram corrigidos pelo T3, mas não pelo GC-24. (Figura 14). Já os níveis plasmáticos
de triglicérides foram significativamente aumentados pelo tratamento com a dieta rica em
gordura e diminuídos tanto pelo tratamento com T3 quanto com GC-24. O fato de ambos
terem diminuído, os níveis de triglicérides aumentados pela dieta de forma similar mostra a
importância do TR na ação do T3 em diminuir a trigliceridemia induzida pela dieta (Figura
15).
A elevação dos níveis de ácidos graxos livres, induzida pela dieta rica em gordura, foi
levemente exacerbada pelo T3 e GC-24 (Figura 16).
Em concordância com o aumento nos níveis plasmáticos de ácidos graxos e
triglicérides, a ingestão de dieta rica em gordura levou a deposição de gordura no tecido

Colesterol total
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hepático, conforme mostra a figura 11. Esse efeito foi revertido pelo tratamento com GC-24.
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Figura 13: Dosagem de colesterol plasmático total de animais submetidos à dieta rica em gordura e
tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão
expressos como média ±EPM. * vs controle, p<0.01; # vs dieta, p<0.01. (n=6).
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Figura 14: Dosagem de colesterol hepático de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos
como média ±EPM. + vs controle, p<0.01; # vs dieta, p<0.01. (n=6).
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Figura 15: Dosagem de triglicérides de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3
10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como
média ±EPM.+ vs controle, p< 0.01; # vs dieta, p<0.05. (n=6).
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Figura 16: Dosagem de ácidos graxos livres de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos
como média ±EPM. + vs controle, p< 0.001; # vs dieta, p<0.05. (n=6).

A obesidade está intimamente relacionada ao desenvolvimento da resistência à
insulina (DAVIDSON, 1995; DEFRONZO, 1991; MOLLER e FLIER, 1991). Assim,
realizamos os testes de tolerância à glicose (GTT) e tolerância à insulina (ITT).
Inicialmente, observamos que a dieta rica em gordura per se aumenta a glicemia dos
animais em jejum mesmo antes da sobrecarga de glicose. Além disso, a glicemia de jejum é
também significativamente mais alta nos grupos tratados com dieta rica em gordura+ T3 ou
GC-24, quando comparados ao grupo controle. No entanto, o tratamento com T3 ou GC-24
corrigiu a resposta dos animais à sobrecarga de glicose (Figura 17).
É interessante notar que, nos animais tratados com T3 ou GC-24, a glicemia de
jejum também esteja aumentada, apesar da maior facilidade em metabolizar a glicose.
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Figura 17: Teste de tolerância à glicose (2g/kg) de animais submetidos à dieta rica em
gordura e tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar.
Os valores estão expressos como média ±EPM. * vs controle, p<0.01; # vs dieta,
p<0.01. (n=5).

Adicionalmente, os dados obtidos com o teste de tolerância à insulina (Figura 18)
mostram que os animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3 ou GC-24
obtiveram uma maior queda da glicemia, quando comparados aos animais do grupo controle
ou aos animais que receberam somente a dieta rica em gordura. Ademais, a queda dos níveis
de glicose dos animais que receberam T3 ou GC-24 foi mais abrupta, quando comparada aos
demais grupos de estudo, mostrando que esses animais são mais responsivos à insulina.

- 34 -

Papel do TRβ na termogênse induzida pela dieta

Glicemia
(unidades relativas)

1.0

Co ntro le
Dieta
Dieta +T3
Dieta + GC24

0.9
0.8
0.7

*

0.6

*
§

0.5

*

0.4
0.2
0.0
0

15

30

45

60

Minutos após Insulina
Figura 18: Teste de tolerância à insulina (0.5U/kg) de animais submetidos à dieta rica em gordura e
tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão
expressos como média ±EPM.* vs controle e dieta, p<0.001; § vs dieta+ T3, p<0.001.
(n=5).

Dentre os produtos de secreção do tecido adiposo branco, estão a interleucina-6 (IL-6)
e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Ambos constituem citocinas com função
imunológica. Sua secreção e expressão no tecido adiposo se mostram aumentadas na
obesidade, além de exercerem papel no metabolismo dos lipídeos e da glicose (SETHI e
HOTAMISLIEGIL et al., 1999; FONSECA-ALANIZ et al., 2006)
A interleucina-6 (IL-6) induz lipólise e aumenta a captação de glicose. Além disso,
seus níveis mostram-se aumentados na obesidade, sendo também indicadores de resistência à
insulina (TILG e MOSCHEN, 2008; WALENIUS et al., 2002).
O TNF-α tem recebido atenção particular devido ao seu papel-chave na regulação da
massa do tecido adiposo. Mudanças na massa do tecido adiposo podem estar associadas com
mudança no número ou volume dos adipócitos. Além disso, processos como o da captação de
ácidos graxos, lipogênese e lipólise podem alterar o volume do adipócito. Foi mostrado
também que o TNF-α desempenha papel importante na modulação desses processos, como a
inibição da expressão de enzimas envolvidas na lipogênese e estimulação de lipólise, além de
mostrar sua implicação no desenvolvimento de resistência à insulina na obesidade
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(FONSECA-ALANIZ et al., 2006; SETHI e HOTAMISLIEGIL et al., 1999; TILG e
MOSCHEN, 2008; WARNE, 2003).
Levando em conta esses fatores e resultados prévios, como o aumento na gordura total
e os dados do teste de tolerância à glicose e à insulina de animais submetidos à dieta rica em
gordura, a investigação dos níveis de IL-6 e TNF-α nesses animais torna-se um parâmetro
importante e adicional no que diz respeito ao desenvolvimento de processo inflamatório
devido ao aumento no tecido adiposo pela dieta.
De acordo com os dados apresentados na figura 19, verificamos que a dieta rica em
gordura elevou os níveis plasmáticos de IL-6 quando comparados aos do controle. O
tratamento com T3 foi capaz de corrigir os aumentos de IL-6 induzidos pela dieta, mas no
tratamento com GC-24 não se observa esse efeito.
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Figura 19: Dosagem de interleucina-6 (IL-6) de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados
com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos
como média ± EPM. * vs controle, p<0.01; # vs dieta + T3, p<0.01. (n=6).

