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RESUMO

Kato PN. A influência do hormônio tireoideano nas proteínas estruturais da
banda M no coração e no músculo esquelético de ratos [Dissertação]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.

O hormônio tireoideano (T3) exerce uma série de efeitos nos sistemas
cardiovascular e muscular. No coração, o excesso de T3 leva a um aumento do
cronotropismo e inotropismo, enquanto que, no músculo esquelético, o T3
promove alterações nas propriedades contráteis, podendo levar à fadiga. É bem
estabelecido o efeito do T3 em diversos genes musculares, no entanto, pouco
se sabe sobre seus efeitos na expressão das proteínas estruturais
sarcoméricas, principalmente no que se refere à banda M, uma das primeiras
estruturas afetadas frente ao significativo dessaranjo da estrutura cardíaca
promovida após longa exposição ao T3. No presente estudo, foi demonstrado
que o T3 alterou a expressão de importantes proteínas estruturais da banda M
(miomesina, EH-miomesina e proteína M). No coração, o tratamento com T3
reprimiu especificamente a expressão da proteína M, uma vez que as demais
proteínas da banda M não foram afetadas, além disso, T3 também foi capaz de
regular negativamente o promotor da proteína M. A regulação negativa da
proteína M pelo T3 é rápida e precede a hipertrofia cardíaca causada pelo
excesso de T3, dessa forma, tal regulação pode ser a causa do forte desarranjo
miofibrilar no tratamento prolongado com T3. No músculo esquelético, T3
aumentou a expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo
(predominantemente fibras do tipo I – contração lenta), em contrapartida,
diminuiu a expressão de proteína M no músculo extensor digital longo (EDL –
predominantemente fibras do tipo II – contração rápida). Tal regulação, sugere
um mecanismo adaptativo dos músculos, frente à demanda funcional imposta
pelo T3.

Palavras-chave:

Hormônio

Tireoideano.

Coração.

Músculo

esquelético.

Sarcômero. Banda M. Miomesina. EH-miomesina. Proteína M.
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ABSTRACT

Kato PN. The influence of thyroid hormone on M band structural proteins in the
heart and skeletal muscle of rats [Doctor Thesis]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.

Thyroid hormone (T3) has broad effects in cardiovascular and muscle systems.
In the heart, T3 can increase chronotropism and inotropism, whereas in the
skeletal muscle, T3 cand lead to alterations in the contractile properties, which
can generate fatigue. Nowadays, it is well established the T3 effects on some
muscle genes, although the extent list of muscle genes regulated by T3, little is
known about T3 effects on structural sarcomeric proteins, mainly in the M band,
which is the first structure to disarray in the rats heart treated for a long time with
T3. In the present study, it was demonstrated that T3 regulated the M band
structural proteins (myomesin, EH-myomesin and M protein). In the heart, T3
treatment down regulated M protein expression in a specific manner, since other
M band proteins were not affected, and T3 also down regulated M protein
promoter. This regulation by T3 is fast and it precedes the hypertrophy imposed
by T3, which could be the cause of the strong myofibrillar disarray driven by T3
treatment. In the skeletal muscle, T3 up regulated the EH-myomesin protein
expression in the soleus muscle (predominantly type I fiber – slow contraction)
and, in parallel, T3 down regulated M protein expression in extensor digitorum
longus muscle (EDL – predominantly type II fiber – fast contraction). This
differential regulation by T3 suggests a muscle adaptive mechanism for the
increased demand imposed by T3.

Key-words: Thyroid Hormone. Heart. Skeletal muscle. Sarcomere. M band.
Myomesin. EH-myomesin. M protein.
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1 INTRODUÇÃO
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1.1 Considerações Gerais
A importância da função do hormônio tireoideano (HT) na diferenciação,
crescimento e metabolismo tem sido bem documentada. Sabe-se que, nos
mamíferos, os HTs atuam em todos os órgãos e vias metabólicas e seus
principais efeitos incluem o desenvolvimento de vários tecidos, consumo de
oxigênio, regulação da temperatura corpórea, freqüência cardíaca e também o
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Além disso, o HT tem
papel fundamental na síntese e degradação de muitos outros fatores de
crescimento e hormônios, o que resulta em efeitos secundários nos tecidos e
órgãos (Oppenheimer et al., 1987; Yen, 2001).
Nos músculos estriados, o hormônio tireoideano exerce profundos
efeitos diretos e indiretos. Como exemplo dos efeitos diretos, o HT provoca
alterações na expressão de diversos genes que leva a modificações
contráteis/mecânicas e mudanças na atividade metabólica dos músculos
(Caiozzo e Haddad, 1996; Portman, 2008; Simonides e van Hardeveld, 2008).
No entanto, apesar dos diversos estudos envolvendo o hormônio tireoideano,
pouco se sabe sobre sua influência na estrutura de órgãos vitais como o
coração.

1.2 O tecido muscular
O tecido muscular é composto por diferentes células, contendo proteínas
contráteis. Portanto, as células musculares estão envolvidas numa função
especializada – a contração. Há três tipos distintos de tecidos musculares em
vertebrados, os quais são diferenciados por suas características morfológicas e
funcionais, e cada tipo de tecido possui uma estrutura adaptada para seu papel
fisiológico. O músculo cardíaco e esquelético são as formas de músculo
estriado, as quais são formadas pela fusão de longas células. Nas células
musculares estão presentes estruturas cilíndricas conhecidas como miofibrilas,
onde se encontram os elementos contráteis da célula muscular, os sarcômeros
(Figura 1). O sarcômero dos mamíferos possui aproximadamente 2 µm de
comprimento e podem encurtar até ~70% de seu comprimento original durante
18

a contração. O sacômero é constituído por diversas estruturas que incluem os
filamentos transversos finos e grossos, a linha Z e a banda M longitudinais. A
região do sarcômero contendo a linha Z e os filamentos finos é a banda I,
enquanto a área restante é a banda A. A banda A abrange a área onde os
filamentos finos e grossos se interdigitam, uma área dos filamentos grossos
apenas e da banda M (Huxley e Niedergerke, 1954; Huxley e Hanson, 1954).
Os filamentos finos são compostos primariamente pela actina e o principal
constituinte dos filamentos grossos é a miosina. A contração muscular é um
ciclo de vários passos envolvendo a cabeça globular da miosina, actina e
hidrólise de ATP (Holmes e Geeves, 2000).

Figura 1. Esquema simplificado de um sarcômero (Au, 2004). Os filamentos grossos, finos,
linha Z e banda M estão indicadas em azul, vermelho, caixa amarela e verde,
respectivamente.

A actina é uma proteína citoesquelética ubíqua que funciona em
diversos processos celulares. Há três isoformas de actina (α, β e γ) – a α-actina
é encontrada no tecido muscular, enquanto outros tipos celulares expressam βe γ-actina, como parte do citoesqueleto (dos Remedios et al., 2003). A CapZ
localiza-se na linha Z sarcomérica, onde sua principal função inclui centralizar a
montagem de actina. Ela se liga às extremidades de filamentos de actina préexistentes para regular a adição ou perda dos monômeros de actina
19

(Yamashita et al., 2003). A CapZ também pode interagir com a α-actinina 2. A
α-actinina é o componente mais abundante do disco Z (Robson et al., 1970). A
família α-actinina, possui quatro membros, as quais as α-actininas 1 e 4 são
expressas em tecidos não musculares, onde estão envolvidas na organização
do citoesqueleto (Otey e Carpen, 2004). As α-actininas 2 e 3 são as isoformas
específicas dos músculos estriados, onde alinham e realizam ligação cruzada
com a actina, além de organizar sua orientação polarizada (Stromer e Goll,
1972). A tropomiosina, localizada nos filamentos finos, age como um ponto de
ancoragem para a troponina (Phillips et al., 1986). O complexo troponina ligase aos íons de cálcio para a contração muscular, via controle da disponibilidade
de sítios de ligação de miosina nos filamentos de actina. No estado de repouso,
a contração muscular é inibida pela tropomiosina/troponina. O aumento de Ca+2
citosólico satura a proteína de ligação ao cálcio, a troponina C, revelando um
fragmento hidrofóbico que permite a interação com a troponina I. Isso leva a
mudanças conformacionais no complexo troponina que subsequentemente
desloca a tropomiosina, permitindo a interação da actina com a miosina. A
troponina T ancora o complexo troponina nos filamentos finos através da
ligação com a tropomiosina (Holmes e Geeves, 2000).
A

miosina

é

o principal

componente

dos

filamentos

grossos.

Componentes adicionais nos vertebrados incluem MyBP-C e MyBP-H (também
conhecidas como proteína C e proteína H, respectivamente). As cabeças de
miosina nos filamentos grossos possuem uma polaridade que as orienta numa
direção, que é reversa à banda M (Au, 2004). A molécula de miosina completa
é um complexo de seis cadeias polipeptídicas consistindo de duas cadeias
pesadas e dois pares de diferentes cadeias leves. O amino-terminal (Nterminal) das formas de cadeia pesada forma uma cabeça globular conhecida
como domínio motor, enquanto o carboxi-terminal (C-terminal) forma uma
cauda fibrosa α-helical (Au, 2004). O comprimento dos filamentos grossos é
regulado pela titina. A titina (também conhecida com conectina) é uma proteína
filamentosa elástica gigante de aproximadamente 3 mega Daltons e é a terceira
proteína mais abundante nos músculos estriados de vertebrados (Maruyama et
al., 1981). A titina extende por metade do sarcômero, com o N-terminal ligado à
20

linha Z e o C-terminal localizado na banda M, orientando a molécula de titina. A
principal função dessa molécula é a manutenção do alinhamento sarcomérico
durante a contração muscular (Maruyama et al., 1981; Trinick et al., 1984),
geração de tensão passiva (Granzier e Labeit, 2004) e é considerada uma
régua molecular capaz de regular a formação e comprimento dos filamentos
grossos (Whiting et al., 1989), sendo, portanto, essencial para o esqueleto
sarcomérico.
Proteínas da banda M são responsáveis pela ancoragem dos filamentos
de miosina (Bahler et al., 1985) e da titina (Nave et al., 1989). Tem sido
sugerido que a banda M apresenta um importante papel organizacional durante
a miofibrilogênese, quando os filamentos grossos nascentes têm de montar e
estar alinhados numa treliça regular hexagonal (Ehler et al., 1999; Wang et al.,
1998; Yang et al., 2000).
Cinco proteínas foram identificadas na banda M de vertebrados,
incluindo a porção C-terminal da titina (Labeit e Kolmerer, 1995), miomesina
(Grove et al., 1984), EH-miomesina (Agarkova et al., 2000), proteína M (Masaki
e Takaiti, 1974) e a isoforma muscular da creatina quinase (MM-CK)
(Eppenberger et al., 1967). Miomesina, EH-miomesina e proteína M ligam-se à
zona central dos filamentos de miosina (Bahler et al., 1985) e à porção Cterminal da titina (Nave et al., 1989), indicando suas participações no
citoesqueleto sarcomérico.
A miomesina e a proteína M, proteínas intimamente relacionadas,
pertencem à família das proteínas imunoglobulinas, a qual os membros
consistem de um domínio N-terminal único seguido de domínios de seqüência
conservada semelhantes à imunoglobulina (Ig) e fibronectina tipo III (Bantle et
al., 1996; Vinkemeier et al., 1993). Apesar dessa forte similaridade, essas duas
proteínas exibem diferentes padrões de expressão. Enquanto a miomesina é
encontrada em todos os tipos de músculos estriados, a proteína M está
ausente no coração embrionário e no músculo de contração lenta adulto
(Carlsson et al., 1990; Grove et al., 1989). Além disso, a miomesina está
localizada na banda M já nos primeiros sarcômeros do coração embrionário
21

(Ehler et al., 1999) e pode ser detectada no músculo estriado de todos os
vertebrados (Agarkova et al., 2000). Isso sugere que a miomesina é um
componente sarcomérico essencial, controlando a montagem e manutenção da
estrutura da banda A (Pask et al., 1994). A proteína M mostra um pico de
expressão tardio no desenvolvimento embrionário em todas as fibras
musculares, então é depois reprimida, e finalmente re-expressa somente nas
fibras de contração rápida esquelética e fibras musculares cardíacas no adulto
(Carlsson et al., 1990; Grove et al., 1985). Assim, a expressão bifásica e fibra
específica da proteína M podem requerer mecanismos de controle em adição a
um simples mecanismo de ativação músculo-específico que é necessário para
a miomesina.
A inserção de um fragmento adicional entre os domínios 6 e 7 da
miomesina convencional leva à isoforma EH-miomesina, que pode ser
encontrada no coração embrionário de todos os vertebrados superiores
(Agarkova et al., 2000). Portanto, a EH-miomesina pode servir como um
marcador de coração embrionário de vertebrados, porque a expressão de
nenhuma outra proteína miofibrilar é restrita ao coração numa maneira tão
firmemente controlada (Schiaffino e Reggiani, 1996).
Além da expressão no coração, as proteínas estruturais da banda M
também são expressas no músculo esquelético, em diferentes tipos de fibra. O
músculo esquelético de vertebrados é plástico, devido à diversificada
proporção de tipos de fibra de músculo para músculo refletindo a sua fisiologia
e uso. Há múltiplas isoformas de proteínas contráteis que contribuem para tal
plasticidade, sendo a família das cadeias pesadas de miosina (MHC, myosin
heavy chain) as mais conhecidas. As principais isoformas de MHC são MHC I,
IIa, IIx e IIb, ordenadas pelo aumento de taxa catalítica, sendo a MHC IIb cinco
vezes mais veloz que a MHC I. Consequentemente, fibras de contração lenta
expressam MHC I e são classificadas como tipo 1, enquanto os tipos IIA, IIX e
IIB são fibras de contração mais rápida, as quais expressam MHC IIa, IIx e IIb,
respectivamente (Gunning e Hardeman, 1991; Simonides e van Hardeveld,
2008).
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As proteínas da banda M apresentam diferentes padrões de expressão
nas fibras musculares.

Além da expressão específica no coração, a EH-

miomesina é fortemente expressa nas fibras tipo I do músculo esquelético e em
uma parte das fibras IIa, mas está ausente nas demais fibras dos membros
inferiores de camundongos adultos. A expressão de EH-miomesina começa
nas fibras de contração lenta dos músculos da pata do camundongo somente
alguns dias após o nascimento, isto é, quando seu acúmulo cessa no músculo
cardíaco.

Todas

as

fibras

musculares

nos membros

posteriores

de

camundongos neonatais possuem a mesma composição de banda M,
expressando quase a mesma quantidade de proteína M e sendo negativas
para EH-miomesina. Esse também é o caso de numerosas fibras que
expressam MHC I nesse momento (Maggs et al., 2000). No entanto, todas as
fibras tipo I nos camundongos adultos são positivas para EH-miomesina. O
aumento pós-natal da expressão de EH-miomesina é acompanhado por uma
repressão de proteína M nas mesmas fibras (Agarkova et al., 2004). Como
resultado, EH-miomesina e proteína M demonstram um padrão de expressão
complementar no músculo esquelético de camundongos adultos.
Diversos fatores mecânicos e/ou hemodinâmicos podem afetar o tecido
muscular, além de vários hormônios modularem o trofismo cardíaco e o
metabolismo do músculo esquelético. Desta forma, alterações nos níveis de
alguns fatores hormonais como, por exemplo, glicocorticóides, noradrenalina,
angiotensina, insulina e hormônios tireoideanos, atuam diretamente no tecido
cardíaco e no músculo esquelético (Kahaly e Dillmann, 2005; Katz e Bogardus,
1990; Katz et al., 1995; Kurowski e Czerwinski, 1990; Rooyackers e Nair,
1997). O presente trabalho abordará a influência do hormônio tireoideano na
estrutura dos músculos estriados.

1.3 Aspectos gerais dos Hormônios Tireoideanos
Doenças ligadas à tireóide estão entre as desordens endócrinas mais
comuns no mundo. Estimativas recentes sugerem que a doença afeta 9% a
15% da população adulta feminina e uma menor porcentagem da população
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adulta masculina (Canaris et al., 2000). Desse modo, a correta função e
manutenção dos níveis dos hormônios tireoideanos (HTs) – chamados 3,5,3’triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) – possuem significância biológica, médica e
social. Como hormônios, eles desempenham diversos papéis na diferenciação,
crescimento e metabolismo de diversos órgãos e tecidos (Yen, 2001). Os HTs
também apresentam um papel crítico durante a embriogênese e no início da
vida, e possuem profundos efeitos metabólicos na vida adulta, incluindo
mudanças no metabolismo de consumo de oxigênio, proteínas, carboidratos,
lipídios e vitaminas (Yen, 2001).
A forma do hormônio tireoideano secretada em maior quantidade pela
glândula tireóide é a tiroxina (T4) e uma menor quantidade é secretada como
triidotironina (T3). A via principal para produção de T3 circulante é via
desiodação 5’ no anel externo do T4 por selenoproteínas conhecidas como
selenodesiodades das iodotironinas (Kohrle, 2000). Os HTs, em sua grande
maioria, circulam ligados às proteínas plasmáticas. A entrada e a saída do
hormônio nas células ocorrem principalmente através de transportadores
específicos que regulam a captação e o efluxo dos hormônios tireoideanos e,
em uma menor parcela, por difusão passiva (Hennemann et al., 2001, Ribeiro
et al., 1998). O T3 é a principal isoforma responsável pelos efeitos genômicos
do HT, uma vez que se liga aos receptores nucleares (TRs) com uma
afinidade10 vezes maior que o T4 (Kohrle, 2000).
A ação genômica clássica do T3 é mediada pela ligação a seus
receptores (TRs). Os TRs são fatores de transcrição pertencentes a uma
superfamília dos receptores nucleares, que incluem receptores para vitamina D
(um esteróide), ácido retinóico, proliferador peroxissomal e receptores cujos
ligantes não são conhecidos (Beato et al., 1995; Lazar, 1993).
Há duas isoformas de TRs, TRα e TRβ, que, nos humanos, localizam-se
nos cromossomos 17 e 3, respectivamente. O gene THRα codifica duas
proteínas diferentes – TRα-1 e TRα-2 – que são geradas pelo processamento
alternativo do RNAm TRα (splicing alternativo). Outras isoformas ∆α1 e ∆α2
foram identificadas como transcritos derivados de um novo promotor no intron7
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do gene de TRα (Chassande et al., 1997). Essas variantes menores não
possuem o domínio de ligação ao DNA e agem como antagonistas dominantes
negativas (Plateroti et al., 2001). O gene THRβ codifica três isoformas
principais – TRβ-1, TRβ-2 e TRβ-3 – que são codificadas a transcritos gerados
por seleção alternativa de promotores (Hodin et al., 1989; Lazar, 1993).
Somente α1, β1, β2 e β3 se ligam ao hormônio. A isoforma TRα2, bem como
∆α1 e ∆α2, por não se ligarem ao T3, podem inibir a transcrição mediada por
TRβ1 ou TRα1, provavelmente por competir com a ligação aos elementos
responsivos ao T3 (TRE, thyroid response element) e com a formação de
heterodímeros com RXR (Ribeiro et al., 1998). A expressão dos RNAms dos
TRs varia com o desenvolvimento e com a diferenciação celular (Lazar, 1993).
Os RNAms do TRα1, TRα2 e TRβ1 são expressos em quase todos os tecidos,
ainda que em níveis diferentes. Desse modo, o TRα1 é abundante nos
músculos esqueléticos, tecido adiposo marrom e no coração, o TRα2 é
particularmente abundante no cérebro e o TRβ1 é expresso em grande
quantidade no fígado, rim e cérebro (Lazar, 1993). Já o TRβ2 é expresso
principalmente na glândula pituitária e em outras áreas do cérebro (Hodin et al.,
1989, Lazar, 1993). Em ratos, o TRβ3 é expresso no fígado, rim e pulmão
(Williams, 2000). Essa expressão variada dos TRs constitui um mecanismo
específico para a regulação local da transcrição gênica induzida pelo T3 (Hodin
et al., 1990; Yen et al., 2006).
Os TRs atuam como fatores de transcrição regulados pelo ligante
porque podem interagir com o T3 (ligante) bem como aos TREs que
tipicamente estão localizados nos promotores dos genes alvo (Yen et al.,
2006). Os TRs se ligam aos TREs como monômeros, homodímeros ou
heterodímeros. Os heterodímeros são comumente formados por um TR e uma
das isoformas do receptor de ácido retinóico (RXRα, RXRβ ou RXRγ) (Lazar e
Chin, 1990). Enquanto ligado ao T3, os TRs induzem a transcrição e, na
ausência de T3, eles reprimem a transcrição, assim os genes alvos podem ser
regulados positivamente ou negativamente pelo T3 (Wu e Koenig, 2000). Nos
TREs regulados positivamente, TRs não ligados medeiam a repressão da
transcrição basal da expressão de genes alvos, desse modo, a ligação com T3
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estimula a indução ativa da transcrição gênica. Nos TREs regulados
negativamente, apo-TRs medeiam constitutivamente a expressão gênica e a
ligação com o T3 induz a repressão ativa da transcrição gênica via
mecanismos que não estão precisamente determinados (Bassett et al., 2003).
Segue abaixo, modelo simplificado da ação do T3 na expressão de
genes alvos:

Figura 2. Esquema representando a ação genômica do T3 na célula. Elipses verdes
representam transportadores de T3 e T4 na membrana plasmática, círculo verde
representa o T3, círculo vermelho representa o T4, quadrado roxo representa o TR,
losango azul representa RXR e setas representam TRES.