De maneira semelhante a IL-6, a dieta rica em gordura aumentou significativamente os
niveis de TNF-α plasmáticos. O T3 corrigiu este aumento, mas não o GC-24 (Figura 20).
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Dosagem de fator de necrose tumoral (TNF-α) de animais submetidos à dieta rica em
gordura e tratados com T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os
valores estão expressos como média ±EPM. * vs controle, p<0.01; # vs dieta, p< 0.05;

(n=6).

O coração também é um alvo importante da ação do hormônio tiroideano. Foram
descritos diversos efeitos do T3 neste órgão. Entre esses efeitos, está o aumento na frequência
cardíaca, velocidade e a força de contração sistólica e diminuição na duração do relaxamento
diastólico, além de afetar o tônus vascular (GRAETTINGER et al., 1959; MORKIN; FLINK;
GOLDMAN, 1983; TROST et al., 2000) e causar hipertrofia cardíaca concêntrica (GUPTA,
2007; PANTOS et al., 2008;). Esses efeitos do T3 são principalmente mediados pelo TR
(TROST et al., 2000; WIKSTRÖM et al., 1998). Portanto, no nosso estudo, utilizamos o peso
cardíaco como controle interno.
Como mostra a figura 21, o T3 aumentou de modo significativo o peso cardíaco total.
Tal efeito não foi observado no grupo GC-24 nem tampouco no grupo que recebeu somente
dieta rica em gordura, os quais mantiveram valores semelhantes. Esses dados confirmam que
a administração do análogo do TRβ não induz hipertrofia cardíaca.
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Figura 21: Peso do coração de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com T3 10x (30
ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como média ±
EPM.; & vs controle, dieta e dieta + GC-24 p< 0,001. Cada grupo analisado foi composto
por 6 animais (n=6).

Os hormônios tireoideanos têm sua ação mediada por receptores nucleares (TR
eTR) e exercem efeitos ativadores ou inibidores na transcrição gênica de praticamente todas
as células. Diversos genes envolvidos no metabolismo são alvos da ação deste hormônio e,
portanto, a análise da expressão gênica possibilita um estudo mais profundo dos efeitos do
agonista ao TR GC-24 observados até o momento. Logo, com o objetivo de avaliar de que
maneira o GC-24 exerce seus efeitos no metabolismo, os niveis de RNAm de genes
específicos foram avaliados por meio da técnica de PCR em tempo real, conforme mostra a
figura 22.
No tecido hepático (Figura 22 A) a ingestão de dieta rica em gordura estimulou a
expressão dos genes SD, D1 e PGC-1, efeito semelhante ao tratamento com GC-24. A
expressão do gene D1 foi aumentada ainda mais pelo GC-24 o que não ocorreu com o
tratamento com T3. Este, por sua vez, diminuiu a expressão dos genes SD, D1 e PGC-1 se
comparado a dieta rica em gordura . Os genes CPT-1 e ACC não tiveram a expressão alterada
pela dieta, T3 ou GC-24.
Além disso, no tecido adiposo marrom (Figura 22B), o tratamento com GC-24
estimulou a expressão dos genes CPT-1, SD e ACC além dos níveis observados somente com
a ingestão de dieta rica em gordura. O gene da UCP-1 teve sua expressão diminuída pelo GC-
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24. O tratamento com T3 aumentou a expressão dos genes SD e ACC, porém não alterou os
genes CPT1 e UCP-1 se comparado à dieta rica em gordura.
O perfil de expressão gênica observado no tecido adiposo marrom está de acordo com
a histologia do tecido, conforme mostra a figura 11. O aumento na expressão do gene ACC e
nos depósitos de gordura, além dos niveis observados somente com a ingestão de dieta rica
em gordura, sugerem que a lipogênese esteja aumentada neste tecido como um mecanismo de
manutenção dos estoques energéticos necessários para a ativação da termogênese no BAT.
No músculo gastrocnemius e no tecido adiposo branco (Figura 22 C e D
respectivamente), os efeitos do GC-24 foram mais reduzidos. No gastrocnemius o tratamento
com GC-24 aumentou a expressão dos genes CPT-1 e PGC-1 a niveis superiores à ingestão
de dieta rica em gordura apenas.O tratamento com T3 não alterou a expressão desses genes, se
comparado a dieta rica em gordura. Os genes UCP-3, SD e Glut 4 não tiveram a expressão
alterada pela dieta, T3 ou GC-24.
No tecido adiposo branco (figura 22D), somente o gene ACC teve a expressão gênica
alterada. A ingestão de dieta rica em gordura aumentou significativamente a expressão do
gene. O tratamento com GC-24 e T3 exerceu efeito oposto, diminuindo significativamente a
expressão do gene ACC.
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Figura 22: Perfil de expressão gênica de animais submetidos à dieta rica em gordura e tratados com
T3 10x (30 ηg/g P.C./dia) ou GC-24 em dose equimolar. Os valores estão expressos como
média ± EPM; * vs controle, p<0.05;** vs dieta, p<0.005;*** vs dieta + T3, p<0.05; n=3.

Fígado (A), BAT (B), Gastrocnemius (C),WAT (D). Tecido adiposo marrom
(BAT), tecido adiposo branco(WAT), carnitina palmitoil transferase 1 (CPT1),
succinato desidrogenase(SD), desiodase tipo 1(D1), coativador 1 alfa de receptor
proliferador ativado de peroxissomo (PGC1-),acetil Coenzima A carboxilase
(ACC), proteína desacopladora isoforma 1 (UCP-1), proteína desacopladora
isoforma 3 (UCP-3) e transpotador de glicose isoforma 4 (Glut-4).
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5 DISCUSSÃO
O hormônio tireoideano (T3) desempenha papel importante no desenvolvimento, no
crescimento e também no metabolismo celular. Um dos seus principais efeitos é o aumento da
taxa metabólica basal (MAGNUS-LEVI., 1895; OPPENHEIMER et al., 1987) e do gasto
enegético,

contribuindo

de

forma

importante

com

a

regulação

do

peso

corporal(KROTKIEWSKI, 2002; BAHI et al., 2005).
Diversos estudos demonstram que indivíduos hipotireoideos apresentam níveis
elevados de triglicerídeos e colesterol, os quais constituem fatores de risco para o
desenvolvimento de doenças como a aterosclerose, que pode levar à falência cardíaca.
Portanto, tratamentos capazes de diminuir os níveis de colesterol são necessários no combate
a essas doenças. O tratamento com T3 diminui os níveis plasmáticos de triglicérides e
colesterol e, consequentemente, constitui uma estratégia para prevenir ou reduzir doenças
cardiovasculares(ABRAMS et al., 1981; HAGENFELDT et al., 1981; HANSSON et al.,
1983; BEYLOT et al., 1991; O’BRIEN et al., 1990; DUNTAS, 2002; ITO et al., 2003;
ICHIKI., 2009). O tratamento com T3 poderia ser útil no combate à obesidade e às alterações
metabólicas a ela associadas , caso não fosse acompanhado de efeitos indesejáveis sobre o
coração, músculo esquelético e osso, tais como taquicardia, fraqueza e fadiga muscular e
perda óssea, que impedem seu uso terapêutico (KLEIN e OJAMAA., 2001; KLEIN e
OJAMAA., 2001; WILES et al., 1979; ROOYACKERS e NAIR., 1997; RIIS et al., 2005;
VON RECKLINGHAUSEN., 1891; MOSEKILDE

et al., 1990; ROSS et al., 1994;