Embora o T3 é conhecido por exercer várias de suas ações através da
via clássica genômica regulando a transcrição gênica, uma série de efeitos do
T3 ocorrem rapidamente e não são afetados por inibidores de transcrição e de
síntese protéica (Davis et al., 1989; Davis et al., 2000; Wrutniak-Cabello et al.,
2001). Ações não genômicas dos HTs tem sido descritas na membrana
plasmática, no citoplasma e em organelas celulares. Tais ações incluem a
modulação do transporte de Na+, K+, Ca+2 e glicose, ativação da proteína
quinase C (PKC), proteína quinase A (PKA) e quinases reguladas por sinal
extracelular, e regulação do metabolismo de fosfolipídeos (Kavok et al., 2001).
O T4 regula a termogenese e atividade lipolítica de catecolaminas em 30 min
(Lynch et al., 1985, Wrutniak e Cabello, 1989). Ações não genômicas do T3
também tem sido descritas no miocárdio e na vasculatura, onde o T3 aumenta
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o débito cardíaco e reduz a resistência vascular sistêmica num adulto normal
dentro de 3 min (Schmidt et al., 2002) e estudos in vitro sugerem que o T3
rapidamente e não genomicamente regule a enzima Ca+2 ATPase e canais de
Na+ e K+ (Davis P.J. e Davis F.B., 2002).
Os efeitos do T3 em variados tecidos são diversos e ressaltam o seu
papel vital na função celular. Desta maneira, em adição à função do T3 no
metabolismo de macronutrientes e toda energia e consumo de oxigênio, o T3
também regula importantes funções em tecidos específicos. Recentemente, a
regulação transcricional de genes alvos em alguns desses tecidos tem sido
estudada, principalmente no coração e no músculo esquelético (Diez et al.,
2008; Fernandez et al., 2008; Klein e Danzi, 2007; Simonides e van Hardeveld,
2008).

1.4 O Hormônio Tireoideano e o tecido cardíaco
O sistema cardiovascular é um sistema extremamente sensível a
alterações na concentração sistêmica e local dos HTs (Danzi e Klein, 2004;
Kahaly e Dillmann, 2005; Klein e Danzi 2007).

Pacientes hipertireoideos

freqüentemente referem a alterações cardíacas cronotrópicas. Os principais
sintomas são palpitações, bem como batimentos cardíacos irregulares e
vigorosos. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireodismo produzem
mudanças na contratilidade cardíaca, no consumo de oxigênio miocardial, no
débito cardíaco, na pressão sanguínea e na resistência vascular sistêmica
(Biondi et al., 2002; Kahaly e Dillmann, 2005).
No

hipertireoidismo,

a

contratilidade

cardíaca,

débito

cardíaco,

freqüência cardíaca de repouso, velocidade de contração e relaxamento estão
aumentados (Danzi e Klein, 2003; Polikar et al., 1993). O débito cardíaco pode
estar aumentado de 50 a 300% em comparação com os indivíduos normais,
como resultado de efeitos combinados do aumento de freqüência cardíaca de
repouso, da contratilidade, da fração de ejeção e do volume sangüíneo com
uma diminuição da resistência vascular sistêmica (Biondi et al., 2002; Klein e
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Ojamaa, 2001). Uma queda da resistência vascular periférica diminui a póscarga e aumenta a eficiência miocárdica (Bengel et al., 2003). O aumento do
volume sanguíneo e do retorno venoso leva ao aumento da pré-carga cardíaca,
promovendo um aumento do débito cardíaco (Biondi et al., 2002). Animais e
humanos apresentam massa cardíaca aumentada em decorrência do
hipertireoidismo (Biondi et al., 2002; Klein e Hong, 1986). A hipertrofia,
usualmente aumento da massa ventricular esquerda, resulta de uma
sobrecarga do volume (causada pela expansão do volume de plasma e
aumento da pré-carga) e do aumento de trabalho cardíaco. Tal hipertrofia é
uma adaptação compensatória que em troca aumenta a síntese protéica nos
cardiomiócitos (Sugden e Clerk; 1998). A indução do hipertireoidismo
experimental resulta nessa forma de hipertrofia (Coleman et al., 1989).
O quadro de hipotireoidismo apresenta manifestações clínicas opostas
às

do

hipertireoidismo.

As

manifestações

cardíacas

decorrentes

do

hipotireoidismo são resultado da diminuição da ação do HT tanto no coração
quanto na vasculatura periférica. Os sinais clínicos mais comuns são
bradicardia, diminuição da pressão do pulso e hipertensão diastólica (Danzi e
Klein, 2003; Klein e Ojamaa, 2001). O aumento da pressão diastólica é
acompanhado por uma queda da pressão sistólica.

Desse modo, o

hipotireoidismo resulta num aumento da resistência vascular sistêmica,
diminuição da contratilidade cardíaca e diminuição do débito cardíaco (Klein e
Danzi, 2007).
Diversas manifestações cardíacas causadas por disfunções da tireóide
estão associadas a alterações na expressão de genes alvo do T3 (Danzi et al.,
2005; Kahaly e Dillmann, 2005). Como o T3 induz mudanças na expressão de
genes específicos envolvidos nos eventos contráteis, o ciclo de contração
cardíaca será discutido. O ciclo cardíaco é dividido entre contração sistólica e
relaxamento diastólico. Processos relacionados à contração são denominados
“mecanismos inotrópicos” e mecanismos relacionados ao relaxamento são
denominados “efeitos lusitrópicos”. O T3 diminui o tempo de relaxamento
diastólico, isto é, o coração hipertireoideo relaxa numa velocidade alta
(atividade lusitrópica), enquanto a diástole é prolongada no hipotireoidismo
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(Mintz et al., 1991). A velocidade na qual a concentração de Ca+2 livre é
reduzida no citosol é um evento crucial para o relaxamento diastólico, deixando
uma menor quantidade de Ca+2 disponível para a troponina C dos filamentos
finos das miofibrilas. Várias bombas de Ca+2 e trocadores de íons contribuem
para a redução de Ca+2 no citosol, mas o contribuinte mais importante é a
bomba de Ca+2 localizada no retículo sarcoplasmático (Rohrer e Dillmann,
1988). O gene codificante da bomba de Ca+2 do retículo sarcoplasmático é
marcadamente responsivo ao T3. O T3 aumenta a expressão gênica da
ATPase Ca+2 ativada do retículo sarcoplasmático (SERCA2) (Zarain-Herzberg
et al., 1994). A liberação de Ca+2 e sua captação dentro do retículo
sarcoplasmático são determinantes críticos para função contrátil sistólica e
relaxamento diastólico (Fazio et al., 2004). A atividade de SERCA2 é
influenciada pela fosfolambam e sua fosforilação, que é influenciada pelo
estado tireoideo (Carr e Kranias, 2002; Kiss et al., 1998). A ATPase Na+/K+
também

está

localizada

no

sarcolema

e

influencia

indiretamente

a

+2

concentração de Ca . A ATPase Na+/K+ é somente uma das várias bombas
iônicas consumidoras de ATP que contribuem para o aumento do consumo de
oxigênio do coração hipertireoideo (Kahaly e Dillmann, 2005).
Um exemplo típico das ações de T3 em proteínas contráteis cardíacas
específicas é a indução da mudança do tipo da isoforma de MHC observada no
coração de ratos e coelhos tratados com T3 (Lompre et al., 1984; Morkin,
2000). O T3 regula diretamente a expressão de genes codificantes para MHCα e MHC-β. A administração de T3 estimula a expressão do gene MHC-α, mas
diminui a expressão do gene MHC-β (Morkin, 2000). No coração de ratos
hipertireoideos, a miosina é exclusivamente composta por MHC-α, o que leva a
uma rápida movimentação da cabeça globular da miosina ao longo dos
filamentos finos e acelera a contração cardíaca (Lompre et al., 1984; Morkin,
2000).
O T3 também leva a um aumento marcante da expressão de actina
cardíaca, a qual faz parte dos filamentos finos. Em situações de
hipertireoidismo crônico, há também um aumento na produção da actina
esquelética (Winegrad et al., 1990). A proteína regulatória cardíaca troponina I,
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que faz parte dos filamentos finos, também é influenciada pelo estado tireoideo.
O T3 influencia especialmente a isoforma de troponina I cardíaca em ratos pósnatais e adultos jovens pelo aumento da expressão do gene codificante para
essa proteína (Dieckman e Solaro, 1990).
Embora diversos estudos tenham demonstrado os efeitos do T3 em
proteínas cardíacas funcionais, pouco se sabe sobre a influência do T3 em
proteínas estruturais cardíacas. Segundo Ferreira et al, o hipertireoidismo pode
levar a um severo desarranjo sarcomérico ao longo do tempo no coração
(Ferreira et al., 2003). Dessa forma, um estudo englobando a influência do T3
nas proteínas estruturais cardíacas seria de alta relevância.

1.5 O Hormônio Tireoideano e o Músculo Esquelético
O músculo esquelético é um dos principais tecidos alvo do HT (Everts et
al., 1983; Haddad et al., 1997; Hausman e Watson, 1994; Simonides e van
Hardeveld, 2008). O HT afeta o desenvolvimento normal do músculo
esquelético de vertebrados, sendo primordial para o desenvolvimento da
massa muscular e da diferenciação das características bioquímicas e contráteis
do tecido (Finkelstein et al., 1991). Os HTs modulam reações de consumo de
energia (contração e relaxamento) bem como reações dentro de vias de
produção de energia com a deficiência tireoidea levando à debilidade muscular
e fadiga excessiva (Silvestri et al., 2007).
Pacientes

hipotireoideos

e

hipertireoideos

apresentam

diferentes

mudanças metabólicas no músculo esquelético, porém com conseqüências
similares. No primeiro caso, a fadiga é diretamente relacionada com a
deficiência das ações do HT. No último, no entanto, a causa principal é a
depleção do substrato energético muscular devido a uma alta demanda
metabólica. Uma das conseqüências primárias da disfunção tireoideana é a
baixa tolerância ao exercício, devido às suas ações diretas sobre o sistema
cardíaco e muscular (van den Beld et al., 2005).

30

Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo induzem fraqueza
muscular. A principal razão para essa fraqueza muscular é o decréscimo na
eficiência muscular associada à perda de massa muscular (Zurcher et al.,
1989). Em animais, a miopatia tirotóxica está associada à atrofia muscular
como resultado da degradação protéica excedendo o aumento da síntese
(Barrett e Gelfand, 1989; Muller e Seitz, 1984), enquanto a tireoidectomia em
animais usualmente induz atrofia muscular tanto pelo decréscimo da síntese
protéica, quanto pelo aumento da degradação (Garlick et al., 1988).
O T3 é um dos reguladores mais potentes da expressão de proteínas
miofibrilares. Esse hormônio executa um papel crucial na diferenciação de
características

bioquímicas

e

contráteis

do

músculo

esquelético

de

vertebrados, como transformação da isoforma de MHC embriônica ou fetal para
isoformas adultas (Finkelstein et al., 1991; Gambke et al., 1983). Após o
desenvolvimento para a fase adulta, há um processo de maturidade lento que
continua a afetar o músculo esquelético durante a vida, resultando em
dediferenciação de músculos de fibras lentas e rápidas numa idade avançada
(Fitts et al., 1984). No adulto, T3 exerce profundos efeitos na expressão de
genes codificantes de isoformas específicas de miosina e outras proteínas
contráteis (Caiozzo et al., 1998; Caiozzo e Haddad, 1996; Haddad et al., 1998;
Izumo e Mahdavi, 1988). O hipotireoidismo aumenta a expressão da isoforma
MHC lenta, enquanto o hipertireoidismo tem efeito contrário, isto é, diminui a
expressão de MHC lenta (Caiozzo et al., 1992; Ianuzzo et al., 1991; Izumo et
al., 1986).
No músculo soléo de rato, o tratamento com T3 induz uma alta indução
do conteúdo do tipo MHC II e repressão do conteúdo do tipo MHC I (Larsson et
al., 1994; Larsson et al., 1995; Larsson e Yu, 1997; Li e Larsson, 1997). A
resposta parece estar positivamente relacionada ao tempo do tratamento com
T3, isto é, o conteúdo relativo das isoformas do tipo MHC IIa e miosina de
cadeia leve rápida eram maiores nas fibras de soléo de ratos tratados com T3
por 8 semanas que os tratados por 4 semanas (Li e Larsson, 1997). No EDL, o
tratamento com T3 induziu a repressão do tipo MHC IIa em fêmeas, sem
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restrição da idade do animal, enquanto nenhuma mudança no tipo MHC IIa
ocorre em machos (Larsson e Yu, 1997).
A transição MHC em resposta ao T3 não é somente músculo específica
(Izumo et al., 1986; Larsson e Yu, 1997; Yu et al., 1998), mas também parece
que alguns tipos de fibra I respondem rapidamente ao T3, enquanto outras
respondem tardiamente ou não respondem (Caiozzo et al., 1998; Yu et al.,
1998). Isso é consistente com o conceito de subpopulações de fibras tipo I, que
são indistinguíveis com respeito a sua composição de MHC, mas diferem umas
das outras em resposta à denervação e ao T3 (Caiozzo et al., 1998). Uma
única fibra muscular pode apresentar uma regulação própria e singular da
isoforma de MHC, independente do fato de ser do tipo I ou II. Uma fibra obtida
do soléo (predominatemente do tipo I) de ratos hipertireoideos mostra uma
regulação específica da expressão das isoformas de MHC, dependente de T3
(Yu et al., 1998). Diferentes músculos de ratos de ambos os gêneros mostram
variações surpreendentes em resposta ao tratamento com T3. O mecanismo
exato pelo qual essas alterações músculo específicas e tipo de fibra específica
ocorrem não é conhecido. Entretanto, diferentes hipóteses têm sido levantadas.
Uma delas preconiza que o efeito músculo e tipo de fibra específico se devam
ao fato de que cada músculo e tipo de fibra apresentam uma quantidade e tipo
de TR (d'Albis et al., 1990; Hughes et al., 1993). Vale ressaltar que fibras de
contração lenta possuem maior nível de TRs (Hughes et al.,1993). Outra
hipótese se baseia no fato de que músculos de contração lenta e rápida
apresentam diferentes taxas de captação de T3 (van Hardeveld e Kassenaar,
1978). Fibras de contração lenta captam T3 de forma mais eficiente que fibras
musculares de contração rápida (Muscat et al., 1995).
No estudo de Hudecová (2004) foi demonstrado que alterações nos
níveis séricos dos HTs podem alterar a expressão gênica do trocador Na+/Ca+2
(NCX), dos receptores de rianodina (RyRs) tipo 1 e 2 e dos receptores de
inositol 1,4,5-trifosfato (IP3Rs) em músculo lento e rápido de ratos (Hudecova
et al., 2004). É atraente especular que o HT pode alterar a homeostase de
cálcio no músculo esquelético e isso influenciaria as propriedades de excitação
e contração (Vadaszova et al., 2004). Esse duplo aumento de expressão de
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Ca+2-ATPase e receptores de rianodina no músculo de ratos, explica o
aumento de contração e taxa de relaxamento no hipertireoidismo e diminuição
no hipotireoidismo (Everts, 1996; Everts et al., 1983).
Apesar de diversos estudos abordarem aspectos moleculares e
energéticos do músculo esquelético, poucos estudos demonstraram os efeitos
do T3 sobre as proteínas sarcoméricas, com exceção das proteínas contráteis
MHC, as quais o efeito do T3 está bem estabelecido.

33

2 OBJETIVOS
34

2.1 Objetivo Geral
Determinar a ação do T3 sobre a expressão de proteínas estruturais da
banda M no coração e músculo esquelético de ratos submetidos ao
hipotiroidismo e hipertiroidismo experimental.

2.2 Objetivos Específicos
- Caracterizar o efeito do T3 sobre a expressão gênica e protéica de
miomesina, EH-miomesina e proteína M no coração e nos músculos Soléo e
EDL de ratos.
- Analisar o efeito do T3 sobre a localização e imunomarcação das proteínas
miomesina, EH-miomesina e proteína M no coração e nos músculos Soléo e
EDL de ratos.
- Verificar a ação do T3 no promotor dos genes responsivos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Experimentos in vivo
3.1.1 Animais
Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética em
Experimentação Animal (CEEA) do ICB-USP, de acordo com os Princípios de
Ética em Experimentação Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de
Experimentação Animal (COBEA).
Foram utilizados ratos machos adultos (Rattus norvegicus) da linhagem
Wistar, pesando entre 250 e 300 g (10 semanas de idade), provenientes do
Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas – USP e mantidos ao
longo do período experimental no Biotério do Departamento de Biologia Celular
e do Desenvolvimento (ICB-USP). Os animais foram acondicionados em
gaiolas plásticas, em sala climatizada com temperatura controlada e ciclo
claro/escuro de 12 horas, tendo livre acesso à água e ração (NUVILAB).
Os animais foram divididos nos seguintes grupos experimentais:
-

Grupo Controle: animais sem tratamento;

-

Grupo Hipotireoideo (Hipo): animais tireoidectomizados e tratados
com 0,05 % de metimazol e 4,5 mM de CaCl2, adicionados à água
de beber por 20 dias;

-

Grupo 2d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 2 dias;

-

Grupo 4d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 4 dias;

-

Grupo 8d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 8 dias;

Além disso, animais foram tratados por 2 dias com as seguintes doses
de T3: 0,3 µg ; 1,5 µg; 15 µg e 30 µg de T3/g de peso corpóreo/dia,
respectivamente, 1 dose, 5 doses, 50 doses e 100 doses fisiológicas de T3
(Trost et al., 2000).
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3.1.2 Protocolos Experimentais
3.1.2.1 Indução ao Hipertiroidismo
Os animais foram induzidos ao hipertiroidismo ao longo de 2, 4 e 8 dias,
por injeções intraperitoneais diárias de T3 (triiodotironina – Sigma, St. Louis,
MO, EUA) na dose de 30 µg/g de peso corpóreo/dia ou nas doses de 0,3 µg ;
1,5 µg; 15 µg e 30 µg de T3/g de peso corpóreo/dia durante 2 dias. O T3 foi
previamente diluído em solução de NaOH 0,04 M e estocado no freezer
(–20°C).

3.1.2.2 Indução ao Hipotireoidismo
Os ratos foram anestesiados com ketamina e xilazina. Realizou-se a
assepsia, tricotomia e em seguida uma incisão, expondo a região anterior da
traquéia até a visualização total da glândula tireóide. A glândula foi retirada
com o auxílio de uma pinça e após a tireoidectomia total, o animal foi suturado
e tratado com metimazol (Methimazole – Sigma) (0,05 %) e 4,5 mM de CaCl2
(Calcium Chloride – Sigma), ambos adicionados à água de beber.

3.1.3 Análise da Massa Cardíaca
O trofismo cardíaco modulado pelos hormônios tireoideanos foi
quantificado através da relação entre peso total do coração e o peso corpóreo,
dado em mg/g de tecido. Após a decapitação, o coração foi rapidamente
retirado e pesado, e então foi realizado o cálculo para avaliação da massa
cardíaca nos diferentes grupos experimentais.
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3.1.4 Análise de expressão gênica
3.1.4.1 Extração de RNA
Para análise de expressão gênica, utilizou-se a técnica da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (Real Time PCR), apresentada
posteriormente. Inicialmente, foi realizada a extração do RNA total dos
corações, músculos soléo e EDL (extensor digital longo) utilizando Trizol
(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), conforme protocolo recomendado pelo
fabricante. Após a extração, o RNA total das amostras foi mensurado em
espectrofotômetro, utilizando para a quantificação comprimento de onda de
260 nm. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose
denaturante, para verificação da qualidade e integridade do RNA.

3.1.4.2 Transcrição Reversa (RT, Reverse Transcription)
A partir de 1 µg de RNA total extraído de uma amostra foi realizada a
reação de transcrição reversa para a síntese de uma fita de DNA
complementar ao RNAm, o cDNA. Para cada 20 µL de volume final de reação
foram adicionados: 1 µL dNTP (dinucleotídeos trifosfato, 10 mM); 2 µL de DTT
(0,1 M); tampão 5x (fornecido pelo fabricante); 0,02 µg/µL de iniciadores oligoDT (oligodesoxitimidina primer); 200 U de enzima transcriptase reversa MMLV
(Promega, Madison, WI, EUA) e água tratada com dietilpirocarboneto (DEPC).
A reação foi incubada por 10 min a 70 °C, 60 minutos a 42 °C e 10 minutos a
95 °C. Essa reação foi realizada em termociclador (Mastercycler gradient –
Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). As amostras foram analisadas em gel de
agarose 1 %, para verificação da qualidade e integridade do cDNA.

3.1.4.3 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (Real Time PCR)
Todas as amostras e controles foram analisados em duplicata e as
reações foram fluorescentemente quantificadas com o aparelho ABI Prism
5700 sequence detector (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As
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condições de ciclagem para a reação de PCR em tempo real foram 95 °C por
10 min seguidos de 40 ciclos de 95 °C por 15 s e 60 °C por 60 s. Foram
utilizadas 40-80 ng/µL de cDNA em uma reação contendo 25 µL de SYBR
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) e 450 nM de iniciadores (primers
senso e antisenso) totalizando 55 µL de reação que foi dividida em 2 tubos
(duplicatas).

As

reações

foram

quantificadas

através

da

análise

da

fluorescência. A análise das curvas de amplificação foi realizada utilizando-se o
Applied Biosystems sequence detection software (Applied Biosystems).