WILLIAMS., 2009).
As isoformas dos receptores nucleares para T3, TRα e TRβ parecem mediar efeitos
fisiológicos distintos nos tecidos. É provável que esta especificidade dos receptores esteja
relacionada à sua abundância tecidual diferenciada (WIKSTRÖM et al., 1998; FORREST e
VENNSTRÖM, 2000). Esta descoberta levantou a possibilidade de que ferramentas
farmacológicas poderiam atuar em apenas um subtipo de receptor e, assim, dissociar os
efeitos do T3 mediados pelo TRβ dos efeitos mediados pelo TR. Entre os análogos
desenvolvidos está o GC-24, ou ácido dimetil 4 (4’ hidroxi, 3’ benzil) benzilfenoxiacético, o
qual se liga ao TRβ aproximadamente 40 vezes mais do que ao TR e permite-nos isolar os
efeitos do T3 mediados pelo TR com o uso de doses mais altas, evitando, assim, a ativação
do TR (CHIELLINI et al., 1998; BORNGRAEBER et al., 2003; GROVER et al., 2003).
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Os resultados benéficos obtidos com o uso de agonistas seletivos ao TR, tais como
perda de peso, diminuição dos níveis de colesterol e triglicérides, na ausência de efeitos
indesejáveis sobre o coração, tecido ósseo e tecido muscular, sugerem que estes agentes
farmacológicos apresentam grande potencial no tratamento contra a síndrome metabólica
(TROST et al., 2000; GROVER et al., 2003; GROVER et al., 2004; FREITAS et al., 2003 ;
VILLICEV et al., 2007; JOHANSSON et al., 2005; BRYZGALOVA et al., 2008; CABLE et
al., 2009).
No entanto, nenhum estudo havia sido feito sobre os efeitos do GC-24 em situações de
alteração nutricional, como durante a ingestão de dietas ricas em gordura. O nosso estudo
mostrou que diversas alterações metabólicas induzidas pela dieta rica em gordura podem ser
evitadas, ou pelo menos minimizadas, através da ativação do TRβ.
A ingestão de dietas ricas em gordura e portanto o aumento de calorias ingeridas pode
levar ao ganho de peso excessivo e ao desenvolvimento de obesidade. O modelo
presentemente estudado, ratos tratados com dieta rica em gordura, apresentou alterações
metabólicas significativas, tais como aumento no ganho de peso corporal, hiperglicemia,
assim como dislipidemias, que podem ser caracterizadas como síndrome metabólica.
O consumo alimentar em gramas dos animais que receberam dieta rica em gordura foi
menor do que o dos animais alimentados com ração padrão, provavelmente por mecanismos
compensatórios desenvolvidos pelo cérebro em resposta ao aumento na ingestão calórica. No
entanto, os animais que receberam dieta rica em gordura ingeriram uma quantidade de
calorias muito mais elevada do que a dos animais que receberam a ração padrão, garantindo
assim sua condição hipercalórica. O aumento na ingestão calórica pelos animais que
ingeriram somente a ração rica em gordura leva ao aumento do gasto energético, devido à
ativação da termogênese facultativa induzida pela dieta como um mecanismo compensatório,
a fim de evitar o excesso de peso corporal (SIMS e DANFORTH, 1987: SHIBATA e
BUKOWIECKI, 1987).
A quantidade de ração ingerida pelos animais tratados com dieta apenas e pelos
animais tratados com dieta+T3 e dieta+GC-24 foi semelhante. No entanto, quando analisamos
a quantidade de ração ingerida cumulativamente, podemos notar que os animais tratados com
dieta rica em gordura+T3 ou GC-24 ingeriram significativemente mais dieta quando
comparados com animais tratados apenas com a ração rica em gordura. Estes dados
corroboram com estudos anteriores, que mostram que o hormônio tireoideano aumenta a
ingestão alimentar, o que pode ser atribuído ao aumento do gasto energético induzido pelo T3
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e também pelo GC-24 (IOSSA, 2001: KROTKEWISKI, 2002; VILLICEV et al., 2007;
OPPENHEIMER et al., 1991; GROVER et al., 2004; MIYABARA et al., 2005).
De fato, o tratamento com T3 ou GC-24 aumentou o consumo de oxigênio a níveis
mais elevados do que a dieta rica em gordura, mostrando que o T3 e o GC-24 ativaram ainda
mais o metabolismo durante a termogênese induzida pela dieta
É surpreendente que o GC-24 tenha aumentado o consumo de oxigênio de forma
semelhante ao T3, indicando que este efeito do hormônio tireoideano é mediado
principamente pelo TRβ.
O peso corporal é determinado pelo balanço entre o ganho e o gasto energético,
evitando o acúmulo de energia na forma de gordura e o excesso de tecido adiposo, de forma
que o aumento ou diminuição de ambos se reflete no ganho ou perda de peso corporal
(ZHANG et al., 1994).
Diversos estudos mostram que a ingestão calórica aumentada está associada também a
maiores depósitos de gordura corporal e hipertrofia de adipócitos (AKYAMA et al., 1996; JO
et al., 2009). Como consequência do maior depósito de gordura e da hipertrofia há um
aumento na taxa lipolítica dessas células o que ocasiona liberação aumentada de ácidos graxos
livres na corrente sanguínea e, portanto, aumento da disponibilidade desses substratos aos
tecidos (MORIMOTO et al., 1998; AHIMA e FLIER., 2000).
Em concordância com esses achados nossos dados mostram que a ingestão de dieta
rica em gordura está associada a maiores depósitos de gordura, conforme os dados de gordura
corporal total, e à hipertrofia dos adipócitos conforme mostram a histologia e a área dos
adipócitos desses animais. Além disso, a ingestão da dieta rica em gordura também aumentou
os níveis plasmáticos de ácidos graxos livres. Nossos dados sugerem que esse aumento de
ácidos graxos livres pela dieta rica em gordura tenha favorecido o seu acúmulo na forma de
triglicérides em tecidos como o fígado, conforme podemos observar na histologia hepática.
Por outro lado, a ativação do TRβ e o tratamento com T3, apesar de aumentarem a
ingestão calórica, diminuíram a gordura total a níveis mais baixos do que os dos animaiscontrole. É provável que esta diminuição da gordura total seja resultado do aumento no gasto
energético induzido pelo T3 e seu análogo, GC-24.
Diversos estudos demonstraram que o T3 aumenta o gasto energético e que
provavelmente utiliza os ácidos graxos como principal fonte de energia (HEIMBERG;
OLUBADEWO; WILCOX, 1985; IOSSA et al., 2001; RIIS et al., 2002). O aumento do gasto
energético induzido pelo T3 se reflete na alteração da transcrição de genes importantes na
regulação do metabolismo, tais como UCP-1, succinato desidrogense (SD), acetil coA
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carboxilase (ACC), carnitina palmitoil transferase 1 (CPT1), coativador 1 alfa do receptor
ativado por proliferador do peroxisoma (PGC-1α) em diversos tecidos, como o tecido adiposo
marrom e branco, fígado e músculo esquelético (WEITZEL; RADTKE; SEITZ, 2001;
ZHANG; YIN; HILLGARTNER, 2001; ZHANG et al., 2004).
No presente estudo tentou-se determinar quais tecidos seriam os responsáveis pelo
aumento no metabolismo energético induzido pela ativação do TRβ, ou seja, quais seriam os
tecidos-alvo para GC-24. Com base nos genes estudados, observou-se que o efeito do GC-24
foi notado principalmente no BAT, com elevação significativa da expressão da carnitina
palmitoil transferase 1 (CPT1), SD e ACC.
A enzima carnitina palmitoil transferase 1 (CPT1) é considerada enzima chave do
processo de β oxidação, por meio do qual os ácidos graxos de cadeia longa (a maioria dos
ácidos graxos) são convertidos em energia, regulando assim o fluxo de ácidos graxos nesse
processo. Devido ao fato de a CPT-1 ser inibida por malonil CoA, um intermediário da
síntese de ácidos graxos, o aumento na atividade de CPT1 está associado ao aumento da
oxidação de ácidos graxos (MC GARRY, 1992; MYNATT et al., 1994).
O aumento nos niveis de RNAm da enzima succinato desidrogenase pelo GC-24 no
BAT também é um indicativo do aumento no gasto energético neste tecido. Esta enzima está
envolvida em uma das etapas do ciclo de Krebs, o que indica aumento na síntese de ATP e,
consequentemente, do gasto energético.
O aumento no RNAm da ACC, enzima envolvida na lipogênese, também constitui
evidência de que o GC-24 ativou o BAT. A lipogênese é essencial para a função termogênica
do BAT, pois fornece os ácidos graxos que serão utilizados como principal substrato
energético para a geração de calor, além de ativar a UCP1. Estes dados sugerem que o tecido
adiposo marrom foi ativado pelo GC-24.
O músculo esquelético também apresenta potencial termogênico importante e a análise
dos efeitos do GC-24 sobre este tecido mostrou que esse análogo do TRβ aumentou a
expressão de CPT1 e de PGC1α. Como o PGC-1 α está envolvido na via da regulação da
biogênese mitocondrial, a sua maior expressão está associada ao aumento da oxidação de
ácidos graxos. Assim, o aumento na expressão dessas duas enzimas no músculo
gastrocnemius pelo GC-24 sugere que o músculo esquelético também parece contribuir com o
aumento no metabolismo induzido pela ativação do TRβ, além de ser também um tecido alvo
para este agonista do T3 .
Nossos dados também mostram que genes envolvidos no metabolismo energético
apresentam respostas diferentes ao tratamento com GC-24 do tratamento com T3. Essas
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diferenças observadas provavelmente se devem à ativação concomitante do TRα e do TRβ
pelo T3, em oposição à ativação predominante do TRβ pelo GC-24.
Apesar da diminuição no conteúdo corporal de gordura pela ativação do TRβ, os
animais tratados com dieta rica em gordura+GC-24, não perderam peso. Ao contrário,
ganharam tanto peso quanto os animais tratados com dieta rica em gordura apenas. Assim, o
ganho de peso observado nos animais tratados com dieta rica em gordura +GC-24 ainda
permancia a ser esclarecido.
Estudos com o agonista seletivo ao TR, GC-1 e com T3 mostraram que, ao contrário
do T3, o tratamento com GC-1 não causa perda óssea (FREITAS et al., 2003; FREITAS et
al., 2005) e não alteram a massa muscular (MIYABARA et al., 2005; VILLICEV et al.,
2007). Assim, seria possível que o agonista da mesma série, GC-24, pudesse induzir não
apenas um efeito protetor, mas um aumento na massa óssea e/ou no tecido muscular,
contribuindo dessa maneira para o ganho de peso observado nos animais tratados com GC-24.
Entretanto, nossos dados mostram que nenhum dos tratamentos efetuados alterou o peso dos
ossos ou o tecido muscular estudado, sugerindo que esses tecidos não tenham contribuído
para o ganho de peso observado no tratamento com GC-24.
Como os animais estudados não apresentaram alteração na massa dos músculos ou do
tecido ósseo (dados não mostrados), investigamos se teria havido alteração no conteúdo total
de água dos animais. O tratamento com T3 reduziu significativamente a quantidade de água.
Por outro lado, o tratamento com GC-24 e a ingestão de dieta rica em gordura somente, não
alteraram o conteúdo de água total, o que sugere que a diferença no ganho de peso de animais
tratados com dieta + GC-24 e dieta + T3 pode ser o resultado da diferença no conteúdo de
água desses animais. Assim, a quantidade de água corporal total poderia ser uma explicação
para a elevação do peso corporal nos animais tratados com dieta e GC-24.
Embora não tenha sido o foco do nosso estudo, é sabido que a condição tiroidiana
influencia a função renal. Tanto em pacientes quanto em animais hipertiroideos, pode-se
observar aumento de ingestão de líquidos e aumento do fluxo urinário. Embora ainda não
sejam conhecidas as causas do aumento do fluxo urinário, estudos recentes mostram que, em
animais hipertiroideos mesmo quando a ingestão alimentar e de água é equivalente, ocorre
aumento do volume urinário, e o inverso ocorre no hipotireoidismo. Estudos experimentais
demonstraram que o tratamento com tiroxina é capaz de normalizar o reduzido fluxo urinário
de ratos hipotireoideos. Uma hipótese proposta para explicar o aumento do débito urinário é a
de que animais hipertiroideos podem apresentar expressão diminuída de canais de água no
córtex e na medula renal, o que poderia contribuir para a maior eliminação de água por esses
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animais (SCHRIER, 2006; WANG et al., 2007). Assim, é possível que o efeito da eliminação
de água observada no hipertireoidismo não seja mimetizado pelo GC-24, o que poderia ser
uma possível explicação para a diferença no ganho de peso observada após o tratamento com
T3 e GC-24.
O aumento da disponibilidade de acidos graxos livres está positivamente associado
com o aumento na oxidação lipídica e inibição da oxidação de glicose. De acordo com o ciclo
de Randle, a oxidação de ácidos graxos leva a um aumento da concentração intramitocondrial
de acetil coenzima A e de citrato, o que inibe a atividade da piruvato desidrogenase e
fosfofrutoquinase, enzimas limitantes da glicólise, inibindo a via glicolítica e culmina com
aumento nos níveis de glicose 6 fosfato, os quais impedem a atividade da hexoquinase II,
levando à diminuição da capitação de glicose e, consequentemente, elevação da glicemia
(RANDLE et al., 1963; RANDLE et al., 1994).
Além disso, estudos posteriores mostram que o aumento nos níveis plasmáticos de
ácidos graxos livres leva à inibição do transporte de glicose mediado pela insulina para o
músculo esquelético (BODEN e SCHULMAN, 2002; DRESNER et al., 1999; KELLEY et
al., 1993).
Nossos dados mostram que, de fato, a ingestão de dieta rica em gordura induz a
hiperglicemia de jejum. Além disso, 30 minutos após a sobrecarga de glicose a glicemia dos
animais que receberam somente a dieta rica em gordura foi significativamente mais elevada
do que a dos demais grupos, demonstrando que esses animais apresentam maior intolerância à
glicose. Isto está positivamente associado ao fato de esses animais se mostrarem menos
responsivos à insulina e, portanto, apresentarem maior dificuldade em metabolizar a glicose
após a sobrecarga de insulina.
O fato de o músculo esquelético representar uma grande porcentagem do peso corporal
revela a importância desse tecido na homeostase glicolítica. A captação de glicose pela célula
muscular ocorre principalmente pelo transportador de glicose isoforma 4 (GLUT-4), assim
como no tecido adiposo e tem sua expressão mediada pela insulina. Diversos estudos
demonstraram que a ingestão de dieta rica em gordura diminui o transporte de glicose,
associado à diminuição na expressão gênica deste transportador no tecido adiposo
(IKEMOTO et al., 1995; KAHN, 1994; FENG et al., 2008;)