O

limiar de ciclagem (CT, cycle threshold) representa o ciclo de PCR no qual um
aumento da fluorescência reportada abaixo do sinal da linha basal pode ser
primeiramente detectável. O valor de CT das amostras e controles pode ser
ajustado inicialmente pela quantidade de gene do controle interno, no caso, o
TFIID, fator de transcrição II D (Stockholm et al., 2001), (∆CT= CT gene alvo –
CT do TFIID) e,

em seguida, comparado com a média do controle pela

subtração do ∆CT para atingir o ∆∆CT. O valor final de cada amostra é
reportado como unidades arbitrárias da diferença relativa da expressão da
média do controle (calculado como 2-∆∆CT), com a média do controle sendo
arbitrariamente 1 (Liu e Saint, 2002; Livak e Schmittgen, 2001).
Os primers senso e antisenso foram desenhados em exons diferentes
com a finalidade de evitar a amplificação de DNA genômico, caso tal
contaminação ocorresse na reação de RT.
As seqüências dos diferentes primers utilizados neste estudo estão
apresentadas na tabela abaixo:
Tabela 1. Lista de primers utilizados nas reações de PCR em Tempo Real.
Gene

Senso

Antisenso

#GenBank

Proteína M

178-ACCTCCTGGACCAATATGCATT

238-TTCGAAGAGGACCTCTCTGTAAGAG

NM008664

Miomesina

1237-TGCTCAAATTCAGCAGGAGTTG

1289-GGATATCAAGTTTGTCCCCTACGA

XM237523

EH-miomesina

471-GGAGGTAGCTTCTAAGGAGCAAAG 537-AGATGGCACCGCTACTGGAT

AY177416

TFIID

616-ACGGACAACTGCGTTGATTTT

D01034

724-ACTTAGCTGGGAAGCCCAAC
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3.1.5 Análise de imunomarcação
Ratos da linhagem Wistar do sexo masculino (250~300 g p.c.) foram
tratados com T3 na dose 0.30 µg/100g pc (100 doses fisiológicas) por 2, 4 e 8
dias. Os ratos foram sacrificados por decapitação e tiveram os ventrículos
esquerdos, músculo soléo e EDL retirados rapidamente e congelados em
isopentano em nitrogênio líquido. Os tecidos foram cortados em criostato
(7,0 µm). As secções foram coletadas em lâminas gelatinizadas, secas por 1 h
a temperatura ambiente e fixadas em PFA 4% por 10 min. Bloqueamos com
glicina 0,1 M por 5 min, permeabilizamos o tecido em 0,2 % Triton X-100/PB
(tampão fosfato, phosphate buffer) por 10 min e incubamos com o anticorpo
miomesina B4 (Grove, Kurer 1984) com soro normal contra cabra e PB 0,1 M +
Triton 0,3 % durante a noite e, no dia seguinte, um anticorpo goat anti-mouse
Alexa 488 (Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) foi usado para visualização
da proteína. Realizamos a mesma metodologia para o anticorpo EH-miomesina
(Agarkova et al., 2000) (utilizando um anticorpo secundário goat anti-rabbit
Alexa 488 – Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) e proteína M clone AA259
(Vinkemeier et al., 1993)

com secundário fluorescein isothiocyanate-

conjugated goat anti-mouse IgA (Sigma).
Foram realizados os mesmos experimentos de imunofluorescência nos
músculos soléo e EDL utilizando o protocolo sugerido por Agarkova (Agarkova
et al., 2004). Para diferenciar os diferentes tipos de fibra foram feitas
imunofluorescências em cortes seriados para MHC I (clone NOQ7.5.4D,
Sigma) e para MHCII (clone My32, Sigma), utilizando como anticorpo
secundário o goat anti-mouse Alexa 488 (Molecular Probes, Eugene, OR,
EUA).
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3.1.6 Análise de Expressão Protéica
3.1.6.1 Extração da proteína total dos músculos Soléo e EDL tratados com
T3
As amostras de tecido foram dissecadas e homogeneizadas em tampão
SDS (3.7 M uréia; 134.6 mM Tris-HCl, pH 6.8; 5.4 % SDS; 2.3 % NP-40;
4.45 % β-mercaptoetanol; 4 % glycerol) e 0,1 mL de um coquetel de inibidores
de proteinases (Sigma) (Agarkova et al., 2005). As amostras dos músculos
foram homogeneizadas nesta solução na proporção de 10 mL por 1 g de tecido
e centrifugadas por 10.000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. Em seguida, o
sobrenadante foi retirado e realizou-se a dosagem de proteína total através do
método colorimétrico de Bradford (Bradford, 1976) (Bio-Rad, Hercules, CA,
EUA).

3.1.6.2 Eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida e imunomarcação
Para a realização da quantificação protéica, 25 µg da proteína total
foram submetidos à eletroforese em gel denaturante de poliacrilamida 6 % por
1 hora a 150 Volts. Após a eletroforese, as proteínas totais presentes no gel
foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Trans Blot Transfer
Medium Pure Membrane – Bio-Rad) em um sistema úmido sob 20 Volts de
tensão durante a noite. Após a transferência, a membrana foi incubada com
leite em pó desnatado 5 % por 1 hora para bloqueio de ligações inespecíficas
e, em seguida, os anticorpos primários específicos para miomesina (1:500,
polyclonal rat anti-myomesin My190 Nrt antibody) (Obermann et al., 1996), EHmiomesina (1:1000, rabbit anti-mouse EH) (Agarkova et al., 2000) e proteína M
(monoclonal mouse anti-M protein antibody, clone AA259, IgA) (Vinkemeier et
al., 1993) foram incubados com leite (1 %). O anticorpo específico para a
proteína α-actinina foi utilizado como controle interno da quantidade de
proteína carregada (1:2000, Jackson Immuno Research, Newmarket, Suffolk,
Reino Unido) (Diniz et al., 2007). Após 1 hora de incubação a temperatura
ambiente, a membrana foi lavada com 1x tampão fosfato salino (PBS), por 30
minutos e foram adicionados os anticorpos secundários específicos (1:10000)
42

horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit IgG, anti-mouse IgGs e anti-rat
IgG (Jackson Immuno Research, Newmarket, Suffolk, Reino Unido) por 1 hora
a temperatura ambiente. Após a ligação do anticorpo secundário, as
membranas foram novamente lavadas com PBS e acrescentou-se a solução de
ECL (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, Reino Unido). Ao término
deste processo, as membranas foram então expostas ao filme de raio X (CLXposure Film – Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA), promovendo a
marcação das bandas.

3.2 Experimentos in vitro
3.2.1 Obtenção de cultura primárias de cardiomiócitos
Para o estabelecimento das culturas primárias foi utilizado o protocolo
descrito previamente (Barreto-Chaves et al., 2000). Ratos neonatos de 1 a
3 dias foram desinfetados com álcool 70 % e decapitados sob condições
assépticas. Após abertura da caixa torácica e exposição do coração, este foi
rapidamente retirado, os átrios foram desprezados e os ventrículos foram
cortados em pequenos pedaços e transferidos para um tubo de centrífuga
contendo tampão de digestão à base de pancreatina/colagenase (Worthington
biochemical corporation). O tecido foi incubado a 37 °C, sob agitação, durante
10 minutos. Após esse período o sobrenadante foi desprezado e novo tampão
de digestão foi adicionado aos fragmentos de tecido para nova incubação por
20 minutos. O sobrenadante contendo células em suspensão foi aspirado e
centrifugado para a obtenção do precipitado celular. Esse foi ressuspendido em
soro de bezerro recém-nascido (NCS, newborn calf serum – Invitrogen) e
guardado em garrafa de cultura mantida em estufa de CO2, até utilização
posterior. Este processo de digestão enzimática do tecido foi repetido até que
ocorresse o processamento total do tecido cardíaco. Nesse momento, todas as
suspensões celulares foram reunidas e centrifugadas novamente. Este
precipitado total foi ressuspendido em uma solução tampão à base de fosfato e
aplicado a um gradiente de Percoll (GE Healthcare, Bucks, Reino Unido). Esse
passo permitiu a separação dos miócitos cardíacos dos demais tipos celulares
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presentes originalmente no tecido, levando em consideração que as células
apresentam volumes e densidades diferentes. Após a centrifugação e formação
do gradiente de Percoll (3000 rpm, por 30 minutos a 25 ºC), duas bandas
celulares se formaram: uma inferior e, portanto, de maior densidade (contendo
miócitos), e outra superior, correspondendo aos não-miócitos, principalmente
fibroblastos. Essas bandas foram retiradas separadamente do gradiente e
lavadas com meio Eagle modificado por Dullbeco (DMEM, Dulbecco’s Modified
Eagle Medium – Invitrogen) para a total remoção do Percoll. Após este período
as células (miócitos e não miócitos) foram contadas, sua viabilidade estimada
pelo método de exclusão do corante azul de Trypan (Trypan Blue - Invitrogen)
e, posteriormente plaqueadas em placas de 60 mm, utilizando DMEM contendo
NCS e soro de cavalo (HS, Horse Serum - Invitrogen). As placas foram
mantidas em estufa de CO2, sob condições estéreis, até a realização dos
experimentos.

3.2.2 Tratamento dos Cardiomiócitos
Antes do tratamento, as células foram privadas parcialmente de soro,
sendo mantidas 24 hs com DMEM contento 0,5 % de NCS e 1 % de 5-bromo2´-deoxyuridine (Sigma). Os cardiomiócitos em cultura receberam tratamento
com T3 (Sigma) por 12, 24 e 48 h na dose de 0,1 µM. O T3 foi previamente
diluído em solução de estoque de 1 mg/mL em NaOH 0,04 M e estocado em
freezer a –20 ºC.

3.2.3 Análise da expressão gênica
Para

análise

da

expressão

gênica,

a

partir

das

culturas

de

cardiomiócitos, foi realizada a extração do RNA total, a transcrição reversa e a
reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real Time PCR), protocolos
estes já descritos anteriormente no item 3.1.4.
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3.3 Experimentos de Transfecção Transiente
3.3.1 Cultivo das Células C2C12
Células da linhagem muscular C2C12 (Yaffe e Saxel, 1977) foram
cultivadas numa placa de 24 poços em DMEM suplementado com 20 % de
soro fetal bovino (FBS, fetal bovine serum) e antibióticos até a confluência de
70 %. Antes da transfecção, as células foram desprovidas de soro e
antibióticos.
3.3.2 Transfecção das Células C2C12
As células C2C12 foram transfectadas utilizando-se o reagente
Lipofectamina (Invitrogen), de acordo com as recomendações do fabricante,
com ~2.3 Kb da região reguladora do gene da proteína M seguido pelo gene
reporter da firefly luciferase (pGL3, Promega) (200 ng/poço), com 150 pb da
região promotora e com o construto contendo promotor mínimo sem os 220
primeiros pares de bases do primeiro exon. Como controle da eficiência da
transfecção, renilla luciferase (pRL-CMV, Promega) (10 ng/poço) foi utilizada.
Os vetores de expressão contendo o cDNA dos receptores do hormônio
tiroideano TRα e β também foram co-transfectados (10 ng/poço).

Como

controle da eficiência do tratamento com T3, transfectamos 3 cópias de TREs
positivos da selenodesiodase do tipo 1, D1 (Zhang et al., 1998).
3.3.3 Tratamento das células C2C12
Após a transfecção, as células foram mantidas em DMEM + 5 % de soro
de cavalo (HS, horse serum), para induzir a diferenciação. Após 24h o meio foi
substituído por DMEM + 5 % HS estripado (hipotiroideo) e tratadas com T3 (50
nM) por 24 h. O HS foi estripado utilizando-se carvão ativado (CCS, charcoal
stripped serum) (Merck, Darmstadt, Alemanha). O tratamento do soro com
carvão ativado é utilizado basicamente para retirar lípides, esteróides e
hormônio tireoideano do soro, mantendo fatores essenciais para proliferação e
sobrevivência das células.
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3.3.4 Atividade das Luciferases
A atividade das respectivas enzimas luciferase foi determinada com o kit
Dual-Luciferase Reporter Assay System (Promega) em luminômetro Lmax
(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EUA).

3.4 Análises Estatísticas
A análise de variância (ANOVA) e o subseqüente teste de Tukey foram
utilizados para a comparação das médias dos valores de mais de dois grupos
experimentais. Para todas as comparações foi considerado significativo p<0,05.
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4 RESULTADOS
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4. 1 Efeito do T3 na relação peso coração/peso corpóreo
Os efeitos já bem conhecidos do T3 na massa cardíaca são sustentados
pelo aumento da razão do peso do coração (PCor) pelo peso corpóreo (PC)
(PCor/PC). Conforme o esperado, o tratamento com T3 foi capaz de promover
hipertrofia cardíaca (Tabela 2).
Tabela 2. Peso do coração, peso corpóreo e razão peso coração/peso corpóreo

Grupos

Peso coração
(mg)

Peso corpóreo
(g)

PCoração/PCorpo
(mg/g)

Controle

905,33 ± 150,05

237,6 ± 14,12

3,8 ± 0,5

8 dias

1370 ± 134,35**

207,6 ± 5,80*

6,59 ± 0,46**

Animais controle e animais tratados com T3 (100 doses fisiológicas por 8 dias). Os valores
são expressos como média ± DP. *p < 0.005 e **p < 0.001 quando comparado com o
grupo controle.

4.2 Ação do T3 nas proteínas estruturais da banda M no coração
4.2.1 Miomesina e EH-miomesina
Inicialmente, foi analisado o efeito do tratamento com T3 na expressão
da miomesina e da EH-miomesina. A expressão gênica de EH-miomesina não
foi alterada no coração de ratos induzidos ao hipertiroidismo e hipotiroidismo
experimental, enquanto que a expressão gênica de miomesina foi alterada
somente com 8 dias de tratamento com T3 (Figura 3).
O método de imunofluorescência foi empregado para a detecção das
proteínas miomesina e EH-miomesina nos ventrículos esquerdos de ratos
tratados com T3 (30 µg/g pc - 100 doses fisiológicas) por 8 dias. É possível
notar que não há alteração da imunomarcação de miomesina e EH-miomesina
no tratamento com T3 (Figura 4).
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Figura 3. Expressão gênica de miomesina e EH-miomesina no coração de ratos induzidos ao
hipertiroidismo e hipotiroidismo experimental. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=5-6 por grupo. * p < 0.001 vs controle.

Figura 4. Imunomarcação para miomesina e EH-miomesina nos ventrículos esquerdos de ratos
controle e tratado com T3 por 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 60 x. A barra
representa 10 µm.

4.2.2 Proteína M
Os níveis do RNAm da proteína M foram avaliados no coração de ratos
adultos eutireoideos, submetidos a indução de hipo e hipertireoidismo. Ratos
hipotireoideos apresentaram um aumento de 3,4 vezes nos níveis de RNAm de
proteína M no coração, quando comparados com ratos eutireoideos (Figura
5A). O oposto foi observado em ratos submetidos ao hipertireoidismo
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experimental, os quais apresentaram repressão dos níveis de RNAm de
proteína M a níveis indetectáveis (Figura 5A). Além disso, o tratamento de ratos
eutireoideos com doses fisiológicas crescentes de T3 por 48h demonstrou uma
repressão dose dependente da expressão gênica de proteína M (Figura 5B).
Uma dose fisiológica foi suficiente para induzir uma redução de 33 % (p<0,01)
da expressão gênica de proteína M. Da mesma forma, doses crescentes de T3
também diminuíram a expressão gênica de proteína M, todos p<0.001 (Figura
5B).
A

B

Figura 5. (A) Expressão gênica de proteína M no coração de ratos induzidos ao hipertiroidismo
e hipotiroidismo experimental. (B) Expressão gênica de proteína M em coração de
ratos tratados com diferentes doses de T3 por 48hs. Os valores estão expressos em
média ± desvio padrão; n=5-6 por grupo *p < 0.01 vs controle, ** p < 0.001 vs
controle.

Para avaliar o efeito do T3 na marcação de Proteína M no tecido
cardíaco, nós utilizamos anticorpos específicos contra a proteína M (mAb
AA259) em secções transversas de ventrículo esquerdo. Um padrão estriado,
típico da localização da banda M, foi obtido. O tratamento com T3 (100 doses
fisiológicas) resulta num decaimento da imunomarcação de proteína M com 8
dias de tratamento (Figura 6).

50

Figura 6. Imunomarcação para proteína M nos ventrículos esquerdos de ratos controle e
tratado com T3 por 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 60 x. A barra
representa 10 µm.

Com a finalidade de verificar se o efeito do T3 sobre a proteína M se
dava através de uma ação sistêmica ou uma ação direta do T3 sobre os
cardiomiócitos, foram realizados testes in vitro utilizando cultura primária de
cardiomiócitos. O tratamento com T3 por 12, 24 e 48h diminuiu os níveis do
RNAm da proteína M significativamente (Figura 7). O tratamento com T3 por
12h reduziu em 70% os níveis do RNAm da proteína M, quando comparados
com o controle (p<0,01). Esse efeito foi mantido ao longo do tempo até 48
horas (Figura 7).

Figura 7. Expressão gênica de proteína M em cultura primária de cardiomiócitos. As células
-7
foram mantidas em meio completo (controle) ou foram tratadas com T3 (10 M) por
diferentes tempos (12h, 24h e 48h). Os valores estão expressos como média ±
desvio padrão; n=4 -5 por grupo. * p < 0.001 vs controle.

Tendo em vista a ação direta do T3 sobre células musculares cardíacas,
se fez necessário investigar se a ação observada se dava através da interação
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direta T3-TR-TRE no promotor da proteína M ou por outro mecanismo. Para
tanto, foi utilizada uma construção repórter contendo a região promotora
proximal -2294 a +228 da proteína M dirigindo a transcrição da luciferase firefly
(proteína M – Luc) em células C2C12.
O tratamento com T3 diminuiu a atividade promotora da proteína M
(Figura 8). A transfecção de TRα1 e TRβ1 reprimiram igualitariamente a
atividade promotora de proteína M, de maneira dose-dependente (Figura 8).

Figura 8. Regulação da atividade promotora da proteína M pelo T3 através do TRα e TRβ. O
construto do promotor da proteína M dirigindo o gene da luciferase firefly foi cotransfectado em células C2C12 na presença e na ausência de vetores de expressão
para TRα1 e TRβ1 ou o vetor de expressão vazio, pCMX. Células foram tratadas
com diferentes doses de T3 (0,1; 1 and 100 nM) ou veículo (V). * p<0,001 vs
controle.

Em um segundo experimento, células da linhagem C2C12 foram
transfectadas com o promotor mínimo (-158 pb a +228) ou com uma porção de
~2.3 Kb do promotor da proteína M dirigindo a luciferase firefly. Essas células
foram co-transfectadas com um vetor de expressão contendo o gene do TRα.
Como controle positivo para o tratamento com T3 foi utilizado um vetor
contendo 3 cópias de TREs positivos descritos no promotor do gene da D1. O
tratamento com 50 nM de T3 foi efetivo, uma vez que a atividade promotora da
D1 aumentou ~30 vezes (Figura 9). Pode-se notar que a atividade promotora
do promotor mínimo ~5 vezes maior que a do promotor com 2.3 Kb. Isso indica
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que há elementos repressores do promotor da proteína M na região de -2300pb
a -158 pb, uma vez que, sendo tal região deletada, o promotor aumenta a sua
atividade. O T3 reprimiu significativamente a atividade promotora do promotor
mínimo e do promotor contendo 2.3 Kb (~50 %; p<0,01 e p < 0,001 vs controle,
respectivamente ) (Figura 9). O mesmo experimento foi reproduzido em células
HEK e L6. Nesses modelos, a transfecção do promotor mínimo e do promotor
contendo 2.3 Kb gerou o mesmo resultado observado nas células C2C12, onde
o promotor mínimo apresentou uma atividade promotora maior que o de 2.3 Kb.
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Figura 9. Atividade transcricional do controle positivo D1, pGL3 sem promotor, promotor da
proteína M mínimo e com 2.3 Kb. Retângulo escuro representa a região de -2300pb
a -158pb, retângulo branco representa a região de -158pb a +1pb, retângulo
achurado representa a região de +1 a +228 e losangos representam possível TRE
negativo. (A) Os dados estão expressos como unidades arbitrárias onde o grupo de
células sem T3 transfectadas com TREs da desiodase 1 foi arbitrariamente fixado
como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=3 por grupo; (B)
Os dados estão expressos como unidades arbitrárias onde os grupos sem T3 foram
arbitrariamente fixados como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio
padrão; n=3 por grupo. *p < 0,01 vs grupo sem T3, ** p < 0,001 vs sem T3

Esses resultados demonstram que o provável TRE responsivo ao T3
encontra-se na porção de -158 pb a +228 pb do promotor da proteína M. Desse
modo, construímos dois construtos: um com a porção de -158 a +1 e outro com
a porção +1 a +228. O construto contendo TREs positivos da D1, utilizado
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como controle positivo, aumentou cerca de 10 vezes com o tratamento com T3
(Figura 8A). Além disso, ambos os construtos contendo as diferentes porções
do promotor da proteína M responderam de forma semelhante ao tratamento
com T3 (Figura 10). Sendo assim, acreditamos que há dois possíveis TREs
negativos regulando o promotor da proteína M, um na região entre -158 a +1 e
outro na de +1 a +228.
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Figura 10. Atividade transcricional do controle positivo D1, promotor da proteína M mínimo,
promotor da proteína M sem a porção 5’ do exon 1 (-158 a +1), promotor da
proteína M somente com a porção +1 a +228. Retângulo branco representa a região
de -158pb a +1pb, retângulo achurado representa a região de +1 a +228 e losangos
representam possível TRE negativo. (A) Os dados estão expressos como unidades
arbitrárias onde o grupo de células sem T3 transfectadas com TREs da desiodase 1
foi arbitrariamente fixado como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio
padrão; n=3 por grupo; (B) Os dados estão expressos como unidades arbitrárias
onde os grupos hipotireoideos foram arbitrariamente fixados como 1. Os valores
estão expressos como média ± desvio padrão; n=3 por grupo. *p < 0,05 vs grupo
sem T3, **p < 0,01 vs sem T3, ***p < 0,001 vs sem T3
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4.3 Ação do T3 nas proteínas estruturais da banda M nos músculos Sóleo
e EDL
4.3.1 Miomesina e EH-miomesina no músculo Sóleo
A expressão gênica da miomesina e da EH-miomesina foi avaliada no
músculo sóleo após 2, 4 e 8 dias de tratamento com T3 (100x). A avaliação dos
níveis de RNAm demonstrou que o tratamento com T3 reduziu a expressão
gênica de miomesina para ~50%

e ~30% (p<0.0001) após 4 e 8 dias de

tratamento, respectivamente (Figura 11A), enquanto a expressão gênica de
EH-miomesina não foi alterada nos diferentes tempos de tratamento (Figura
11B).
A

B

Figura 11. Expressão gênica de miomesina (A) e EH-miomesina (B) no músculo sóleo de ratos
controles e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=4-6 por grupo *p<0,0001 vs controle
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Com o objetivo de avaliar a distribuição da miomesina e EH-miomesina
nos diferentes tipos de fibras no músculo sóleo, anticorpos específicos para
MHC I (clone NOQ7.5.4D, Sigma), MHCII (clone My32, Sigma), miomesina
(clone B4) e EH-miomesina (anti-moEH) foram utilizados. A miomesina (Figura
12), e a EH-miomesina (Figura 13) não apresentaram distribuição diferenciada
nos tipos de fibra I e II, mesmo após o tratamento com T3 (2, 4 e 8 dias).
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Figura 12. Imunomarcação de MHCI, MHCII e Miomesina no músculo sóleo de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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Figura 13. Imunomarcação de MHCI, MHCII e EH-miomesina no músculo sóleo de ratos
controle e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de
20x. Barra, 50µm.
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A expressão protéica de miomesina e EH-miomesina foi avaliada no
músculo sóleo através da técnica de Western blotting utilizando anticorpo
específico para miomesina e EH-miomesina. Como controle da quantidade de
proteína, utilizamos anticorpo para α-actinina.