Entretanto, nossos dados

mostram que a expressão gênica do GLUT-4 não sofreu alteração pela dieta rica em gordura
em nenhum dos tecidos estudados, o que sugere que outros mecanismos, além da expressão
gênica do transportador, estejam envolvidos na hiperglicemia de jeum observada durante a
ingestão de dieta rica em gordura. Essa hipótese é suportada por diversos estudos, que
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demonstraram que

a expressão gênica do GLUT-4

em músculo esquelético não sofre

alteração por dietas ricas em gordura (IKEMOTO et al., 1995; KUSUNOKI et al., 1993,
ROSHOLT et al., 1994), mas se observa diminuição na translocação desse transportador para
a membrana plasmática com consequente diminuição na

atividade do transportador

(HANSEN; HAN; MARSHALL, 1998; ZIERATH et al., 1997; ROSHOLT et al., 1994).
Evidências sugerem que essa diminuição resulte de alterações na via de sinalização da
insulina decorrentes do acúmulo de metabólitos envolvidos na reesterificação de ácidos
graxos, como, por exemplo, o diacilglicerol. Propõe-se que metabólitos como o diacilgicerol
ocasionam a interrupção da via de sinalização da insulina por meio da ativação da proteína
quinase C e da diminuição da fosforilação dos substratos do receptor de insulina, inibindo
ações metabólicas como a transcrição gênica dos transportadores de glicose e a captação de
glicose pelas células. Este fato contribui para a hiperglicemia de jejum, característica do
diabetes tipo II(DRESNER et al., 1999; BODEN, 2008; RAGHEB et al., 2009).
O tratamento com T3 ou GC-24 corrigiu a resposta dos animais à sobrecarga de
glicose, o que está positivamente relacionado a maior responsividade à insulina apresentada
por esses animais. Embora diversos estudos tenham demonstrado que o hormônio tireoidiano
aumenta a expressão de GLUT-4 mediada pela insulina, tanto no músculo quanto no tecido
adiposo (CASLA et al., 1990; SHIMIZU e SHIMAZU, 2002; TORRANCE et al., 1997,
WEINSTEIN, 1991; WEINSTEIN, 1994), essse efeito não foi observado nos animais tratados
com T3 ou GC-24, os quais não apresentaram alteração na expressão gênica desse
transportador.
Embora não tenha havido alteração na expressão gênica do GLUT-4 pelo T3 e pelo
GC-24, é possível que haja um aumento na translocação do GLUT-4 para a membrana
plasmática, e consequentemente, da atividade deste transportador. O aumento da atividade do
GLUT-4 poderia ser responsável pela melhora da resposta glicêmica observada nos animais
tratados com T3 ou GC-24.
Além disso, o fato de os animais tratados com GC-24 apresentarem melhora na
resposta glicêmica e corrigirem a intolerância à gicose induzida pela dieta da mesma forma
que o T3, mostra que esse efeito do hormônio tireoideano provavelmente é mediado pelo
TRβ.
Nos animais tratados com T3 ou GC-24, apesar da maior facilidade em metabolizar a
glicose, a glicemia de jejum também está aumentada. É possível que o principal fator
responsável pelo aumento da glicemia de jejum seja o aumento da produção hepática de
glicose.
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O aumento da produção de glicose hepática é atribuído ao aumento na gliconeogênese,
pois a disponibilidade aumentada de ácidos graxos livres leva a maior captação desses
metabólitos pelo fígado. Isto aumenta a oxidação lipídica e ocasiona o acúmulo de acetil
coenzima A intramitocondrial, o que estimula as enzimas piruvato carboxilase e
fosfoenolpiruvato carboxiquinase, enzimas limitantes no processo de gliconeogênese, assim
como a glicose 6 fosfatase, que é limitante para a liberação de glicose pelos hepatocitos,
levando à liberação de glicose pelos hepatócitos, o que leva à hiperglicemia (WILLIAMSON
et al., 1969; GOLAY et al., 1987; CONSOLI et al., 1990; PUNHAKAINEN et al., 1992,
KOVACKS e STURMVOLL., 2005).
Além disso, o aumento dos níveis de ácidos graxos e a interrupção da via de
sinalização da insulina impedem o efeito supressor da insulina sobre a gliconeogênese
hepática (SHEEHAN e JENSEN, 2000). Como os animais que ingeriram a dieta rica em
gordura são menos responsivos à insulina, é possível que a ausência do efeito supressor
desse hormônio sobre a gliconeogênese hepática tenha contribuído para a hiperglicemia.
Além disso, a enzima fosfo-enol-piruvato carboxiquinase (PEPCK), envolvida na
neoglicogênese, é estimulada pelo T3. Portanto, é possível que esta via esteja envolvida no
aumento da glicemia de jejum observada nesses animais e que este efeito do T3 seja mediado
pelo TRβ (BARTHEL e SCHMOLL, 2003; HANSON e GARBER, 1972; GURNEY et al.,
1994; PARK; JERDEN; BAHOUTH, 1995).
Sabe-se que o tamanho dos adipócitos depende do acúmulo de lipídeos no seu interior
e, portanto, está relacionado com o seu conteúdo de gordura (FONSECA-ALANIZ et al.,
2006; KNITTLE e HIRSCH, 1968; JOHNSON et al., 1973). Além disso, estudos mostram
que células adiposas de tamanho maior apresentam atividade lipolítica aumentada e, com isso,
liberam mais ácidos graxos livres na circulação (MORIMOTO, 1998; AHIMA, 2000;
BODEN, 2008).
Apesar de nossos dados mostrarem que o T3 e o GC-24 aumentam o gasto energético
e a oxidação de godura, e embora de fato tenham diminuído a gordura total, esse efeito não foi
suficiente para diminuir a concentração plasmática de ácidos graxos livres. Pelo contrário, o
tratamento com T3 e com GC-24 aumentou a concentração plasmática de ácidos graxos
livres, além dos observados pela dieta rica em gordura somente. Estes dados sugerem que o
T3 estimula a lipólise mesmo durante a ingestão de dieta rica em gordura e, portanto, há
maior liberação de ácidos graxos na circulação pelos adipócitos. Provavelmente, o TRβ tem
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participação importante nesse efeito do hormônio tireoidiano, já que o GC-24 aumentou os
níveis de ácidos graxos livres de forma semelhante ao T3.
Além disso, a disponibilidade aumentada de ácidos graxos eleva a disponibilidade de
Acetil CoA, o que pode levar a uma síntese maior de triglicérides pelo fígado. A produção
elevada de triglicérides pode levar ao aumento na síntese e secreção de lipoproteínas de muito
baixa densidade (VLDL) pelo fígado e causar hipertrigliceridemia (SHEEHAN e JENSEN,
2000).
De fato, nossos dados mostram que a dieta rica em gordura induziu aumento nos
níveis de ácidos graxos livres o que provavelmente favoreceu a deposição de triglicerídeos no
fígado, conforme sugere a histologia.
Diversos estudos demonstraram que o hipotireoidismo está associado a altos níveis de
triglicerídeos plasmáticos, o que está correlacionado com uma baixa taxa de remoção de
VLDL de triglicérides da circulação. No hipotiroidismo, a hipertrigliceridemia é atribuída à
diminuição da atividade da