A expressão protéica de

miomesina não foi alterada no músculo Sóleo ao longo do tratamento com T3
(100x) por 2, 4 e 8 dias (Figura 14). Por outro lado, a expressão protéica de
EH-miomesina aumenta no músculo sóleo após 2 e 4 dias de tratamento com
T3 e reduz com 8 dias de tratamento, mas mantendo-se mais alta que o
controle (Figura 15).

Figura 14. Expressão protéica de miomesina no músculo sóleo de ratos controle e tratados
com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão;
n=4 por grupo.
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Figura 15. Expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo de ratos controle e tratados
com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão;
n=4 por grupo. *p<0,001 vs controle, **p<0,0001 vs controle

4.3.2 Miomesina e proteína M no músculo EDL
O tratamento com T3 por 4 e 8 dias diminuiu a expressão gênica de
miomesina no músculo EDL (para ~70% e ~50%, respectivamente, p<0,0001,
Figura 16A). Além disso, o T3 diminuiu gradativamente a expressão gênica de
proteína M ao longo do tempo; 2, 4 e 8 dias (Figura 16B).
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A

B

Figura 16. Expressão gênica de miomesina (A) e proteína M (B) no músculo EDL de ratos
controles e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=4-6 por grupo * p<0,001 vs controle ** p<0,0001 vs
controle

Em relação à distribuição de miomesina no músculo EDL, não foi
observada alteração após tratamento com T3 nos diferentes tempos estudados
(Figura 17). A proteína M apresentou uma imunomarcação diferenciada nos
tipos de fibra I e II. Observou-se que as fibras tipo II apresentaram maior
marcação para proteína M e, ainda, o tratamento com T3 promoveu uma
marcante diminuição na intensidade de marcação, sendo indetectável após 8
dias de exposição ao hormônio (Figura 18).
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Figura 17. Imunomarcação de MHCI, MHCII e Miomesina no músculo EDL de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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Figura 18. Imunomarcação de MHCI, MHCII e proteína M no músculo EDL de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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A expressão protéica de miomesina não foi alterada no músculo EDL ao
longo do tratamento com T3 (100x fisiológica) por 2, 4 e 8 dias (Figura 19). Os
dados de expressão protéica da proteína M acompanharam os de expressão
gênica, onde a expressão protéica de proteína M diminuiu em ratos tratados
com T3 (100x fisiológica) por 4 e 8 dias (Figura 20).

Figura 19. Expressão protéica de miomesina no músculo EDL de ratos controle e tratados com
T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=4
por grupo.
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Figura 20. Expressão protéica de proteína M no músculo EDL de ratos controle e tratados com
T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=34 por grupo. *p<0,001 vs controle
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5 DISCUSSÃO
68

5.1 Influência do T3 na expressão de proteínas estruturais da banda M no
coração de ratos
No presente estudo, demonstramos que o T3 possui um efeito forte e
rápido na expressão gênica da proteína M no coração. Os efeitos de T3 no
coração são marcantes na proteína M, porém pode-se observar que a
expressão gênica de miomesina também foi alterada após um longo tratamento
com T3, mas sem alterações da sua imunomarcação. Além disso, os
mecanismos moleculares da ação do T3 envolvem a transcrição da proteína M,
pois esse foi capaz de reprimir a atividade promotora desse gene em ensaios
de transfecção transiente.
Atualmente, está bem estabelecido que o T3 leva a um aumento do
cronotropismo e inotropismo cardíacos, resultando em aumento de função. O
aumento agudo de função cardíaca conduzidos pelo T3 evolui, entretanto, para
hipertrofia, um cenário completamente oposto que eventualmente leva à severa
perda de função, incluindo falência do miocárdio e arritmia atrial (Ching et al.,
1996). Até hoje, o perfil da expressão de importantes genes no coração tem
sido descrito de maneira aguda e crônica em animais tratados com T3, porém
pouco se sabe sobre a expressão de genes durante a transição do estado de
ganho para perda de função cardíaca. Está claro, por exemplo, que o T3, num
período curto e longo de tratamento, aumenta a expressão do gene da miosina
de cadeia pesada alfa (MHC-α), enquanto reprime o gene da MHC beta (MHCβ) (Dillmann, 1990; Klein e Ojamaa, 2001). Esse efeito leva a um aumento da
velocidade de contração, sendo portanto, a base do ganho de cronotropismo
induzido pelo T3. O gene da ATPase do retículo sarcoplasmático Ca+2 ativada
(SERCA-2, sarcoplasmic reticulum Ca+2 ATPase) também é induzido pelo T3
num período agudo e acredita-se que esse é o principal evento molecular que
auxilia no aumento da velocidade de relaxamento do coração (Muller et al.,
1997; Takeuchi et al., 2003). Uma vez que a alta expressão de MHC-α e
SERCA-2 são mantidas pelo T3, mesmo quando a hipertrofia descompensada
é estabelecida, pode-se interpretar que esses genes não estão envolvidos
diretamente na transição entre a hipertrofia adaptativa e insuficiência e, até
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hoje, não há um gene candidato em potencial para tal dramática mudança de
função.
Apesar de uma grande gama de estudos abordarem a ação do T3 na
expressão de genes relacionados com a contração, pouco se sabe sobre sua
influência na expressão de genes estruturais sarcoméricos. Proteínas
estruturais sarcoméricas são cruciais para a manutenção da arquitetura
sarcomérica e também são importantes para regular vias de sinalização no
controle do tamanho celular. É bem conhecido, por exemplo, que o disco Z
contém calcineurina, uma importante fosfatase envolvida na patogênese da
hipertrofia cardíaca (Frey e Olson, 2003; Molkentin et al., 1998). Além disso, a
proteína quinase C Epsilon (PKCε), quinase que controla a contratilidade e
hipertrofia, pode se ligar ao disco Z (Dorn e Force, 2005). De acordo, a banda
M contém creatina kinase M, uma enzima envolvida no restabelecimento do
reservatório de energia (Stolz et al., 1998).

Enolase, fosfofrutoquinase e

adenilato quinase também estão localizadas na banda M, sugerindo um papel
adicional da banda M como uma estrutura ligada à regulação do metabolismo
energético (Keller et al., 2000; Lange et al., 2002). Além de tudo, está claro que
os elementos de ancoragem sarcoméricos podem também ser importantes
lugares de sinalização, portanto um melhor entendimento dos genes estruturais
sarcoméricos será de uso para aprofundarmos nosso conhecimento na
plasticidade cardíaca.
Esse é o primeiro estudo que analisou sistematicamente a ação do T3
sobre a distribuição, regulação e expressão das proteínas estruturais
sarcoméricas. Nossos resultados obtidos do tratamento de ratos com T3
demonstraram que o gene da proteína M é particularmente sensível ao
hormônio. Somente uma única dose de T3 foi suficiente para reduzir
significativamente os níveis de RNAm da proteína M. Doses crescentes de T3
progressivamente diminuíram os níveis de RNAm da proteína M, indicando um
efeito dose dependente. A sensibilidade desse gene ao T3 foi confirmada por
experimentos utilizando ratos hipotireoideos, onde foi observado um marcante
aumento na expressão gênica de proteína M. O gene da miomesina não
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apresentou a mesma sensibilidade que o da proteína M, uma vez que só foi
regulado após 8 dias de tratamento com T3.
Além dos dados obtidos a partir da análise da expressão gênica, ainda
avaliamos a imunomarcação para proteínas da banda M em situações controle
e após estímulo com T3. A imunofluorescência para proteína M mostrou um
padrão típico estriado, o que corrobora o padrão obtido em estudos anteriores
utilizando o mesmo anticorpo (Grove et al., 1985; Grove et al., 1984; Obermann
et al., 1996). A intensidade da imunomarcação da proteína M diminuiu com
tratamento com T3, o que sugere uma menor expressão protéica da proteína
M. O fato de que tanto os níveis de RNAm, quanto a intensidade de
imunomarcação da proteína M foram rapidamente e intensamente reprimidos,
sugere que mecanismos relacionados ao controle da transcrição e estabilidade
do RNAm podem estar envolvidos. No entanto, não é descartado que uma
proteólise rápida, como o sistema ubiquitina/proteassoma, possa estar
envolvido no processo celular da proteína M dependente de T3.
A fim de descartar influências sistêmicas, testamos os efeitos do T3
sobre a expressão gênica de proteína M em cultura primária de cardiomiócitos.
O T3 rapidamente diminuiu a expressão gênica de proteína M (em 12 horas),
um efeito que se estabilizou ao longo de 48 horas. Esses resultados
demonstraram que o T3 age diretamente nos cardiomiócitos para reprimir a
expressão da proteína M e tal efeito não depende da interação do T3 com
outros sistemas ou com outros hormônios, como hormônio do crescimento,
sistema simpatoadrenal ou regulação autonômica.
Na maioria dos casos, o controle da expressão por T3 é realizado
através de receptores nucleares, TR, que reconhecem e se ligam a seqüências
do TRE. Dessa maneira, transfectamos células da linhagem C2C12 com um
construto contendo 2.3 Kb do promotor da proteína M dirigindo a região
codificadora da luciferase firefly para verificar a responsividade de tal promotor
ao T3. Os resultados mostram que o T3 regula a atividade promotora da
proteína M via ligação a TRα e β. Além disso, a responsividade do promotor da
proteína M foi dose dependente, demonstrando a sensibilidade desse promotor
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ao T3.

Em outro ensaio, demonstramos que o possível TRE negativo do

promotor da proteína M encontra-se na região de -158 a +228 pb, uma vez que
esse construto respondeu da mesma maneira que o de 2.3 Kb ao tratamento
com T3. Acreditamos ainda que possam existir dois TREs em potencial no
fragmento menor do promotor (-158 a +228 pb), um presente na região de -158
a +1 pb e outro de +1 a +228 pb, pois ambos os fragmentos do promotor da
proteína M diminuíram sua atividade no tratamento com T3.
Um estudo do nosso grupo demonstrou previamente, por microscopia
eletrônica, que a banda M é primeiramente afetada pelo T3, um efeito que
precede a falência do miocárdio, sugerindo que a degeneração da banda M
pode provocar a desorganização do sarcômero (Ferreira et al., 2003). Poucos
estudos analisaram a banda M sob diferentes condições patológicas. No nível
estrutural, foi demonstrado que o consumo de álcool perturba a estrutura
normal da banda M no miocárdio fetal (Syslak et al., 1994). Esse efeito parece
ser específico na banda M, uma vez que outras estruturas sarcoméricas estão
bem preservadas, isto é, bandas I e A e disco Z (Syslak et al., 1994). Estudos
subseqüentes abordaram a abundância da miomesina em doenças cardíacas.
Hein e colaboradores (1995) reportaram que a isquemia no miocárdio resulta
na diminuição da imunoexpressão de miomesina (Hein et al., 1995). Por outro
lado,

Wang

e

colaboradores

(1999)

não

encontraram

alteração

na

imunoexpressão de miomesina no coração submetido à sobrecarga de pressão
(Wang et al., 1999). Finalmente, a imunoexpressão foi utilizada para avaliar a
abundância de miomesina em hamsters distróficos e nenhuma alteração foi
encontrada (Eppenberger et al., 1984). Não há estudos demonstrando a
regulação da proteína M no coração devido à sobrecarga cardíaca ou outras
cardiomiopatias. Na verdade, pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro
estudo a demonstrar de forma sistemática a regulação da miomesina, EHmiomesina e proteína M combinadas.
O impacto biológico da repressão da proteína M dependente de T3 na
organização e estabilidade da banda M ainda não está claro, mas é válido
ressaltar que esse fenômeno precede o conhecido desarranjo miofibrilar
observado numa tirotoxicose induzindo hipertrofia cardíaca e também parece
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ser específica uma vez que outras proteínas da banda M não são sensíveis ao
T3. Foi demonstrado que a proteína M é uma proteína importante para a
estabilidade da banda M (Agarkova e Perriard, 2005), portanto é possível
visionar que o aumento do inotropismo/cronotropismo, bem conhecidos por
ocorrerem no hipertireodismo, junto com a deficiência da banda M, pode
resultar num severo desarranjo na estrutura sarcomérica. É interessante notar
que o disco Z parece ser preferencialmente o alvo, comparado com a banda M,
em outras alterações fisiopatológicas como hipertrofia cardíaca e insuficiência,
causada por aumento de sobrecarga por pressão (Knoll et al., 2002; Pyle e
Solaro, 2004; Solaro, 2005), o que leva à possibilidade de proteínas
ancoradouras no sarcômero serem diferencialmente afetadas sob tais
alterações fisiológicas.
Outros estudos utilizando modelos diferentes de plasticidade cardíaca,
como hipertensão, diabetes e cardiomiopatias genéticas, são necessários para
explorar o papel da proteína M. Ainda está para ser elucidado se alterações
nas proteínas sarcoméricas estruturais são a causa ou a conseqüência do
aumento da atividade cardíaca.

5.2 Influência do T3 na expressão de proteínas estruturais da banda M no
músculo esquelético de ratos
Devido à ação do T3 no coração e sua influência no músculo
esquelético, decidimos avaliar também a expressão das proteínas estruturais
da banda M nesse tecido. Dessa forma, demonstramos que o T3 possui
diferentes efeitos nos músculos sóleo (predomínio de fibras tipo I) e EDL
(predomínio de fibras tipo II). No músculo sóleo, o T3 diminuiu a expressão
gênica de miomesina e não alterou a de EH-miomesina. Em contrapartida, com
relação à expressão protéica, o T3 aumentou a expressão de EH-miomesina e
não alterou a de miomesina. No músculo EDL, T3 diminuiu a expressão gênica
e protéica de proteína M, enquanto diminuiu a expressão gênica de miomesina,
mas não altera sua expressão protéica.
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O T3 é um importante fator para o desenvolvimento normal do músculo
esquelético de vertebrados, sendo necessário para formação da massa
muscular e diferenciação das características bioquímicas e contráteis desse
tecido (Finkelstein et al., 1991). Os HTs modulam reações de consumo de
energia (contração e relaxamento) bem como reações de produção de energia,
sendo assim, uma alteração dos níveis de HTs pode levar à fraqueza muscular
e fadiga (Silvestri et al., 2007).
O T3 é um dos mais potentes reguladores da expressão de isoformas de
proteínas miofibrilares. O T3 possui um papel crucial na diferenciação de
características

bioquímicas

e

contráteis

do

músculo

esquelético

de

vertebrados, como a transformação de MHC embriônica ou fetal para as
isoformas de MHC adultas (Finkelstein et al., 1991, Gambke et al., 1983). No
adulto, o T3 exerce efeitos profundos na expressão de genes codificantes de
isoformas específica de MHC e outras proteínas contráteis (Caiozzo et al.,
1998; Caiozzo e Haddad, 1996; Haddad et al., 1998; Izumo e Mahdavi, 1988).
Tanto a diminuição quanto o excesso de HT regulam a expressão de MHC
lenta, reduzindo-a ou aumentando-a, respectivamente (Caiozzo et al., 1992;
Ianuzzo et al., 1991; Izumo et al., 1986). A regulação da família MHC é
complexa e o mesmo gene MHC pode ser regulado pelo T3 diferentemente, de
forma tecido-específica (Izumo et al., 1986). O T3 afeta profundamente as
propriedades mecânicas e o perfil de expressão de miosinas no sóleo, mas não
no plantar (Caiozzo et al., 1991). Da mesma forma, o T3 também leva a um
grande aumento no conteúdo de mitocôndria, enzimas e mioglobina no
músculo esquelético lento de ratos comparado com o rápido, sugerindo que o
T3 também influencie o perfil metabólico dos músculos esqueléticos numa
maneira músculo-específico (dos Santos et al., 2001).
Quase 400 genes do músculo esquelético são responsivos ao T3 em
humanos (Clement et al., 2002), sendo a maioria deles envolvida no
metabolismo energético e na síntese protéica. No entanto, apesar dos
inúmeros estudos sobre a influência do T3 em diversos genes musculares,
pouco se sabe sobre sua influência na expressão de proteínas estruturais
sarcoméricas, como as proteínas da banda M. Esse é o primeiro estudo a
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analisar sistematicamente a expressão de proteínas estruturais sarcoméricas
em diferentes tipos musculares.
A influência do T3 foi analisada em dois tipos musculares distintos, o
músculo sóleo (predominância de fibras tipo I) e músculo EDL (predominância
de fibras tipo II). Já está bem estabelecido o efeito diferencial do T3 nos
diferentes tipos de músculos. Um exemplo é o controle da expressão gênica
das MHCs pelo T3. Em músculos de contração lenta, como o sóleo, o
hipertireoidismo está associado com um aumento da expressão de RNAm da
MHC II, enquanto o hipotireoidismo está associado com um aumento nos níveis
de RNAm de MHC I. Nos músculos de contração rápida, como o EDL, o
hipotireoidismo está associado com aumento de MHC IIa, enquanto o
hipertireoidismo diminui a expressão de MHC IIa (Izumo et al., 1986). Fica
claro, portanto, a importância em estudar o tratamento do T3 em diferentes
tipos musculares.
Agarkova e colaboradores (2004) descreveram a expressão das
proteínas estruturais da banda M nos diferentes tipos musculares. A banda M
das fibras de contração rápida é caracterizada por uma alta expressão dos
níveis de proteína M e da isoforma menor de miomesina, com ausência do
fragmento EH, enquanto na banda M de fibras de contração lenta, a proteína M
é praticamente ausente e uma parcela significativa da molécula de miomesina
maior (EH-miomesina) é expressa (Agarkova et al., 2004). Desse modo,
analisamos a expressão de miomesina e EH-miomesina no músculo sóleo e a
expressão de miomesina e proteína M no músculo EDL.
No músculo sóleo, o T3 diminuiu a expressão gênica de miomesina com
4 e 8 dias de tratamento, enquanto a expressão gênica de EH-miomesina não
foi alterada. Além disso, estudos de imunomarcação de miomesina e EHmiomesina revelaram que tais proteínas não são diferencialmente expressas
nas fibras tipo I e nas fibras tipo II do músculo sóleo, bem como não sofreram
alteração significativa na imunomarcação com o tratamento com T3 (100 x
fisiológica) por 2, 4 e 8 dias. No entanto, através da técnica de Western
blotting, notou-se que o T3 não alterou a expressão protéica de miomesina ao
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longo do tratamento, enquanto que a EH-miomesina apresentou um aumento
de expressão com 2 e 4 dias de tratamento com T3 e, após 8 dias, diminuiu,
mas para níveis ainda mais altos que o controle. A modulação diferencial de
miomesina e EH-miomesina no músculo sóleo, pode se dever à capacidade do
T3 em modular a expressão de diversas proteínas no nível traducional ou póstraducional, onde, apesar da regulação negativa da expressão gênica de
miomesina, T3 pode recrutar mecanismos compensatórios, não afetando a
expressão protéica da mesma, enquanto que, apesar de T3 não modular a
expressão gênica de EH-miomesina, provavelmente mecanismos traducionais
ou pós-traducionais regulam sua expressão protéica.
O tratamento com T3, no músculo EDL, foi capaz de diminuir tanto a
expressão gênica de miomesina, quanto a de proteína M. Os dados de
imunofluorescência demonstraram que a imunomarcação de miomesina
também não foi alterada no músculo EDL após o tratamento com T3, entretanto
a proteína M foi detectada nas fibras tipo II, enquanto nas fibras tipo I, não há
marcação para proteína M, de acordo com estudos anteriores (Agarkova et al.,
2004). Além disso, o T3 diminuiu a imunomarcação de proteína M ao longo do
tratamento, sendo que com 8 dias de tratamento, os níveis de fluorescência de
proteína M estavam indetectáveis. Através da técnica de Western Blotting,
pode-se notar que os níveis da proteína miomesina não foram alterados no
tratamento com T3, entretanto, o T3 foi capaz de reduzir os níveis protéicos da
proteína M com 4 e 8 dias de tratamento. O mesmo mecanismo ocorrido no
músculo sóleo, provavelmente se repete no músculo EDL para a proteína
miomesina, onde sua expressão gênica é alterada pelo T3, enquanto os níveis
protéicos são mantidos. T3 pode regular no nível traducional ou pós-traducional
os níveis de miomesina no músculo EDL. Já a proteína M é regulada pelo T3
no nível transcricional, pois a expressão gênica de proteína M é diminuída no
tratamento com T3, bem como sua imunomarcação e sua expressão protéica.
Como demonstrado em nossos estudos no coração, o gene da proteína M é
regulado diretamente pelo T3, o mesmo pode ocorrer no músculo EDL, onde o
T3 regule o promotor da proteína M.
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Sabe-se que o T3 afeta a expressão de proteínas musculares no nível
pós-transcricional, traducional e pós-traducional (Caiozzo e Haddad, 1996),
mas os mecanismos subjacentes a esses efeitos continuam obscuros.
Diferentes músculos de ratos de ambos os gêneros mostram variações nas
respostas ao tratamento com T3. O mecanismo exato envolvido nessas
diferenças músculo específico e tipo de fibra específica não são conhecidas,
entretanto, foi sugerido que essas diferenças estão no número e tipo de TR
(d'Albis et al., 1990), ou no fato que músculos de contração lenta e rápida
captam o T3 a diferentes taxas (van Hardeveld e Kassenaar, 1978). Ambas
isoformas de TR, TRα e TRβ, são expressas no músculo esquelético baseados
em análises de RNAm e proteína (Haddad et al., 1998; White e Dauncey,
1999). Análises de modelos knockout demonstraram que ambos os receptores
podem, em princípio, induzir os efeitos do T3 (Yu et al., 2000). O TRα,
entretanto, parece ser a isoforma predominante a mediar os efeitos do T3 na
expressão gênica, o que é mais evidente nos músculos de contração lenta
(Johansson et al., 2003; Yu et al., 2000). Isso é sustentado pela falência do
agonista seletivo para TRβ, o GC-24, a induzir a troca de isoformas de MHC no
músculo sóleo (Miyabara et al., 2005). A maior expressão de TRα no músculo
lento comparado com o rápido tem sido sugerido como responsável pela
diferença da responsividade ao HT (Bahi et al., 2005). No entanto, medidas da
capacidade de ligação nuclear do T3 indicam valores idênticos para ambos os
tipos musculares (Haddad et al., 1998). As isoformas de TR, bem como seus
níveis de expressão, portanto, não parecem ser variáveis relevantes. Todavia,
múltiplos co-ativadores e inibidores, bem como a expressão de isoformas de
TR não ligantes ao T3, podem modular a transcrição mediada por TR e não
pode ser excluído que essa é uma fonte de variação fibra específica na
sensibilidade do hormônio (O'Shea e Williams, 2002; Pircher et al., 2005).
Muscat (1995) relatou que a captação de T3 ou seu processamento é mais
eficiente em células musculares de contração lenta que em fibras musculares
de contração rápida (Muscat et al., 1995), uma vez que a conversão de T4 a T3
não ocorre no músculo esquelético de roedores (van Doorn et al., 1983).
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Como mencionado anteriormente, as fibras de contração lenta do
músculo esquelético de roedores expressam a isoforma EH-miomesina, que foi
caracterizada previamente como componente específico do coração na fase
embrionária (Agarkova et al., 2000). Essa isoforma é gerada a partir da
inserção de um exon denominado EH no meio da molécula. Tal região exonica
pode agir como uma molécula elástica similar ao domínio PEVK da proteína
sarcomérica elástica titina, que protege o domínio semelhante à imunoglobulina
de se desdobrar durante estiramento extremo (Linke et al., 1998).
A expressão de EH-miomesina começa nas fibras de contração lenta
dos membros do camundongo vários dias após o nascimento, isto é, quando
sua acumulação cessa no músculo cardíaco. Todas as fibras dos músculos dos
membros inferiores do camundongo possuem a mesma composição de banda
M, expressando quantidades iguais de proteína M e não apresentando
expressão de EH-miomesina. No entanto, todas as fibras tipo I do camundongo
adulto são EH-miomesina positivas. Portanto, podemos assumir que a
composição molecular da banda M em fibras lentas, em particular a expressão
de EH-miomesina, não é completamente controlada por mecanismos genéticos
levando à co-expressão com certas isoformas de MHC lenta. O progressivo
aumento da locomoção dos animais após o nascimento pode estimular o
desenvolvimento de estruturas especializadas da banda M nas fibras lentas
maduras.

O

aumento

pós-natal

da

expressão

de

EH-miomesina

é

acompanhado pela repressão da proteína M nas mesmas fibras (Agarkova et
al., 2004; Carlsson e Thornell, 1987). Como resultado, parece que a proteína M
e a EH-miomesina imprimem propriedades exclusivas à banda M. A banda M
das fibras rápidas é caracterizada pela expressão de altos níveis de proteína M
e miomesina. Tal composição molecular provavelmente melhora o alinhamento
e firmeza dos filamentos espessos nas fibras rápidas, caracterizadas pelo
rápido desenvolvimento da força (Pask et al., 1994). Portanto, a composição da
banda M provavelmente reflete as adaptações do citoesqueleto sarcomérico a
um regime funcional especial em diferentes músculos. Um exemplo disso é a
taxa muscular de contração e relaxamento, que aumenta com o aumento dos
níveis de T3 e, esse aumento de trabalho, pode levar a uma adaptação
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muscular na tentativa de suprir as necessidades do tecido. Desse modo, o
aumento da expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo, bem com
a queda de expressão de proteína M no músculo EDL pode ser um mecanismo
compensatório, para o aumento de demanda muscular estabelecido pelo T3. O
músculo extraocular (EOM), que contém predominantemente fibras rápidas,
expressa uma alta proporção de EH-miomesina e baixos níveis de proteína M
(Andrade et al., 2003). A composição da banda M parece depender mais do
nível de atividade ou da taxa de trabalho dos sarcômeros numa fibra específica
do que ao tipo da fibra. Uma característica peculiar de todos os músculos
murinos que apresentam um regime funcional especial (por exemplo,
diafragma, sóleo e EOM) são os baixos níveis de proteína M acompanhados de
altos níveis de EH-miomesina. Todos esses músculos estão comprometidos à
contratilidade contínua normalmente acompanhada de estiramento (Collins et
al., 1975; Gillis, 1996; Walmsley et al., 1978). É conhecido que tal stress
(normalmente denominado contração excêntrica) pode levar ao dano das
estruturas contráteis (Allen, 2001). Estudos revelam que o rompimento das
pontes da banda M é um dos sinais mais proeminentes de dano após
contração excêntrica (Macpherson et al., 1996; Ogilvie et al., 1988).

No

entanto, a hipótese sobre a importância da EH-miomesina e da proteína M para
as propriedades mecânicas da banda M ainda tem de ser testada.
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6 CONCLUSÃO
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Pode-se concluir com o presente estudo:
1. T3 é um potente regulador da proteína sarcomérica estrutural, proteína
M, no coração de ratos.
2. Além disso, T3 age diretamente no promotor do gene da proteína M,
reprimindo sua expressão.
3. A expressão gênica de miomesina diminui durante longa exposição e a
altas doses de T3 no coração.
4. No músculo esquelético, T3 foi capaz de aumentar a expressão protéica
de EH-miomesina no músculo sóleo e diminuir a expressão de proteína
M no EDL.
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RESUMO

Kato PN. A influência do hormônio tireoideano nas proteínas estruturais da
banda M no coração e no músculo esquelético de ratos [Dissertação]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.

O hormônio tireoideano (T3) exerce uma série de efeitos nos sistemas
cardiovascular e muscular. No coração, o excesso de T3 leva a um aumento do
cronotropismo e inotropismo, enquanto que, no músculo esquelético, o T3
promove alterações nas propriedades contráteis, podendo levar à fadiga. É bem
estabelecido o efeito do T3 em diversos genes musculares, no entanto, pouco
se sabe sobre seus efeitos na expressão das proteínas estruturais
sarcoméricas, principalmente no que se refere à banda M, uma das primeiras
estruturas afetadas frente ao significativo dessaranjo da estrutura cardíaca
promovida após longa exposição ao T3. No presente estudo, foi demonstrado
que o T3 alterou a expressão de importantes proteínas estruturais da banda M
(miomesina, EH-miomesina e proteína M). No coração, o tratamento com T3
reprimiu especificamente a expressão da proteína M, uma vez que as demais
proteínas da banda M não foram afetadas, além disso, T3 também foi capaz de
regular negativamente o promotor da proteína M. A regulação negativa da
proteína M pelo T3 é rápida e precede a hipertrofia cardíaca causada pelo
excesso de T3, dessa forma, tal regulação pode ser a causa do forte desarranjo
miofibrilar no tratamento prolongado com T3. No músculo esquelético, T3
aumentou a expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo
(predominantemente fibras do tipo I – contração lenta), em contrapartida,
diminuiu a expressão de proteína M no músculo extensor digital longo (EDL –
predominantemente fibras do tipo II – contração rápida). Tal regulação, sugere
um mecanismo adaptativo dos músculos, frente à demanda funcional imposta
pelo T3.

Palavras-chave:

Hormônio

Tireoideano.

Coração.

Músculo

esquelético.

Sarcômero. Banda M. Miomesina. EH-miomesina. Proteína M.
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ABSTRACT

Kato PN. The influence of thyroid hormone on M band structural proteins in the
heart and skeletal muscle of rats [Doctor Thesis]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.

Thyroid hormone (T3) has broad effects in cardiovascular and muscle systems.
In the heart, T3 can increase chronotropism and inotropism, whereas in the
skeletal muscle, T3 cand lead to alterations in the contractile properties, which
can generate fatigue. Nowadays, it is well established the T3 effects on some
muscle genes, although the extent list of muscle genes regulated by T3, little is
known about T3 effects on structural sarcomeric proteins, mainly in the M band,
which is the first structure to disarray in the rats heart treated for a long time with
T3. In the present study, it was demonstrated that T3 regulated the M band
structural proteins (myomesin, EH-myomesin and M protein). In the heart, T3
treatment down regulated M protein expression in a specific manner, since other
M band proteins were not affected, and T3 also down regulated M protein
promoter. This regulation by T3 is fast and it precedes the hypertrophy imposed
by T3, which could be the cause of the strong myofibrillar disarray driven by T3
treatment. In the skeletal muscle, T3 up regulated the EH-myomesin protein
expression in the soleus muscle (predominantly type I fiber – slow contraction)
and, in parallel, T3 down regulated M protein expression in extensor digitorum
longus muscle (EDL – predominantly type II fiber – fast contraction). This
differential regulation by T3 suggests a muscle adaptive mechanism for the
increased demand imposed by T3.

Key-words: Thyroid Hormone. Heart. Skeletal muscle. Sarcomere. M band.
Myomesin. EH-myomesin. M protein.
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LISTA DE ABREVIAÇÕES
EDL: extensor digital longo
HT: hormônio tireoideano
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RNAm: ácido ribonucléico mensageiro
RT: transcrição reversa
RXR: receptor de ácido retinóico
SERCA2: ATPase Ca+2 ativada do retículo sarcoplasmático
T3: 3,5,3’-triiodotironina
T4: tiroxina
TR: receptor de hormônio tireoideano
TRE: elemento responsivo ao hormônio tireoideano
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1 INTRODUÇÃO
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1.1 Considerações Gerais
A importância da função do hormônio tireoideano (HT) na diferenciação,
crescimento e metabolismo tem sido bem documentada. Sabe-se que, nos
mamíferos, os HTs atuam em todos os órgãos e vias metabólicas e seus
principais efeitos incluem o desenvolvimento de vários tecidos, consumo de
oxigênio, regulação da temperatura corpórea, freqüência cardíaca e também o
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras. Além disso, o HT tem
papel fundamental na síntese e degradação de muitos outros fatores de
crescimento e hormônios, o que resulta em efeitos secundários nos tecidos e
órgãos (Oppenheimer et al., 1987; Yen, 2001).
Nos músculos estriados, o hormônio tireoideano exerce profundos
efeitos diretos e indiretos. Como exemplo dos efeitos diretos, o HT provoca
alterações na expressão de diversos genes que leva a modificações
contráteis/mecânicas e mudanças na atividade metabólica dos músculos
(Caiozzo e Haddad, 1996; Portman, 2008; Simonides e van Hardeveld, 2008).
No entanto, apesar dos diversos estudos envolvendo o hormônio tireoideano,
pouco se sabe sobre sua influência na estrutura de órgãos vitais como o
coração.

1.2 O tecido muscular
O tecido muscular é composto por diferentes células, contendo proteínas
contráteis. Portanto, as células musculares estão envolvidas numa função
especializada – a contração. Há três tipos distintos de tecidos musculares em
vertebrados, os quais são diferenciados por suas características morfológicas e
funcionais, e cada tipo de tecido possui uma estrutura adaptada para seu papel
fisiológico. O músculo cardíaco e esquelético são as formas de músculo
estriado, as quais são formadas pela fusão de longas células. Nas células
musculares estão presentes estruturas cilíndricas conhecidas como miofibrilas,
onde se encontram os elementos contráteis da célula muscular, os sarcômeros
(Figura 1). O sarcômero dos mamíferos possui aproximadamente 2 µm de
comprimento e podem encurtar até ~70% de seu comprimento original durante
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a contração. O sacômero é constituído por diversas estruturas que incluem os
filamentos transversos finos e grossos, a linha Z e a banda M longitudinais. A
região do sarcômero contendo a linha Z e os filamentos finos é a banda I,
enquanto a área restante é a banda A. A banda A abrange a área onde os
filamentos finos e grossos se interdigitam, uma área dos filamentos grossos
apenas e da banda M (Huxley e Niedergerke, 1954; Huxley e Hanson, 1954).
Os filamentos finos são compostos primariamente pela actina e o principal
constituinte dos filamentos grossos é a miosina. A contração muscular é um
ciclo de vários passos envolvendo a cabeça globular da miosina, actina e
hidrólise de ATP (Holmes e Geeves, 2000).

Figura 1. Esquema simplificado de um sarcômero (Au, 2004). Os filamentos grossos, finos,
linha Z e banda M estão indicadas em azul, vermelho, caixa amarela e verde,
respectivamente.

A actina é uma proteína citoesquelética ubíqua que funciona em
diversos processos celulares. Há três isoformas de actina (α, β e γ) – a α-actina
é encontrada no tecido muscular, enquanto outros tipos celulares expressam βe γ-actina, como parte do citoesqueleto (dos Remedios et al., 2003). A CapZ
localiza-se na linha Z sarcomérica, onde sua principal função inclui centralizar a
montagem de actina. Ela se liga às extremidades de filamentos de actina préexistentes para regular a adição ou perda dos monômeros de actina
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(Yamashita et al., 2003). A CapZ também pode interagir com a α-actinina 2. A
α-actinina é o componente mais abundante do disco Z (Robson et al., 1970). A
família α-actinina, possui quatro membros, as quais as α-actininas 1 e 4 são
expressas em tecidos não musculares, onde estão envolvidas na organização
do citoesqueleto (Otey e Carpen, 2004). As α-actininas 2 e 3 são as isoformas
específicas dos músculos estriados, onde alinham e realizam ligação cruzada
com a actina, além de organizar sua orientação polarizada (Stromer e Goll,
1972). A tropomiosina, localizada nos filamentos finos, age como um ponto de
ancoragem para a troponina (Phillips et al., 1986). O complexo troponina ligase aos íons de cálcio para a contração muscular, via controle da disponibilidade
de sítios de ligação de miosina nos filamentos de actina. No estado de repouso,
a contração muscular é inibida pela tropomiosina/troponina. O aumento de Ca+2
citosólico satura a proteína de ligação ao cálcio, a troponina C, revelando um
fragmento hidrofóbico que permite a interação com a troponina I. Isso leva a
mudanças conformacionais no complexo troponina que subsequentemente
desloca a tropomiosina, permitindo a interação da actina com a miosina. A
troponina T ancora o complexo troponina nos filamentos finos através da
ligação com a tropomiosina (Holmes e Geeves, 2000).
A

miosina

é

o principal

componente

dos

filamentos

grossos.

Componentes adicionais nos vertebrados incluem MyBP-C e MyBP-H (também
conhecidas como proteína C e proteína H, respectivamente). As cabeças de
miosina nos filamentos grossos possuem uma polaridade que as orienta numa
direção, que é reversa à banda M (Au, 2004). A molécula de miosina completa
é um complexo de seis cadeias polipeptídicas consistindo de duas cadeias
pesadas e dois pares de diferentes cadeias leves. O amino-terminal (Nterminal) das formas de cadeia pesada forma uma cabeça globular conhecida
como domínio motor, enquanto o carboxi-terminal (C-terminal) forma uma
cauda fibrosa α-helical (Au, 2004). O comprimento dos filamentos grossos é
regulado pela titina. A titina (também conhecida com conectina) é uma proteína
filamentosa elástica gigante de aproximadamente 3 mega Daltons e é a terceira
proteína mais abundante nos músculos estriados de vertebrados (Maruyama et
al., 1981). A titina extende por metade do sarcômero, com o N-terminal ligado à
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linha Z e o C-terminal localizado na banda M, orientando a molécula de titina. A
principal função dessa molécula é a manutenção do alinhamento sarcomérico
durante a contração muscular (Maruyama et al., 1981; Trinick et al., 1984),
geração de tensão passiva (Granzier e Labeit, 2004) e é considerada uma
régua molecular capaz de regular a formação e comprimento dos filamentos
grossos (Whiting et al., 1989), sendo, portanto, essencial para o esqueleto
sarcomérico.
Proteínas da banda M são responsáveis pela ancoragem dos filamentos
de miosina (Bahler et al., 1985) e da titina (Nave et al., 1989). Tem sido
sugerido que a banda M apresenta um importante papel organizacional durante
a miofibrilogênese, quando os filamentos grossos nascentes têm de montar e
estar alinhados numa treliça regular hexagonal (Ehler et al., 1999; Wang et al.,
1998; Yang et al., 2000).
Cinco proteínas foram identificadas na banda M de vertebrados,
incluindo a porção C-terminal da titina (Labeit e Kolmerer, 1995), miomesina
(Grove et al., 1984), EH-miomesina (Agarkova et al., 2000), proteína M (Masaki
e Takaiti, 1974) e a isoforma muscular da creatina quinase (MM-CK)
(Eppenberger et al., 1967). Miomesina, EH-miomesina e proteína M ligam-se à
zona central dos filamentos de miosina (Bahler et al., 1985) e à porção Cterminal da titina (Nave et al., 1989), indicando suas participações no
citoesqueleto sarcomérico.
A miomesina e a proteína M, proteínas intimamente relacionadas,
pertencem à família das proteínas imunoglobulinas, a qual os membros
consistem de um domínio N-terminal único seguido de domínios de seqüência
conservada semelhantes à imunoglobulina (Ig) e fibronectina tipo III (Bantle et
al., 1996; Vinkemeier et al., 1993). Apesar dessa forte similaridade, essas duas
proteínas exibem diferentes padrões de expressão. Enquanto a miomesina é
encontrada em todos os tipos de músculos estriados, a proteína M está
ausente no coração embrionário e no músculo de contração lenta adulto
(Carlsson et al., 1990; Grove et al., 1989). Além disso, a miomesina está
localizada na banda M já nos primeiros sarcômeros do coração embrionário
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(Ehler et al., 1999) e pode ser detectada no músculo estriado de todos os
vertebrados (Agarkova et al., 2000). Isso sugere que a miomesina é um
componente sarcomérico essencial, controlando a montagem e manutenção da
estrutura da banda A (Pask et al., 1994). A proteína M mostra um pico de
expressão tardio no desenvolvimento embrionário em todas as fibras
musculares, então é depois reprimida, e finalmente re-expressa somente nas
fibras de contração rápida esquelética e fibras musculares cardíacas no adulto
(Carlsson et al., 1990; Grove et al., 1985). Assim, a expressão bifásica e fibra
específica da proteína M podem requerer mecanismos de controle em adição a
um simples mecanismo de ativação músculo-específico que é necessário para
a miomesina.
A inserção de um fragmento adicional entre os domínios 6 e 7 da
miomesina convencional leva à isoforma EH-miomesina, que pode ser
encontrada no coração embrionário de todos os vertebrados superiores
(Agarkova et al., 2000). Portanto, a EH-miomesina pode servir como um
marcador de coração embrionário de vertebrados, porque a expressão de
nenhuma outra proteína miofibrilar é restrita ao coração numa maneira tão
firmemente controlada (Schiaffino e Reggiani, 1996).
Além da expressão no coração, as proteínas estruturais da banda M
também são expressas no músculo esquelético, em diferentes tipos de fibra. O
músculo esquelético de vertebrados é plástico, devido à diversificada
proporção de tipos de fibra de músculo para músculo refletindo a sua fisiologia
e uso. Há múltiplas isoformas de proteínas contráteis que contribuem para tal
plasticidade, sendo a família das cadeias pesadas de miosina (MHC, myosin
heavy chain) as mais conhecidas. As principais isoformas de MHC são MHC I,
IIa, IIx e IIb, ordenadas pelo aumento de taxa catalítica, sendo a MHC IIb cinco
vezes mais veloz que a MHC I. Consequentemente, fibras de contração lenta
expressam MHC I e são classificadas como tipo 1, enquanto os tipos IIA, IIX e
IIB são fibras de contração mais rápida, as quais expressam MHC IIa, IIx e IIb,
respectivamente (Gunning e Hardeman, 1991; Simonides e van Hardeveld,
2008).
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As proteínas da banda M apresentam diferentes padrões de expressão
nas fibras musculares.

Além da expressão específica no coração, a EH-

miomesina é fortemente expressa nas fibras tipo I do músculo esquelético e em
uma parte das fibras IIa, mas está ausente nas demais fibras dos membros
inferiores de camundongos adultos. A expressão de EH-miomesina começa
nas fibras de contração lenta dos músculos da pata do camundongo somente
alguns dias após o nascimento, isto é, quando seu acúmulo cessa no músculo
cardíaco.

Todas

as

fibras

musculares

nos membros

posteriores

de

camundongos neonatais possuem a mesma composição de banda M,
expressando quase a mesma quantidade de proteína M e sendo negativas
para EH-miomesina. Esse também é o caso de numerosas fibras que
expressam MHC I nesse momento (Maggs et al., 2000). No entanto, todas as
fibras tipo I nos camundongos adultos são positivas para EH-miomesina. O
aumento pós-natal da expressão de EH-miomesina é acompanhado por uma
repressão de proteína M nas mesmas fibras (Agarkova et al., 2004). Como
resultado, EH-miomesina e proteína M demonstram um padrão de expressão
complementar no músculo esquelético de camundongos adultos.
Diversos fatores mecânicos e/ou hemodinâmicos podem afetar o tecido
muscular, além de vários hormônios modularem o trofismo cardíaco e o
metabolismo do músculo esquelético. Desta forma, alterações nos níveis de
alguns fatores hormonais como, por exemplo, glicocorticóides, noradrenalina,
angiotensina, insulina e hormônios tireoideanos, atuam diretamente no tecido
cardíaco e no músculo esquelético (Kahaly e Dillmann, 2005; Katz e Bogardus,
1990; Katz et al., 1995; Kurowski e Czerwinski, 1990; Rooyackers e Nair,
1997). O presente trabalho abordará a influência do hormônio tireoideano na
estrutura dos músculos estriados.