lipase de lipoproteínas ou da lipase hepática (NIKKILÄ e

KEKKI, 1972; ABRAMS; GRUNDY; GYNSBERG, 1981; OBRIEN et al., 1990).
Por outro, lado estudos em pacientes hipertiroideos demonstram que esses indivíduos
apresentam taxas elevadas de remoção de VLDL de triglicerídeos da circulação. Além disso,
o tratamento com T3 está associado ao aumento da atividade da lipase de lipoproteínas e da
lipase hepática. Embora alguns estudos tenham demonstrado somente uma tendência na
diminuição ou até mesmo inalteração dos níveis de triglicerídeos plasmáticos, diversos
estudos mostram diminuição da trigliceridemia pelo hormônio tireoidiano (TAN; SHIU;
KUNG, 1998; ITO et al., 2003; PRIEUR et al., 2005).
Nossos dados reafirmam esses achados e mostram que a hipertrigliceridemia induzida
pela dieta foi normalizada não só pelo T3, mas também pelo GC-24. Embora não tenhamos
avaliado a taxa de remoção de VLDL de triglicerídeos da ciculação e a atividade da lipase de
lipoproteínas e da lipase hepática, é possível que o aumento da atividade dessas enzimas e da
remoção de lipoproteínas ricas em triglicérides seja responsável pela diminuição dos níveis
plasmáticos de triglicérides pelo T3 e pelo GC-24. Além disso, o fato de o tratamento com
GC-24 ter diminuído a hipertrigliceridemia da mesma forma

que o T3 sugere que

provavelmente esse efeito do hormônio tireoidiano seja mediado pelo TRβ.
A maior deposição de gordura no fígado, conforme foi observado neste estudo,
fornece quantidades aumentadas de Acetil Coenzima A às celulas hepáticas para a formação
de colesterol, o que aumenta a sua concentração sanguínea (WANG et al., 2008). Altos níveis
de colesterol no sangue estão relacionados ao acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos, o
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que constitui fator de risco para o desenvolvimento de aterosclerose, que consiste em um
importante problema de saúde com grande impacto na morbidez e mortalidade. Logo,
tratamentos capazes de diminuir os níveis de colesterol são necessários (NELSON e COX.,
2005;GROVER et al., 2003).
Consistentes com a maior deposição de gordura no fígado nossos dados mostram que
a ingestão de dieta rica em gordura induziu hipercolesterolemia e aumento do colesterol
hepático.
O uso do GC-24 diminuiu parcialmente ] a hipercolesterolemia induzida pela dieta
mas não teve efeito sob os níveis de colesterol hepático, os quais permaneceram elevados.
Este efeito do GC-24 sobre a metabolização hepática de gorduras pode ser explicado pela
maior expressão desta isoforma no fígado. Foi demonstrado que o TRβ é a isoforma
predominante no fígado e responde por cerca de 80% das ligações de T3 ao seu receptor
(SCHWARTZ et al., 1992). Portanto, haveria grande possibilidade de que a maioria dos
efeitos dos agonistas seletivos ao TRβ ocorresse no tecido hepático. Entretanto, nossos dados
mostraram que a maioria dos efeitos do GC-24 ocorrem no tecido adiposo marrom.
Apesar dos agonistas seletivos ao TRβ se mostrarem eficientes na normalização dos
níveis de colesterol (ERION et al., 2007; TROST et al., 2000; GROVER et al., 2003;
GROVER et al., 2004; JOHANSSON et al., 2005; MIYABARA et al., 2005), no nosso
estudo o tratamento com GC-24