1.3 Aspectos gerais dos Hormônios Tireoideanos
Doenças ligadas à tireóide estão entre as desordens endócrinas mais
comuns no mundo. Estimativas recentes sugerem que a doença afeta 9% a
15% da população adulta feminina e uma menor porcentagem da população
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adulta masculina (Canaris et al., 2000). Desse modo, a correta função e
manutenção dos níveis dos hormônios tireoideanos (HTs) – chamados 3,5,3’triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) – possuem significância biológica, médica e
social. Como hormônios, eles desempenham diversos papéis na diferenciação,
crescimento e metabolismo de diversos órgãos e tecidos (Yen, 2001). Os HTs
também apresentam um papel crítico durante a embriogênese e no início da
vida, e possuem profundos efeitos metabólicos na vida adulta, incluindo
mudanças no metabolismo de consumo de oxigênio, proteínas, carboidratos,
lipídios e vitaminas (Yen, 2001).
A forma do hormônio tireoideano secretada em maior quantidade pela
glândula tireóide é a tiroxina (T4) e uma menor quantidade é secretada como
triidotironina (T3). A via principal para produção de T3 circulante é via
desiodação 5’ no anel externo do T4 por selenoproteínas conhecidas como
selenodesiodades das iodotironinas (Kohrle, 2000). Os HTs, em sua grande
maioria, circulam ligados às proteínas plasmáticas. A entrada e a saída do
hormônio nas células ocorrem principalmente através de transportadores
específicos que regulam a captação e o efluxo dos hormônios tireoideanos e,
em uma menor parcela, por difusão passiva (Hennemann et al., 2001, Ribeiro
et al., 1998). O T3 é a principal isoforma responsável pelos efeitos genômicos
do HT, uma vez que se liga aos receptores nucleares (TRs) com uma
afinidade10 vezes maior que o T4 (Kohrle, 2000).
A ação genômica clássica do T3 é mediada pela ligação a seus
receptores (TRs). Os TRs são fatores de transcrição pertencentes a uma
superfamília dos receptores nucleares, que incluem receptores para vitamina D
(um esteróide), ácido retinóico, proliferador peroxissomal e receptores cujos
ligantes não são conhecidos (Beato et al., 1995; Lazar, 1993).
Há duas isoformas de TRs, TRα e TRβ, que, nos humanos, localizam-se
nos cromossomos 17 e 3, respectivamente. O gene THRα codifica duas
proteínas diferentes – TRα-1 e TRα-2 – que são geradas pelo processamento
alternativo do RNAm TRα (splicing alternativo). Outras isoformas ∆α1 e ∆α2
foram identificadas como transcritos derivados de um novo promotor no intron7
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do gene de TRα (Chassande et al., 1997). Essas variantes menores não
possuem o domínio de ligação ao DNA e agem como antagonistas dominantes
negativas (Plateroti et al., 2001). O gene THRβ codifica três isoformas
principais – TRβ-1, TRβ-2 e TRβ-3 – que são codificadas a transcritos gerados
por seleção alternativa de promotores (Hodin et al., 1989; Lazar, 1993).
Somente α1, β1, β2 e β3 se ligam ao hormônio. A isoforma TRα2, bem como
∆α1 e ∆α2, por não se ligarem ao T3, podem inibir a transcrição mediada por
TRβ1 ou TRα1, provavelmente por competir com a ligação aos elementos
responsivos ao T3 (TRE, thyroid response element) e com a formação de
heterodímeros com RXR (Ribeiro et al., 1998). A expressão dos RNAms dos
TRs varia com o desenvolvimento e com a diferenciação celular (Lazar, 1993).
Os RNAms do TRα1, TRα2 e TRβ1 são expressos em quase todos os tecidos,
ainda que em níveis diferentes. Desse modo, o TRα1 é abundante nos
músculos esqueléticos, tecido adiposo marrom e no coração, o TRα2 é
particularmente abundante no cérebro e o TRβ1 é expresso em grande
quantidade no fígado, rim e cérebro (Lazar, 1993). Já o TRβ2 é expresso
principalmente na glândula pituitária e em outras áreas do cérebro (Hodin et al.,
1989, Lazar, 1993). Em ratos, o TRβ3 é expresso no fígado, rim e pulmão
(Williams, 2000). Essa expressão variada dos TRs constitui um mecanismo
específico para a regulação local da transcrição gênica induzida pelo T3 (Hodin
et al., 1990; Yen et al., 2006).
Os TRs atuam como fatores de transcrição regulados pelo ligante
porque podem interagir com o T3 (ligante) bem como aos TREs que
tipicamente estão localizados nos promotores dos genes alvo (Yen et al.,
2006). Os TRs se ligam aos TREs como monômeros, homodímeros ou
heterodímeros. Os heterodímeros são comumente formados por um TR e uma
das isoformas do receptor de ácido retinóico (RXRα, RXRβ ou RXRγ) (Lazar e
Chin, 1990). Enquanto ligado ao T3, os TRs induzem a transcrição e, na
ausência de T3, eles reprimem a transcrição, assim os genes alvos podem ser
regulados positivamente ou negativamente pelo T3 (Wu e Koenig, 2000). Nos
TREs regulados positivamente, TRs não ligados medeiam a repressão da
transcrição basal da expressão de genes alvos, desse modo, a ligação com T3
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estimula a indução ativa da transcrição gênica. Nos TREs regulados
negativamente, apo-TRs medeiam constitutivamente a expressão gênica e a
ligação com o T3 induz a repressão ativa da transcrição gênica via
mecanismos que não estão precisamente determinados (Bassett et al., 2003).
Segue abaixo, modelo simplificado da ação do T3 na expressão de
genes alvos:

Figura 2. Esquema representando a ação genômica do T3 na célula. Elipses verdes
representam transportadores de T3 e T4 na membrana plasmática, círculo verde
representa o T3, círculo vermelho representa o T4, quadrado roxo representa o TR,
losango azul representa RXR e setas representam TRES.

Embora o T3 é conhecido por exercer várias de suas ações através da
via clássica genômica regulando a transcrição gênica, uma série de efeitos do
T3 ocorrem rapidamente e não são afetados por inibidores de transcrição e de
síntese protéica (Davis et al., 1989; Davis et al., 2000; Wrutniak-Cabello et al.,
2001). Ações não genômicas dos HTs tem sido descritas na membrana
plasmática, no citoplasma e em organelas celulares. Tais ações incluem a
modulação do transporte de Na+, K+, Ca+2 e glicose, ativação da proteína
quinase C (PKC), proteína quinase A (PKA) e quinases reguladas por sinal
extracelular, e regulação do metabolismo de fosfolipídeos (Kavok et al., 2001).
O T4 regula a termogenese e atividade lipolítica de catecolaminas em 30 min
(Lynch et al., 1985, Wrutniak e Cabello, 1989). Ações não genômicas do T3
também tem sido descritas no miocárdio e na vasculatura, onde o T3 aumenta
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o débito cardíaco e reduz a resistência vascular sistêmica num adulto normal
dentro de 3 min (Schmidt et al., 2002) e estudos in vitro sugerem que o T3
rapidamente e não genomicamente regule a enzima Ca+2 ATPase e canais de
Na+ e K+ (Davis P.J. e Davis F.B., 2002).
Os efeitos do T3 em variados tecidos são diversos e ressaltam o seu
papel vital na função celular. Desta maneira, em adição à função do T3 no
metabolismo de macronutrientes e toda energia e consumo de oxigênio, o T3
também regula importantes funções em tecidos específicos. Recentemente, a
regulação transcricional de genes alvos em alguns desses tecidos tem sido
estudada, principalmente no coração e no músculo esquelético (Diez et al.,
2008; Fernandez et al., 2008; Klein e Danzi, 2007; Simonides e van Hardeveld,
2008).

1.4 O Hormônio Tireoideano e o tecido cardíaco
O sistema cardiovascular é um sistema extremamente sensível a
alterações na concentração sistêmica e local dos HTs (Danzi e Klein, 2004;
Kahaly e Dillmann, 2005; Klein e Danzi 2007).

Pacientes hipertireoideos

freqüentemente referem a alterações cardíacas cronotrópicas. Os principais
sintomas são palpitações, bem como batimentos cardíacos irregulares e
vigorosos. Tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireodismo produzem
mudanças na contratilidade cardíaca, no consumo de oxigênio miocardial, no
débito cardíaco, na pressão sanguínea e na resistência vascular sistêmica
(Biondi et al., 2002; Kahaly e Dillmann, 2005).
No

hipertireoidismo,

a

contratilidade

cardíaca,

débito

cardíaco,

freqüência cardíaca de repouso, velocidade de contração e relaxamento estão
aumentados (Danzi e Klein, 2003; Polikar et al., 1993). O débito cardíaco pode
estar aumentado de 50 a 300% em comparação com os indivíduos normais,
como resultado de efeitos combinados do aumento de freqüência cardíaca de
repouso, da contratilidade, da fração de ejeção e do volume sangüíneo com
uma diminuição da resistência vascular sistêmica (Biondi et al., 2002; Klein e
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Ojamaa, 2001). Uma queda da resistência vascular periférica diminui a póscarga e aumenta a eficiência miocárdica (Bengel et al., 2003). O aumento do
volume sanguíneo e do retorno venoso leva ao aumento da pré-carga cardíaca,
promovendo um aumento do débito cardíaco (Biondi et al., 2002). Animais e
humanos apresentam massa cardíaca aumentada em decorrência do
hipertireoidismo (Biondi et al., 2002; Klein e Hong, 1986). A hipertrofia,
usualmente aumento da massa ventricular esquerda, resulta de uma
sobrecarga do volume (causada pela expansão do volume de plasma e
aumento da pré-carga) e do aumento de trabalho cardíaco. Tal hipertrofia é
uma adaptação compensatória que em troca aumenta a síntese protéica nos
cardiomiócitos (Sugden e Clerk; 1998). A indução do hipertireoidismo
experimental resulta nessa forma de hipertrofia (Coleman et al., 1989).
O quadro de hipotireoidismo apresenta manifestações clínicas opostas
às

do

hipertireoidismo.

As

manifestações

cardíacas

decorrentes

do

hipotireoidismo são resultado da diminuição da ação do HT tanto no coração
quanto na vasculatura periférica. Os sinais clínicos mais comuns são
bradicardia, diminuição da pressão do pulso e hipertensão diastólica (Danzi e
Klein, 2003; Klein e Ojamaa, 2001). O aumento da pressão diastólica é
acompanhado por uma queda da pressão sistólica.

Desse modo, o

hipotireoidismo resulta num aumento da resistência vascular sistêmica,
diminuição da contratilidade cardíaca e diminuição do débito cardíaco (Klein e
Danzi, 2007).
Diversas manifestações cardíacas causadas por disfunções da tireóide
estão associadas a alterações na expressão de genes alvo do T3 (Danzi et al.,
2005; Kahaly e Dillmann, 2005). Como o T3 induz mudanças na expressão de
genes específicos envolvidos nos eventos contráteis, o ciclo de contração
cardíaca será discutido. O ciclo cardíaco é dividido entre contração sistólica e
relaxamento diastólico. Processos relacionados à contração são denominados
“mecanismos inotrópicos” e mecanismos relacionados ao relaxamento são
denominados “efeitos lusitrópicos”. O T3 diminui o tempo de relaxamento
diastólico, isto é, o coração hipertireoideo relaxa numa velocidade alta
(atividade lusitrópica), enquanto a diástole é prolongada no hipotireoidismo
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(Mintz et al., 1991). A velocidade na qual a concentração de Ca+2 livre é
reduzida no citosol é um evento crucial para o relaxamento diastólico, deixando
uma menor quantidade de Ca+2 disponível para a troponina C dos filamentos
finos das miofibrilas. Várias bombas de Ca+2 e trocadores de íons contribuem
para a redução de Ca+2 no citosol, mas o contribuinte mais importante é a
bomba de Ca+2 localizada no retículo sarcoplasmático (Rohrer e Dillmann,
1988). O gene codificante da bomba de Ca+2 do retículo sarcoplasmático é
marcadamente responsivo ao T3. O T3 aumenta a expressão gênica da
ATPase Ca+2 ativada do retículo sarcoplasmático (SERCA2) (Zarain-Herzberg
et al., 1994). A liberação de Ca+2 e sua captação dentro do retículo
sarcoplasmático são determinantes críticos para função contrátil sistólica e
relaxamento diastólico (Fazio et al., 2004). A atividade de SERCA2 é
influenciada pela fosfolambam e sua fosforilação, que é influenciada pelo
estado tireoideo (Carr e Kranias, 2002; Kiss et al., 1998). A ATPase Na+/K+
também

está

localizada

no

sarcolema

e

influencia

indiretamente

a

+2

concentração de Ca . A ATPase Na+/K+ é somente uma das várias bombas
iônicas consumidoras de ATP que contribuem para o aumento do consumo de
oxigênio do coração hipertireoideo (Kahaly e Dillmann, 2005).
Um exemplo típico das ações de T3 em proteínas contráteis cardíacas
específicas é a indução da mudança do tipo da isoforma de MHC observada no
coração de ratos e coelhos tratados com T3 (Lompre et al., 1984; Morkin,
2000). O T3 regula diretamente a expressão de genes codificantes para MHCα e MHC-β. A administração de T3 estimula a expressão do gene MHC-α, mas
diminui a expressão do gene MHC-β (Morkin, 2000). No coração de ratos
hipertireoideos, a miosina é exclusivamente composta por MHC-α, o que leva a
uma rápida movimentação da cabeça globular da miosina ao longo dos
filamentos finos e acelera a contração cardíaca (Lompre et al., 1984; Morkin,
2000).
O T3 também leva a um aumento marcante da expressão de actina
cardíaca, a qual faz parte dos filamentos finos. Em situações de
hipertireoidismo crônico, há também um aumento na produção da actina
esquelética (Winegrad et al., 1990). A proteína regulatória cardíaca troponina I,
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que faz parte dos filamentos finos, também é influenciada pelo estado tireoideo.
O T3 influencia especialmente a isoforma de troponina I cardíaca em ratos pósnatais e adultos jovens pelo aumento da expressão do gene codificante para
essa proteína (Dieckman e Solaro, 1990).
Embora diversos estudos tenham demonstrado os efeitos do T3 em
proteínas cardíacas funcionais, pouco se sabe sobre a influência do T3 em
proteínas estruturais cardíacas. Segundo Ferreira et al, o hipertireoidismo pode
levar a um severo desarranjo sarcomérico ao longo do tempo no coração
(Ferreira et al., 2003). Dessa forma, um estudo englobando a influência do T3
nas proteínas estruturais cardíacas seria de alta relevância.

1.5 O Hormônio Tireoideano e o Músculo Esquelético
O músculo esquelético é um dos principais tecidos alvo do HT (Everts et
al., 1983; Haddad et al., 1997; Hausman e Watson, 1994; Simonides e van
Hardeveld, 2008). O HT afeta o desenvolvimento normal do músculo
esquelético de vertebrados, sendo primordial para o desenvolvimento da
massa muscular e da diferenciação das características bioquímicas e contráteis
do tecido (Finkelstein et al., 1991). Os HTs modulam reações de consumo de
energia (contração e relaxamento) bem como reações dentro de vias de
produção de energia com a deficiência tireoidea levando à debilidade muscular
e fadiga excessiva (Silvestri et al., 2007).
Pacientes

hipotireoideos

e

hipertireoideos

apresentam

diferentes

mudanças metabólicas no músculo esquelético, porém com conseqüências
similares. No primeiro caso, a fadiga é diretamente relacionada com a
deficiência das ações do HT. No último, no entanto, a causa principal é a
depleção do substrato energético muscular devido a uma alta demanda
metabólica. Uma das conseqüências primárias da disfunção tireoideana é a
baixa tolerância ao exercício, devido às suas ações diretas sobre o sistema
cardíaco e muscular (van den Beld et al., 2005).
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Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo induzem fraqueza
muscular. A principal razão para essa fraqueza muscular é o decréscimo na
eficiência muscular associada à perda de massa muscular (Zurcher et al.,
1989). Em animais, a miopatia tirotóxica está associada à atrofia muscular
como resultado da degradação protéica excedendo o aumento da síntese
(Barrett e Gelfand, 1989; Muller e Seitz, 1984), enquanto a tireoidectomia em
animais usualmente induz atrofia muscular tanto pelo decréscimo da síntese
protéica, quanto pelo aumento da degradação (Garlick et al., 1988).
O T3 é um dos reguladores mais potentes da expressão de proteínas
miofibrilares. Esse hormônio executa um papel crucial na diferenciação de
características

bioquímicas

e

contráteis

do

músculo

esquelético

de

vertebrados, como transformação da isoforma de MHC embriônica ou fetal para
isoformas adultas (Finkelstein et al., 1991; Gambke et al., 1983). Após o
desenvolvimento para a fase adulta, há um processo de maturidade lento que
continua a afetar o músculo esquelético durante a vida, resultando em
dediferenciação de músculos de fibras lentas e rápidas numa idade avançada
(Fitts et al., 1984). No adulto, T3 exerce profundos efeitos na expressão de
genes codificantes de isoformas específicas de miosina e outras proteínas
contráteis (Caiozzo et al., 1998; Caiozzo e Haddad, 1996; Haddad et al., 1998;
Izumo e Mahdavi, 1988). O hipotireoidismo aumenta a expressão da isoforma
MHC lenta, enquanto o hipertireoidismo tem efeito contrário, isto é, diminui a
expressão de MHC lenta (Caiozzo et al., 1992; Ianuzzo et al., 1991; Izumo et
al., 1986).
No músculo soléo de rato, o tratamento com T3 induz uma alta indução
do conteúdo do tipo MHC II e repressão do conteúdo do tipo MHC I (Larsson et
al., 1994; Larsson et al., 1995; Larsson e Yu, 1997; Li e Larsson, 1997). A
resposta parece estar positivamente relacionada ao tempo do tratamento com
T3, isto é, o conteúdo relativo das isoformas do tipo MHC IIa e miosina de
cadeia leve rápida eram maiores nas fibras de soléo de ratos tratados com T3
por 8 semanas que os tratados por 4 semanas (Li e Larsson, 1997). No EDL, o
tratamento com T3 induziu a repressão do tipo MHC IIa em fêmeas, sem
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restrição da idade do animal, enquanto nenhuma mudança no tipo MHC IIa
ocorre em machos (Larsson e Yu, 1997).
A transição MHC em resposta ao T3 não é somente músculo específica
(Izumo et al., 1986; Larsson e Yu, 1997; Yu et al., 1998), mas também parece
que alguns tipos de fibra I respondem rapidamente ao T3, enquanto outras
respondem tardiamente ou não respondem (Caiozzo et al., 1998; Yu et al.,
1998). Isso é consistente com o conceito de subpopulações de fibras tipo I, que
são indistinguíveis com respeito a sua composição de MHC, mas diferem umas
das outras em resposta à denervação e ao T3 (Caiozzo et al., 1998). Uma
única fibra muscular pode apresentar uma regulação própria e singular da
isoforma de MHC, independente do fato de ser do tipo I ou II. Uma fibra obtida
do soléo (predominatemente do tipo I) de ratos hipertireoideos mostra uma
regulação específica da expressão das isoformas de MHC, dependente de T3
(Yu et al., 1998). Diferentes músculos de ratos de ambos os gêneros mostram
variações surpreendentes em resposta ao tratamento com T3. O mecanismo
exato pelo qual essas alterações músculo específicas e tipo de fibra específica
ocorrem não é conhecido. Entretanto, diferentes hipóteses têm sido levantadas.
Uma delas preconiza que o efeito músculo e tipo de fibra específico se devam
ao fato de que cada músculo e tipo de fibra apresentam uma quantidade e tipo
de TR (d'Albis et al., 1990; Hughes et al., 1993). Vale ressaltar que fibras de
contração lenta possuem maior nível de TRs (Hughes et al.,1993). Outra
hipótese se baseia no fato de que músculos de contração lenta e rápida
apresentam diferentes taxas de captação de T3 (van Hardeveld e Kassenaar,
1978). Fibras de contração lenta captam T3 de forma mais eficiente que fibras
musculares de contração rápida (Muscat et al., 1995).
No estudo de Hudecová (2004) foi demonstrado que alterações nos
níveis séricos dos HTs podem alterar a expressão gênica do trocador Na+/Ca+2
(NCX), dos receptores de rianodina (RyRs) tipo 1 e 2 e dos receptores de
inositol 1,4,5-trifosfato (IP3Rs) em músculo lento e rápido de ratos (Hudecova
et al., 2004). É atraente especular que o HT pode alterar a homeostase de
cálcio no músculo esquelético e isso influenciaria as propriedades de excitação
e contração (Vadaszova et al., 2004). Esse duplo aumento de expressão de
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Ca+2-ATPase e receptores de rianodina no músculo de ratos, explica o
aumento de contração e taxa de relaxamento no hipertireoidismo e diminuição
no hipotireoidismo (Everts, 1996; Everts et al., 1983).
Apesar de diversos estudos abordarem aspectos moleculares e
energéticos do músculo esquelético, poucos estudos demonstraram os efeitos
do T3 sobre as proteínas sarcoméricas, com exceção das proteínas contráteis
MHC, as quais o efeito do T3 está bem estabelecido.
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2 OBJETIVOS
34

2.1 Objetivo Geral
Determinar a ação do T3 sobre a expressão de proteínas estruturais da
banda M no coração e músculo esquelético de ratos submetidos ao
hipotiroidismo e hipertiroidismo experimental.

2.2 Objetivos Específicos
- Caracterizar o efeito do T3 sobre a expressão gênica e protéica de
miomesina, EH-miomesina e proteína M no coração e nos músculos Soléo e
EDL de ratos.
- Analisar o efeito do T3 sobre a localização e imunomarcação das proteínas
miomesina, EH-miomesina e proteína M no coração e nos músculos Soléo e
EDL de ratos.
- Verificar a ação do T3 no promotor dos genes responsivos.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1 Experimentos in vivo
3.1.1 Animais
Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética em
Experimentação Animal (CEEA) do ICB-USP, de acordo com os Princípios de
Ética em Experimentação Animal, adotado pelo Colégio Brasileiro de
Experimentação Animal (COBEA).
Foram utilizados ratos machos adultos (Rattus norvegicus) da linhagem
Wistar, pesando entre 250 e 300 g (10 semanas de idade), provenientes do
Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas – USP e mantidos ao
longo do período experimental no Biotério do Departamento de Biologia Celular
e do Desenvolvimento (ICB-USP). Os animais foram acondicionados em
gaiolas plásticas, em sala climatizada com temperatura controlada e ciclo
claro/escuro de 12 horas, tendo livre acesso à água e ração (NUVILAB).
Os animais foram divididos nos seguintes grupos experimentais:
-

Grupo Controle: animais sem tratamento;

-

Grupo Hipotireoideo (Hipo): animais tireoidectomizados e tratados
com 0,05 % de metimazol e 4,5 mM de CaCl2, adicionados à água
de beber por 20 dias;

-

Grupo 2d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 2 dias;

-

Grupo 4d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 4 dias;

-

Grupo 8d: animais induzidos ao hipertireoidismo com 30 µg de T3/g
de peso corpóreo/dia durante 8 dias;

Além disso, animais foram tratados por 2 dias com as seguintes doses
de T3: 0,3 µg ; 1,5 µg; 15 µg e 30 µg de T3/g de peso corpóreo/dia,
respectivamente, 1 dose, 5 doses, 50 doses e 100 doses fisiológicas de T3
(Trost et al., 2000).
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3.1.2 Protocolos Experimentais
3.1.2.1 Indução ao Hipertiroidismo
Os animais foram induzidos ao hipertiroidismo ao longo de 2, 4 e 8 dias,
por injeções intraperitoneais diárias de T3 (triiodotironina – Sigma, St. Louis,
MO, EUA) na dose de 30 µg/g de peso corpóreo/dia ou nas doses de 0,3 µg ;
1,5 µg; 15 µg e 30 µg de T3/g de peso corpóreo/dia durante 2 dias. O T3 foi
previamente diluído em solução de NaOH 0,04 M e estocado no freezer
(–20°C).

3.1.2.2 Indução ao Hipotireoidismo
Os ratos foram anestesiados com ketamina e xilazina. Realizou-se a
assepsia, tricotomia e em seguida uma incisão, expondo a região anterior da
traquéia até a visualização total da glândula tireóide. A glândula foi retirada
com o auxílio de uma pinça e após a tireoidectomia total, o animal foi suturado
e tratado com metimazol (Methimazole – Sigma) (0,05 %) e 4,5 mM de CaCl2
(Calcium Chloride – Sigma), ambos adicionados à água de beber.

3.1.3 Análise da Massa Cardíaca
O trofismo cardíaco modulado pelos hormônios tireoideanos foi
quantificado através da relação entre peso total do coração e o peso corpóreo,
dado em mg/g de tecido. Após a decapitação, o coração foi rapidamente
retirado e pesado, e então foi realizado o cálculo para avaliação da massa
cardíaca nos diferentes grupos experimentais.
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3.1.4 Análise de expressão gênica
3.1.4.1 Extração de RNA
Para análise de expressão gênica, utilizou-se a técnica da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (Real Time PCR), apresentada
posteriormente. Inicialmente, foi realizada a extração do RNA total dos
corações, músculos soléo e EDL (extensor digital longo) utilizando Trizol
(Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), conforme protocolo recomendado pelo
fabricante. Após a extração, o RNA total das amostras foi mensurado em
espectrofotômetro, utilizando para a quantificação comprimento de onda de
260 nm. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose
denaturante, para verificação da qualidade e integridade do RNA.

3.1.4.2 Transcrição Reversa (RT, Reverse Transcription)
A partir de 1 µg de RNA total extraído de uma amostra foi realizada a
reação de transcrição reversa para a síntese de uma fita de DNA
complementar ao RNAm, o cDNA. Para cada 20 µL de volume final de reação
foram adicionados: 1 µL dNTP (dinucleotídeos trifosfato, 10 mM); 2 µL de DTT
(0,1 M); tampão 5x (fornecido pelo fabricante); 0,02 µg/µL de iniciadores oligoDT (oligodesoxitimidina primer); 200 U de enzima transcriptase reversa MMLV
(Promega, Madison, WI, EUA) e água tratada com dietilpirocarboneto (DEPC).
A reação foi incubada por 10 min a 70 °C, 60 minutos a 42 °C e 10 minutos a
95 °C. Essa reação foi realizada em termociclador (Mastercycler gradient –
Eppendorf, Hamburgo, Alemanha). As amostras foram analisadas em gel de
agarose 1 %, para verificação da qualidade e integridade do cDNA.

3.1.4.3 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (Real Time PCR)
Todas as amostras e controles foram analisados em duplicata e as
reações foram fluorescentemente quantificadas com o aparelho ABI Prism
5700 sequence detector (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As
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condições de ciclagem para a reação de PCR em tempo real foram 95 °C por
10 min seguidos de 40 ciclos de 95 °C por 15 s e 60 °C por 60 s. Foram
utilizadas 40-80 ng/µL de cDNA em uma reação contendo 25 µL de SYBR
Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) e 450 nM de iniciadores (primers
senso e antisenso) totalizando 55 µL de reação que foi dividida em 2 tubos
(duplicatas).

As

reações

foram

quantificadas

através

da

análise

da

fluorescência. A análise das curvas de amplificação foi realizada utilizando-se o
Applied Biosystems sequence detection software (Applied Biosystems).

O

limiar de ciclagem (CT, cycle threshold) representa o ciclo de PCR no qual um
aumento da fluorescência reportada abaixo do sinal da linha basal pode ser
primeiramente detectável. O valor de CT das amostras e controles pode ser
ajustado inicialmente pela quantidade de gene do controle interno, no caso, o
TFIID, fator de transcrição II D (Stockholm et al., 2001), (∆CT= CT gene alvo –
CT do TFIID) e,

em seguida, comparado com a média do controle pela

subtração do ∆CT para atingir o ∆∆CT. O valor final de cada amostra é
reportado como unidades arbitrárias da diferença relativa da expressão da
média do controle (calculado como 2-∆∆CT), com a média do controle sendo
arbitrariamente 1 (Liu e Saint, 2002; Livak e Schmittgen, 2001).
Os primers senso e antisenso foram desenhados em exons diferentes
com a finalidade de evitar a amplificação de DNA genômico, caso tal
contaminação ocorresse na reação de RT.
As seqüências dos diferentes primers utilizados neste estudo estão
apresentadas na tabela abaixo:
Tabela 1. Lista de primers utilizados nas reações de PCR em Tempo Real.
Gene

Senso

Antisenso

#GenBank

Proteína M

178-ACCTCCTGGACCAATATGCATT

238-TTCGAAGAGGACCTCTCTGTAAGAG

NM008664

Miomesina

1237-TGCTCAAATTCAGCAGGAGTTG

1289-GGATATCAAGTTTGTCCCCTACGA

XM237523

EH-miomesina

471-GGAGGTAGCTTCTAAGGAGCAAAG 537-AGATGGCACCGCTACTGGAT

AY177416

TFIID

616-ACGGACAACTGCGTTGATTTT

D01034

724-ACTTAGCTGGGAAGCCCAAC
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3.1.5 Análise de imunomarcação
Ratos da linhagem Wistar do sexo masculino (250~300 g p.c.) foram
tratados com T3 na dose 0.30 µg/100g pc (100 doses fisiológicas) por 2, 4 e 8
dias. Os ratos foram sacrificados por decapitação e tiveram os ventrículos
esquerdos, músculo soléo e EDL retirados rapidamente e congelados em
isopentano em nitrogênio líquido. Os tecidos foram cortados em criostato
(7,0 µm). As secções foram coletadas em lâminas gelatinizadas, secas por 1 h
a temperatura ambiente e fixadas em PFA 4% por 10 min. Bloqueamos com
glicina 0,1 M por 5 min, permeabilizamos o tecido em 0,2 % Triton X-100/PB
(tampão fosfato, phosphate buffer) por 10 min e incubamos com o anticorpo
miomesina B4 (Grove, Kurer 1984) com soro normal contra cabra e PB 0,1 M +
Triton 0,3 % durante a noite e, no dia seguinte, um anticorpo goat anti-mouse
Alexa 488 (Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) foi usado para visualização
da proteína. Realizamos a mesma metodologia para o anticorpo EH-miomesina
(Agarkova et al., 2000) (utilizando um anticorpo secundário goat anti-rabbit
Alexa 488 – Molecular Probes, Eugene, OR, EUA) e proteína M clone AA259
(Vinkemeier et al., 1993)

com secundário fluorescein isothiocyanate-

conjugated goat anti-mouse IgA (Sigma).
Foram realizados os mesmos experimentos de imunofluorescência nos
músculos soléo e EDL utilizando o protocolo sugerido por Agarkova (Agarkova
et al., 2004). Para diferenciar os diferentes tipos de fibra foram feitas
imunofluorescências em cortes seriados para MHC I (clone NOQ7.5.4D,
Sigma) e para MHCII (clone My32, Sigma), utilizando como anticorpo
secundário o goat anti-mouse Alexa 488 (Molecular Probes, Eugene, OR,
EUA).
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3.1.6 Análise de Expressão Protéica
3.1.6.1 Extração da proteína total dos músculos Soléo e EDL tratados com
T3
As amostras de tecido foram dissecadas e homogeneizadas em tampão
SDS (3.7 M uréia; 134.6 mM Tris-HCl, pH 6.8; 5.4 % SDS; 2.3 % NP-40;
4.45 % β-mercaptoetanol; 4 % glycerol) e 0,1 mL de um coquetel de inibidores
de proteinases (Sigma) (Agarkova et al., 2005). As amostras dos músculos
foram homogeneizadas nesta solução na proporção de 10 mL por 1 g de tecido
e centrifugadas por 10.000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. Em seguida, o
sobrenadante foi retirado e realizou-se a dosagem de proteína total através do
método colorimétrico de Bradford (Bradford, 1976) (Bio-Rad, Hercules, CA,
EUA).

3.1.6.2 Eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida e imunomarcação
Para a realização da quantificação protéica, 25 µg da proteína total
foram submetidos à eletroforese em gel denaturante de poliacrilamida 6 % por
1 hora a 150 Volts. Após a eletroforese, as proteínas totais presentes no gel
foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Trans Blot Transfer
Medium Pure Membrane – Bio-Rad) em um sistema úmido sob 20 Volts de
tensão durante a noite. Após a transferência, a membrana foi incubada com
leite em pó desnatado 5 % por 1 hora para bloqueio de ligações inespecíficas
e, em seguida, os anticorpos primários específicos para miomesina (1:500,
polyclonal rat anti-myomesin My190 Nrt antibody) (Obermann et al., 1996), EHmiomesina (1:1000, rabbit anti-mouse EH) (Agarkova et al., 2000) e proteína M
(monoclonal mouse anti-M protein antibody, clone AA259, IgA) (Vinkemeier et
al., 1993) foram incubados com leite (1 %). O anticorpo específico para a
proteína α-actinina foi utilizado como controle interno da quantidade de
proteína carregada (1:2000, Jackson Immuno Research, Newmarket, Suffolk,
Reino Unido) (Diniz et al., 2007). Após 1 hora de incubação a temperatura
ambiente, a membrana foi lavada com 1x tampão fosfato salino (PBS), por 30
minutos e foram adicionados os anticorpos secundários específicos (1:10000)
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horseradish peroxidase-conjugated anti-rabbit IgG, anti-mouse IgGs e anti-rat
IgG (Jackson Immuno Research, Newmarket, Suffolk, Reino Unido) por 1 hora
a temperatura ambiente. Após a ligação do anticorpo secundário, as
membranas foram novamente lavadas com PBS e acrescentou-se a solução de
ECL (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, Reino Unido). Ao término
deste processo, as membranas foram então expostas ao filme de raio X (CLXposure Film – Pierce Biotechnology, Rockford, IL, EUA), promovendo a
marcação das bandas.

3.2 Experimentos in vitro
3.2.1 Obtenção de cultura primárias de cardiomiócitos
Para o estabelecimento das culturas primárias foi utilizado o protocolo
descrito previamente (Barreto-Chaves et al., 2000). Ratos neonatos de 1 a
3 dias foram desinfetados com álcool 70 % e decapitados sob condições
assépticas. Após abertura da caixa torácica e exposição do coração, este foi
rapidamente retirado, os átrios foram desprezados e os ventrículos foram
cortados em pequenos pedaços e transferidos para um tubo de centrífuga
contendo tampão de digestão à base de pancreatina/colagenase (Worthington
biochemical corporation). O tecido foi incubado a 37 °C, sob agitação, durante
10 minutos. Após esse período o sobrenadante foi desprezado e novo tampão
de digestão foi adicionado aos fragmentos de tecido para nova incubação por
20 minutos. O sobrenadante contendo células em suspensão foi aspirado e
centrifugado para a obtenção do precipitado celular. Esse foi ressuspendido em
soro de bezerro recém-nascido (NCS, newborn calf serum – Invitrogen) e
guardado em garrafa de cultura mantida em estufa de CO2, até utilização
posterior. Este processo de digestão enzimática do tecido foi repetido até que
ocorresse o processamento total do tecido cardíaco. Nesse momento, todas as
suspensões celulares foram reunidas e centrifugadas novamente. Este
precipitado total foi ressuspendido em uma solução tampão à base de fosfato e
aplicado a um gradiente de Percoll (GE Healthcare, Bucks, Reino Unido). Esse
passo permitiu a separação dos miócitos cardíacos dos demais tipos celulares
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presentes originalmente no tecido, levando em consideração que as células
apresentam volumes e densidades diferentes. Após a centrifugação e formação
do gradiente de Percoll (3000 rpm, por 30 minutos a 25 ºC), duas bandas
celulares se formaram: uma inferior e, portanto, de maior densidade (contendo
miócitos), e outra superior, correspondendo aos não-miócitos, principalmente
fibroblastos. Essas bandas foram retiradas separadamente do gradiente e
lavadas com meio Eagle modificado por Dullbeco (DMEM, Dulbecco’s Modified
Eagle Medium – Invitrogen) para a total remoção do Percoll. Após este período
as células (miócitos e não miócitos) foram contadas, sua viabilidade estimada
pelo método de exclusão do corante azul de Trypan (Trypan Blue - Invitrogen)
e, posteriormente plaqueadas em placas de 60 mm, utilizando DMEM contendo
NCS e soro de cavalo (HS, Horse Serum - Invitrogen). As placas foram
mantidas em estufa de CO2, sob condições estéreis, até a realização dos
experimentos.

3.2.2 Tratamento dos Cardiomiócitos
Antes do tratamento, as células foram privadas parcialmente de soro,
sendo mantidas 24 hs com DMEM contento 0,5 % de NCS e 1 % de 5-bromo2´-deoxyuridine (Sigma). Os cardiomiócitos em cultura receberam tratamento
com T3 (Sigma) por 12, 24 e 48 h na dose de 0,1 µM. O T3 foi previamente
diluído em solução de estoque de 1 mg/mL em NaOH 0,04 M e estocado em
freezer a –20 ºC.

3.2.3 Análise da expressão gênica
Para

análise

da

expressão

gênica,

a

partir

das

culturas

de

cardiomiócitos, foi realizada a extração do RNA total, a transcrição reversa e a
reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real Time PCR), protocolos
estes já descritos anteriormente no item 3.1.4.
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3.3 Experimentos de Transfecção Transiente
3.3.1 Cultivo das Células C2C12
Células da linhagem muscular C2C12 (Yaffe e Saxel, 1977) foram
cultivadas numa placa de 24 poços em DMEM suplementado com 20 % de
soro fetal bovino (FBS, fetal bovine serum) e antibióticos até a confluência de
70 %. Antes da transfecção, as células foram desprovidas de soro e
antibióticos.
3.3.2 Transfecção das Células C2C12
As células C2C12 foram transfectadas utilizando-se o reagente
Lipofectamina (Invitrogen), de acordo com as recomendações do fabricante,
com ~2.3 Kb da região reguladora do gene da proteína M seguido pelo gene
reporter da firefly luciferase (pGL3, Promega) (200 ng/poço), com 150 pb da
região promotora e com o construto contendo promotor mínimo sem os 220
primeiros pares de bases do primeiro exon. Como controle da eficiência da
transfecção, renilla luciferase (pRL-CMV, Promega) (10 ng/poço) foi utilizada.
Os vetores de expressão contendo o cDNA dos receptores do hormônio
tiroideano TRα e β também foram co-transfectados (10 ng/poço).

Como

controle da eficiência do tratamento com T3, transfectamos 3 cópias de TREs
positivos da selenodesiodase do tipo 1, D1 (Zhang et al., 1998).
3.3.3 Tratamento das células C2C12
Após a transfecção, as células foram mantidas em DMEM + 5 % de soro
de cavalo (HS, horse serum), para induzir a diferenciação. Após 24h o meio foi
substituído por DMEM + 5 % HS estripado (hipotiroideo) e tratadas com T3 (50
nM) por 24 h. O HS foi estripado utilizando-se carvão ativado (CCS, charcoal
stripped serum) (Merck, Darmstadt, Alemanha). O tratamento do soro com
carvão ativado é utilizado basicamente para retirar lípides, esteróides e
hormônio tireoideano do soro, mantendo fatores essenciais para proliferação e
sobrevivência das células.
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3.3.4 Atividade das Luciferases
A atividade das respectivas enzimas luciferase foi determinada com o kit
Dual-Luciferase Reporter Assay System (Promega) em luminômetro Lmax
(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, EUA).

3.4 Análises Estatísticas
A análise de variância (ANOVA) e o subseqüente teste de Tukey foram
utilizados para a comparação das médias dos valores de mais de dois grupos
experimentais. Para todas as comparações foi considerado significativo p<0,05.
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4 RESULTADOS
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4. 1 Efeito do T3 na relação peso coração/peso corpóreo
Os efeitos já bem conhecidos do T3 na massa cardíaca são sustentados
pelo aumento da razão do peso do coração (PCor) pelo peso corpóreo (PC)
(PCor/PC). Conforme o esperado, o tratamento com T3 foi capaz de promover
hipertrofia cardíaca (Tabela 2).
Tabela 2. Peso do coração, peso corpóreo e razão peso coração/peso corpóreo

Grupos

Peso coração
(mg)

Peso corpóreo
(g)

PCoração/PCorpo
(mg/g)

Controle

905,33 ± 150,05

237,6 ± 14,12

3,8 ± 0,5

8 dias

1370 ± 134,35**

207,6 ± 5,80*

6,59 ± 0,46**

Animais controle e animais tratados com T3 (100 doses fisiológicas por 8 dias). Os valores
são expressos como média ± DP. *p < 0.005 e **p < 0.001 quando comparado com o
grupo controle.

4.2 Ação do T3 nas proteínas estruturais da banda M no coração
4.2.1 Miomesina e EH-miomesina
Inicialmente, foi analisado o efeito do tratamento com T3 na expressão
da miomesina e da EH-miomesina. A expressão gênica de EH-miomesina não
foi alterada no coração de ratos induzidos ao hipertiroidismo e hipotiroidismo
experimental, enquanto que a expressão gênica de miomesina foi alterada
somente com 8 dias de tratamento com T3 (Figura 3).
O método de imunofluorescência foi empregado para a detecção das
proteínas miomesina e EH-miomesina nos ventrículos esquerdos de ratos
tratados com T3 (30 µg/g pc - 100 doses fisiológicas) por 8 dias. É possível
notar que não há alteração da imunomarcação de miomesina e EH-miomesina
no tratamento com T3 (Figura 4).
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Figura 3. Expressão gênica de miomesina e EH-miomesina no coração de ratos induzidos ao
hipertiroidismo e hipotiroidismo experimental. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=5-6 por grupo. * p < 0.001 vs controle.

Figura 4. Imunomarcação para miomesina e EH-miomesina nos ventrículos esquerdos de ratos
controle e tratado com T3 por 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 60 x. A barra
representa 10 µm.

4.2.2 Proteína M
Os níveis do RNAm da proteína M foram avaliados no coração de ratos
adultos eutireoideos, submetidos a indução de hipo e hipertireoidismo. Ratos
hipotireoideos apresentaram um aumento de 3,4 vezes nos níveis de RNAm de
proteína M no coração, quando comparados com ratos eutireoideos (Figura
5A). O oposto foi observado em ratos submetidos ao hipertireoidismo
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experimental, os quais apresentaram repressão dos níveis de RNAm de
proteína M a níveis indetectáveis (Figura 5A). Além disso, o tratamento de ratos
eutireoideos com doses fisiológicas crescentes de T3 por 48h demonstrou uma
repressão dose dependente da expressão gênica de proteína M (Figura 5B).
Uma dose fisiológica foi suficiente para induzir uma redução de 33 % (p<0,01)
da expressão gênica de proteína M. Da mesma forma, doses crescentes de T3
também diminuíram a expressão gênica de proteína M, todos p<0.001 (Figura
5B).
A

B

Figura 5. (A) Expressão gênica de proteína M no coração de ratos induzidos ao hipertiroidismo
e hipotiroidismo experimental. (B) Expressão gênica de proteína M em coração de
ratos tratados com diferentes doses de T3 por 48hs. Os valores estão expressos em
média ± desvio padrão; n=5-6 por grupo *p < 0.01 vs controle, ** p < 0.001 vs
controle.

Para avaliar o efeito do T3 na marcação de Proteína M no tecido
cardíaco, nós utilizamos anticorpos específicos contra a proteína M (mAb
AA259) em secções transversas de ventrículo esquerdo. Um padrão estriado,
típico da localização da banda M, foi obtido. O tratamento com T3 (100 doses
fisiológicas) resulta num decaimento da imunomarcação de proteína M com 8
dias de tratamento (Figura 6).
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Figura 6. Imunomarcação para proteína M nos ventrículos esquerdos de ratos controle e
tratado com T3 por 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 60 x. A barra
representa 10 µm.