minimizou mas não normalizou a hipercolesterolemia

induzida pela dieta rica em gordura. Os estudos anteriores foram realizados em animais
tratados com dieta padrão ou dieta rica em colesterol e, portanto, em modelos de
hipercolesterolemia diferentes do que foi utilizado no presente estudo, o que pode contribuir
para a diferença de resultados observados. Entretanto, é possível que dietas ricas em gordura
possam dessensibilizar o TRβ no fígado, o que levaria à diminuição do sinal do GC-24 no
fígado e, portanto, à redução apenas parcial nos níveis de colesterol observados
(CRUNKHORN e PATTI, 2008)
Portanto, é possível que, no nosso modelo de dieta rica em gordura, a ativação do
TRβ não seja eficiente na diminuição do colesterol plasmático como o observado em animais
tratados com dieta padrão (MIYABARA et al., 2005; GROVER et al., 2003; GROVER et al.,
2004; TROST et al., 2000; AMORIM et al., 2009).
Embora a avaliação da regulação e função das desiodases das iodotironinas não sejam
o objetivo do presente estudo, nossos dados mostram que a ativação do TRβ aumentou a
expressão gênica da desiodase de iodotironinas isoforma 1 (D1), sugerindo que pudesse haver
uma regulação isoforma de TR específica da D1 no nosso modelo de dieta rica em gordura.
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Embora os mecanismos mediados pelas desiodades de iodotironinas não sejam
totalmente compreendidos, é aceito que sua função é manter a homeostase do hormônio
tireoidiano. A localização subcelular e o substrato utilizado pelos diferentes tipos de
desiodades, a saber, D1, D2 e D3 bem como sua expressão tecidual específica, mostram que
estas selenoenzimas têm papel distinto na regulação da disponibilidade de T3 plasmática e
intracelular.
Até anos recentes, o papel atribuído à D1 era o de ser fonte importante de T3
plasmático. Assim, o tratamento com GC-24 elevaria a atividade da D1 com consequente
aumento dos níveis de T3 plasmáticos. Assim, o aumento nos níveis de T3 circulante ativaria
tanto TRα quanto TRβ, comprometendo sobremaneira a utilização do GC-24 como agonista
do TRβ. No entanto, estudos feitos em camundongos com nocaute para a D1 mostraram que
esta desiodase não é relevante para o T3 plasmático, mas contribui significativamente com o
metabolismo e excreção das iodotironinas, uma vez, que quando conjugadas representam um
excelente subtrato para a D1 (SCHNEIDER et al., 2006). De fato, apesar da atividade
aumentada da D1, a concentração plasmatica de T3 não diferiu nos grupos estudados (dados
não adicionados).
Diversos estudos enfatizam que o tecido adiposo branco apresenta também função
endócrina e, portanto, tem a propriedade de secretar substâncias com importantes efeitos
biológicos e que podem exercer efeitos locais e sistêmicos (ALESSI et al., 2000; BRUUN;
PEDERSEN; RICHEKSEN, 2001; HOTAMISLIGIL; SHARGIL;SPIEGELMAN,

1993;

MOHAMED-ALI et al., 1997; WOZNIAK et al., 2009; ZHANG et al., 1994;).
Dentre os produtos de secreção, estão a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose
tumoral alfa (TNF-α), que, além de constituírem citocinas com função imunológica, parecem
estar implicadas na regulação da secreção de insulina e no metabolismo lipídico em tecidos
periféricos. O excesso de tecido adiposo está asssociado ao desenvolvimento de processo
inflamatório e se caracteriza pela liberação aumentada de citocinas como o TNF- e a
interleucina -6 (BODEN et al., 2005; JIAO et al., 2008; UYSAL et al., 1997; ARNER, 1995;
HOTAMISLIGIL; SHARGILL; SPIEGELMAN, 1993)
A ingestão de dieta rica em gordura e o aumento nos níveis de ácidos graxos livres
estão associados ao aumento nos níveis plasmáticos de TNF- e IL-6. Além disso, a
expressão e a secreção dessas citocinas mostram-se aumentadas na obesidade (JIAO et al.,
2008; UYSAL et al., 1997).
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Nossos dados concordam com dados da literatura, uma vez que os animais tratados
com dieta rica em gordura apresentam niveis elevados de TNF- e IL-6.
O tratamento com T3 reduziu discretamente os níveis de IL-6 e TNF-α. O papel do T3
na regulação dos níveis dessas citocinas não é claro. Alguns estudos realizados em pacientes
hipertireoideos mostraram níveis plasmáticos normais, enquanto outros estudos encontraram
elevação dos niveis de TNF- e IL-6 (WAHRENBERG; WENNLUND; HOFFSTEDT, 2002;
SALVI et al., 2000; SENTURK et al., 2003; DIEZ et al., 2002; AL-HUMAIDI, 2000;
CELIK;AKALIN; ERBAS, 1995; MITROU et al., 2010).
A expressão aumentada de TNF- em animais obesos parece estar relacionada com
o tamanho da célula adiposa e com o desenvolvimento da resistência à insulina pois estudos
em animais nocaute para TNF- demonstraram que estes animais desenvolvem menos
adiposidade e melhoram a sensibilidade à insulina quando se alimentam de uma dieta rica em
gordura (HOTAMISLIGIL et al., 1994; HOTAMISLIGIL e SPIEGELMAN, 1994;
HOTAMISLIGIL; SHARGILL; SPIEGELMAN, 1993; HOTAMISLIGIL et al., 1995;
UYSAL et al., 1993). É possível que a redução nos níveis de IL-6 e TNF-α nos animais
tratados com T3 tenha sido um efeito indireto causado pela redução no tamanho dos
adipócitos, induzido por este hormônio. No entanto, o GC-24 não reduziu as citocinas
plasmáticas, embora tenha reduzido o tamanho dos adipócitos. Assim, nossos dados sugerem
que o efeito do T3 em reduzir os níveis de TNF-α e IL-6, mesmo que discretamente, seja um
efeito direto e provavelmente mediado pelo TRα e não pelo TRβ.
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6 CONCLUSÕES
Nosso estudo mostrou que a ativação do TRβ por um agonista altamente seletivo, o
GC-24, em ratos tratados com dieta rica em gordura, preveniu algumas alterações metabólicas
típicas dessa condição, tais como o aumento da massa gorda, intolerância à glicose e
hipertrigliceridemia e corrigiu parcialmente outras, como a hipercolesterolemia, o aumento do
conteúdo de colesterol hepático e IL-6. Estes achados mostram um papel importante do TRβ
na mediação dos efeitos do T3 e devem ter repercussão importante na utilização potencial de
agonistas seletivos ao TR como agentes hipocolesterolemiantes. No entanto, não podemos
descartar o TRα na participação desses eventos, uma vez que nos animais tratados com GC-24
encontramos níveis normais de T3 plasmáticos. Assim, embora a estimulação do TRβ pelo
GC-24 seja mais intensa, o TRα continuou sendo ativado pelo T3. Dessa forma, devemos
levar em consideração um eventual papel permissivo ou coadjuvante do TRα no modelo
estudado.
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