Com a finalidade de verificar se o efeito do T3 sobre a proteína M se
dava através de uma ação sistêmica ou uma ação direta do T3 sobre os
cardiomiócitos, foram realizados testes in vitro utilizando cultura primária de
cardiomiócitos. O tratamento com T3 por 12, 24 e 48h diminuiu os níveis do
RNAm da proteína M significativamente (Figura 7). O tratamento com T3 por
12h reduziu em 70% os níveis do RNAm da proteína M, quando comparados
com o controle (p<0,01). Esse efeito foi mantido ao longo do tempo até 48
horas (Figura 7).

Figura 7. Expressão gênica de proteína M em cultura primária de cardiomiócitos. As células
-7
foram mantidas em meio completo (controle) ou foram tratadas com T3 (10 M) por
diferentes tempos (12h, 24h e 48h). Os valores estão expressos como média ±
desvio padrão; n=4 -5 por grupo. * p < 0.001 vs controle.

Tendo em vista a ação direta do T3 sobre células musculares cardíacas,
se fez necessário investigar se a ação observada se dava através da interação
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direta T3-TR-TRE no promotor da proteína M ou por outro mecanismo. Para
tanto, foi utilizada uma construção repórter contendo a região promotora
proximal -2294 a +228 da proteína M dirigindo a transcrição da luciferase firefly
(proteína M – Luc) em células C2C12.
O tratamento com T3 diminuiu a atividade promotora da proteína M
(Figura 8). A transfecção de TRα1 e TRβ1 reprimiram igualitariamente a
atividade promotora de proteína M, de maneira dose-dependente (Figura 8).

Figura 8. Regulação da atividade promotora da proteína M pelo T3 através do TRα e TRβ. O
construto do promotor da proteína M dirigindo o gene da luciferase firefly foi cotransfectado em células C2C12 na presença e na ausência de vetores de expressão
para TRα1 e TRβ1 ou o vetor de expressão vazio, pCMX. Células foram tratadas
com diferentes doses de T3 (0,1; 1 and 100 nM) ou veículo (V). * p<0,001 vs
controle.

Em um segundo experimento, células da linhagem C2C12 foram
transfectadas com o promotor mínimo (-158 pb a +228) ou com uma porção de
~2.3 Kb do promotor da proteína M dirigindo a luciferase firefly. Essas células
foram co-transfectadas com um vetor de expressão contendo o gene do TRα.
Como controle positivo para o tratamento com T3 foi utilizado um vetor
contendo 3 cópias de TREs positivos descritos no promotor do gene da D1. O
tratamento com 50 nM de T3 foi efetivo, uma vez que a atividade promotora da
D1 aumentou ~30 vezes (Figura 9). Pode-se notar que a atividade promotora
do promotor mínimo ~5 vezes maior que a do promotor com 2.3 Kb. Isso indica
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que há elementos repressores do promotor da proteína M na região de -2300pb
a -158 pb, uma vez que, sendo tal região deletada, o promotor aumenta a sua
atividade. O T3 reprimiu significativamente a atividade promotora do promotor
mínimo e do promotor contendo 2.3 Kb (~50 %; p<0,01 e p < 0,001 vs controle,
respectivamente ) (Figura 9). O mesmo experimento foi reproduzido em células
HEK e L6. Nesses modelos, a transfecção do promotor mínimo e do promotor
contendo 2.3 Kb gerou o mesmo resultado observado nas células C2C12, onde
o promotor mínimo apresentou uma atividade promotora maior que o de 2.3 Kb.
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+1 +228
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+1 +228
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Figura 9. Atividade transcricional do controle positivo D1, pGL3 sem promotor, promotor da
proteína M mínimo e com 2.3 Kb. Retângulo escuro representa a região de -2300pb
a -158pb, retângulo branco representa a região de -158pb a +1pb, retângulo
achurado representa a região de +1 a +228 e losangos representam possível TRE
negativo. (A) Os dados estão expressos como unidades arbitrárias onde o grupo de
células sem T3 transfectadas com TREs da desiodase 1 foi arbitrariamente fixado
como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=3 por grupo; (B)
Os dados estão expressos como unidades arbitrárias onde os grupos sem T3 foram
arbitrariamente fixados como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio
padrão; n=3 por grupo. *p < 0,01 vs grupo sem T3, ** p < 0,001 vs sem T3

Esses resultados demonstram que o provável TRE responsivo ao T3
encontra-se na porção de -158 pb a +228 pb do promotor da proteína M. Desse
modo, construímos dois construtos: um com a porção de -158 a +1 e outro com
a porção +1 a +228. O construto contendo TREs positivos da D1, utilizado
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como controle positivo, aumentou cerca de 10 vezes com o tratamento com T3
(Figura 8A). Além disso, ambos os construtos contendo as diferentes porções
do promotor da proteína M responderam de forma semelhante ao tratamento
com T3 (Figura 10). Sendo assim, acreditamos que há dois possíveis TREs
negativos regulando o promotor da proteína M, um na região entre -158 a +1 e
outro na de +1 a +228.
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Figura 10. Atividade transcricional do controle positivo D1, promotor da proteína M mínimo,
promotor da proteína M sem a porção 5’ do exon 1 (-158 a +1), promotor da
proteína M somente com a porção +1 a +228. Retângulo branco representa a região
de -158pb a +1pb, retângulo achurado representa a região de +1 a +228 e losangos
representam possível TRE negativo. (A) Os dados estão expressos como unidades
arbitrárias onde o grupo de células sem T3 transfectadas com TREs da desiodase 1
foi arbitrariamente fixado como 1. Os valores estão expressos como média ± desvio
padrão; n=3 por grupo; (B) Os dados estão expressos como unidades arbitrárias
onde os grupos hipotireoideos foram arbitrariamente fixados como 1. Os valores
estão expressos como média ± desvio padrão; n=3 por grupo. *p < 0,05 vs grupo
sem T3, **p < 0,01 vs sem T3, ***p < 0,001 vs sem T3
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4.3 Ação do T3 nas proteínas estruturais da banda M nos músculos Sóleo
e EDL
4.3.1 Miomesina e EH-miomesina no músculo Sóleo
A expressão gênica da miomesina e da EH-miomesina foi avaliada no
músculo sóleo após 2, 4 e 8 dias de tratamento com T3 (100x). A avaliação dos
níveis de RNAm demonstrou que o tratamento com T3 reduziu a expressão
gênica de miomesina para ~50%

e ~30% (p<0.0001) após 4 e 8 dias de

tratamento, respectivamente (Figura 11A), enquanto a expressão gênica de
EH-miomesina não foi alterada nos diferentes tempos de tratamento (Figura
11B).
A

B

Figura 11. Expressão gênica de miomesina (A) e EH-miomesina (B) no músculo sóleo de ratos
controles e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=4-6 por grupo *p<0,0001 vs controle
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Com o objetivo de avaliar a distribuição da miomesina e EH-miomesina
nos diferentes tipos de fibras no músculo sóleo, anticorpos específicos para
MHC I (clone NOQ7.5.4D, Sigma), MHCII (clone My32, Sigma), miomesina
(clone B4) e EH-miomesina (anti-moEH) foram utilizados. A miomesina (Figura
12), e a EH-miomesina (Figura 13) não apresentaram distribuição diferenciada
nos tipos de fibra I e II, mesmo após o tratamento com T3 (2, 4 e 8 dias).
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Figura 12. Imunomarcação de MHCI, MHCII e Miomesina no músculo sóleo de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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Figura 13. Imunomarcação de MHCI, MHCII e EH-miomesina no músculo sóleo de ratos
controle e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de
20x. Barra, 50µm.
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A expressão protéica de miomesina e EH-miomesina foi avaliada no
músculo sóleo através da técnica de Western blotting utilizando anticorpo
específico para miomesina e EH-miomesina. Como controle da quantidade de
proteína, utilizamos anticorpo para α-actinina.

A expressão protéica de

miomesina não foi alterada no músculo Sóleo ao longo do tratamento com T3
(100x) por 2, 4 e 8 dias (Figura 14). Por outro lado, a expressão protéica de
EH-miomesina aumenta no músculo sóleo após 2 e 4 dias de tratamento com
T3 e reduz com 8 dias de tratamento, mas mantendo-se mais alta que o
controle (Figura 15).

Figura 14. Expressão protéica de miomesina no músculo sóleo de ratos controle e tratados
com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão;
n=4 por grupo.
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Figura 15. Expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo de ratos controle e tratados
com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão;
n=4 por grupo. *p<0,001 vs controle, **p<0,0001 vs controle

4.3.2 Miomesina e proteína M no músculo EDL
O tratamento com T3 por 4 e 8 dias diminuiu a expressão gênica de
miomesina no músculo EDL (para ~70% e ~50%, respectivamente, p<0,0001,
Figura 16A). Além disso, o T3 diminuiu gradativamente a expressão gênica de
proteína M ao longo do tempo; 2, 4 e 8 dias (Figura 16B).
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A

B

Figura 16. Expressão gênica de miomesina (A) e proteína M (B) no músculo EDL de ratos
controles e tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como
média ± desvio padrão; n=4-6 por grupo * p<0,001 vs controle ** p<0,0001 vs
controle

Em relação à distribuição de miomesina no músculo EDL, não foi
observada alteração após tratamento com T3 nos diferentes tempos estudados
(Figura 17). A proteína M apresentou uma imunomarcação diferenciada nos
tipos de fibra I e II. Observou-se que as fibras tipo II apresentaram maior
marcação para proteína M e, ainda, o tratamento com T3 promoveu uma
marcante diminuição na intensidade de marcação, sendo indetectável após 8
dias de exposição ao hormônio (Figura 18).
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Figura 17. Imunomarcação de MHCI, MHCII e Miomesina no músculo EDL de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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Figura 18. Imunomarcação de MHCI, MHCII e proteína M no músculo EDL de ratos controle e
tratados com T3 por 2, 4 e 8 dias. Microscopia Confocal. Aumento de 20 x. Barra,
50 µm.
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A expressão protéica de miomesina não foi alterada no músculo EDL ao
longo do tratamento com T3 (100x fisiológica) por 2, 4 e 8 dias (Figura 19). Os
dados de expressão protéica da proteína M acompanharam os de expressão
gênica, onde a expressão protéica de proteína M diminuiu em ratos tratados
com T3 (100x fisiológica) por 4 e 8 dias (Figura 20).

Figura 19. Expressão protéica de miomesina no músculo EDL de ratos controle e tratados com
T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=4
por grupo.
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Figura 20. Expressão protéica de proteína M no músculo EDL de ratos controle e tratados com
T3 por 2, 4 e 8 dias. Os valores estão expressos como média ± desvio padrão; n=34 por grupo. *p<0,001 vs controle
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5 DISCUSSÃO
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5.1 Influência do T3 na expressão de proteínas estruturais da banda M no
coração de ratos
No presente estudo, demonstramos que o T3 possui um efeito forte e
rápido na expressão gênica da proteína M no coração. Os efeitos de T3 no
coração são marcantes na proteína M, porém pode-se observar que a
expressão gênica de miomesina também foi alterada após um longo tratamento
com T3, mas sem alterações da sua imunomarcação. Além disso, os
mecanismos moleculares da ação do T3 envolvem a transcrição da proteína M,
pois esse foi capaz de reprimir a atividade promotora desse gene em ensaios
de transfecção transiente.
Atualmente, está bem estabelecido que o T3 leva a um aumento do
cronotropismo e inotropismo cardíacos, resultando em aumento de função. O
aumento agudo de função cardíaca conduzidos pelo T3 evolui, entretanto, para
hipertrofia, um cenário completamente oposto que eventualmente leva à severa
perda de função, incluindo falência do miocárdio e arritmia atrial (Ching et al.,
1996). Até hoje, o perfil da expressão de importantes genes no coração tem
sido descrito de maneira aguda e crônica em animais tratados com T3, porém
pouco se sabe sobre a expressão de genes durante a transição do estado de
ganho para perda de função cardíaca. Está claro, por exemplo, que o T3, num
período curto e longo de tratamento, aumenta a expressão do gene da miosina
de cadeia pesada alfa (MHC-α), enquanto reprime o gene da MHC beta (MHCβ) (Dillmann, 1990; Klein e Ojamaa, 2001). Esse efeito leva a um aumento da
velocidade de contração, sendo portanto, a base do ganho de cronotropismo
induzido pelo T3. O gene da ATPase do retículo sarcoplasmático Ca+2 ativada
(SERCA-2, sarcoplasmic reticulum Ca+2 ATPase) também é induzido pelo T3
num período agudo e acredita-se que esse é o principal evento molecular que
auxilia no aumento da velocidade de relaxamento do coração (Muller et al.,
1997; Takeuchi et al., 2003). Uma vez que a alta expressão de MHC-α e
SERCA-2 são mantidas pelo T3, mesmo quando a hipertrofia descompensada
é estabelecida, pode-se interpretar que esses genes não estão envolvidos
diretamente na transição entre a hipertrofia adaptativa e insuficiência e, até
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hoje, não há um gene candidato em potencial para tal dramática mudança de
função.
Apesar de uma grande gama de estudos abordarem a ação do T3 na
expressão de genes relacionados com a contração, pouco se sabe sobre sua
influência na expressão de genes estruturais sarcoméricos. Proteínas
estruturais sarcoméricas são cruciais para a manutenção da arquitetura
sarcomérica e também são importantes para regular vias de sinalização no
controle do tamanho celular. É bem conhecido, por exemplo, que o disco Z
contém calcineurina, uma importante fosfatase envolvida na patogênese da
hipertrofia cardíaca (Frey e Olson, 2003; Molkentin et al., 1998). Além disso, a
proteína quinase C Epsilon (PKCε), quinase que controla a contratilidade e
hipertrofia, pode se ligar ao disco Z (Dorn e Force, 2005). De acordo, a banda
M contém creatina kinase M, uma enzima envolvida no restabelecimento do
reservatório de energia (Stolz et al., 1998).

Enolase, fosfofrutoquinase e

adenilato quinase também estão localizadas na banda M, sugerindo um papel
adicional da banda M como uma estrutura ligada à regulação do metabolismo
energético (Keller et al., 2000; Lange et al., 2002). Além de tudo, está claro que
os elementos de ancoragem sarcoméricos podem também ser importantes
lugares de sinalização, portanto um melhor entendimento dos genes estruturais
sarcoméricos será de uso para aprofundarmos nosso conhecimento na
plasticidade cardíaca.
Esse é o primeiro estudo que analisou sistematicamente a ação do T3
sobre a distribuição, regulação e expressão das proteínas estruturais
sarcoméricas. Nossos resultados obtidos do tratamento de ratos com T3
demonstraram que o gene da proteína M é particularmente sensível ao
hormônio. Somente uma única dose de T3 foi suficiente para reduzir
significativamente os níveis de RNAm da proteína M. Doses crescentes de T3
progressivamente diminuíram os níveis de RNAm da proteína M, indicando um
efeito dose dependente. A sensibilidade desse gene ao T3 foi confirmada por
experimentos utilizando ratos hipotireoideos, onde foi observado um marcante
aumento na expressão gênica de proteína M. O gene da miomesina não
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apresentou a mesma sensibilidade que o da proteína M, uma vez que só foi
regulado após 8 dias de tratamento com T3.
Além dos dados obtidos a partir da análise da expressão gênica, ainda
avaliamos a imunomarcação para proteínas da banda M em situações controle
e após estímulo com T3. A imunofluorescência para proteína M mostrou um
padrão típico estriado, o que corrobora o padrão obtido em estudos anteriores
utilizando o mesmo anticorpo (Grove et al., 1985; Grove et al., 1984; Obermann
et al., 1996). A intensidade da imunomarcação da proteína M diminuiu com
tratamento com T3, o que sugere uma menor expressão protéica da proteína
M. O fato de que tanto os níveis de RNAm, quanto a intensidade de
imunomarcação da proteína M foram rapidamente e intensamente reprimidos,
sugere que mecanismos relacionados ao controle da transcrição e estabilidade
do RNAm podem estar envolvidos. No entanto, não é descartado que uma
proteólise rápida, como o sistema ubiquitina/proteassoma, possa estar
envolvido no processo celular da proteína M dependente de T3.
A fim de descartar influências sistêmicas, testamos os efeitos do T3
sobre a expressão gênica de proteína M em cultura primária de cardiomiócitos.
O T3 rapidamente diminuiu a expressão gênica de proteína M (em 12 horas),
um efeito que se estabilizou ao longo de 48 horas. Esses resultados
demonstraram que o T3 age diretamente nos cardiomiócitos para reprimir a
expressão da proteína M e tal efeito não depende da interação do T3 com
outros sistemas ou com outros hormônios, como hormônio do crescimento,
sistema simpatoadrenal ou regulação autonômica.
Na maioria dos casos, o controle da expressão por T3 é realizado
através de receptores nucleares, TR, que reconhecem e se ligam a seqüências
do TRE. Dessa maneira, transfectamos células da linhagem C2C12 com um
construto contendo 2.3 Kb do promotor da proteína M dirigindo a região
codificadora da luciferase firefly para verificar a responsividade de tal promotor
ao T3. Os resultados mostram que o T3 regula a atividade promotora da
proteína M via ligação a TRα e β. Além disso, a responsividade do promotor da
proteína M foi dose dependente, demonstrando a sensibilidade desse promotor
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ao T3.

Em outro ensaio, demonstramos que o possível TRE negativo do

promotor da proteína M encontra-se na região de -158 a +228 pb, uma vez que
esse construto respondeu da mesma maneira que o de 2.3 Kb ao tratamento
com T3. Acreditamos ainda que possam existir dois TREs em potencial no
fragmento menor do promotor (-158 a +228 pb), um presente na região de -158
a +1 pb e outro de +1 a +228 pb, pois ambos os fragmentos do promotor da
proteína M diminuíram sua atividade no tratamento com T3.
Um estudo do nosso grupo demonstrou previamente, por microscopia
eletrônica, que a banda M é primeiramente afetada pelo T3, um efeito que
precede a falência do miocárdio, sugerindo que a degeneração da banda M
pode provocar a desorganização do sarcômero (Ferreira et al., 2003). Poucos
estudos analisaram a banda M sob diferentes condições patológicas. No nível
estrutural, foi demonstrado que o consumo de álcool perturba a estrutura
normal da banda M no miocárdio fetal (Syslak et al., 1994). Esse efeito parece
ser específico na banda M, uma vez que outras estruturas sarcoméricas estão
bem preservadas, isto é, bandas I e A e disco Z (Syslak et al., 1994). Estudos
subseqüentes abordaram a abundância da miomesina em doenças cardíacas.
Hein e colaboradores (1995) reportaram que a isquemia no miocárdio resulta
na diminuição da imunoexpressão de miomesina (Hein et al., 1995). Por outro
lado,

Wang

e

colaboradores

(1999)

não

encontraram

alteração

na

imunoexpressão de miomesina no coração submetido à sobrecarga de pressão
(Wang et al., 1999). Finalmente, a imunoexpressão foi utilizada para avaliar a
abundância de miomesina em hamsters distróficos e nenhuma alteração foi
encontrada (Eppenberger et al., 1984). Não há estudos demonstrando a
regulação da proteína M no coração devido à sobrecarga cardíaca ou outras
cardiomiopatias. Na verdade, pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro
estudo a demonstrar de forma sistemática a regulação da miomesina, EHmiomesina e proteína M combinadas.
O impacto biológico da repressão da proteína M dependente de T3 na
organização e estabilidade da banda M ainda não está claro, mas é válido
ressaltar que esse fenômeno precede o conhecido desarranjo miofibrilar
observado numa tirotoxicose induzindo hipertrofia cardíaca e também parece
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ser específica uma vez que outras proteínas da banda M não são sensíveis ao
T3. Foi demonstrado que a proteína M é uma proteína importante para a
estabilidade da banda M (Agarkova e Perriard, 2005), portanto é possível
visionar que o aumento do inotropismo/cronotropismo, bem conhecidos por
ocorrerem no hipertireodismo, junto com a deficiência da banda M, pode
resultar num severo desarranjo na estrutura sarcomérica. É interessante notar
que o disco Z parece ser preferencialmente o alvo, comparado com a banda M,
em outras alterações fisiopatológicas como hipertrofia cardíaca e insuficiência,
causada por aumento de sobrecarga por pressão (Knoll et al., 2002; Pyle e
Solaro, 2004; Solaro, 2005), o que leva à possibilidade de proteínas
ancoradouras no sarcômero serem diferencialmente afetadas sob tais
alterações fisiológicas.
Outros estudos utilizando modelos diferentes de plasticidade cardíaca,
como hipertensão, diabetes e cardiomiopatias genéticas, são necessários para
explorar o papel da proteína M. Ainda está para ser elucidado se alterações
nas proteínas sarcoméricas estruturais são a causa ou a conseqüência do
aumento da atividade cardíaca.

5.2 Influência do T3 na expressão de proteínas estruturais da banda M no
músculo esquelético de ratos
Devido à ação do T3 no coração e sua influência no músculo
esquelético, decidimos avaliar também a expressão das proteínas estruturais
da banda M nesse tecido. Dessa forma, demonstramos que o T3 possui
diferentes efeitos nos músculos sóleo (predomínio de fibras tipo I) e EDL
(predomínio de fibras tipo II). No músculo sóleo, o T3 diminuiu a expressão
gênica de miomesina e não alterou a de EH-miomesina. Em contrapartida, com
relação à expressão protéica, o T3 aumentou a expressão de EH-miomesina e
não alterou a de miomesina. No músculo EDL, T3 diminuiu a expressão gênica
e protéica de proteína M, enquanto diminuiu a expressão gênica de miomesina,
mas não altera sua expressão protéica.
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O T3 é um importante fator para o desenvolvimento normal do músculo
esquelético de vertebrados, sendo necessário para formação da massa
muscular e diferenciação das características bioquímicas e contráteis desse
tecido (Finkelstein et al., 1991). Os HTs modulam reações de consumo de
energia (contração e relaxamento) bem como reações de produção de energia,
sendo assim, uma alteração dos níveis de HTs pode levar à fraqueza muscular
e fadiga (Silvestri et al., 2007).
O T3 é um dos mais potentes reguladores da expressão de isoformas de
proteínas miofibrilares. O T3 possui um papel crucial na diferenciação de
características

bioquímicas

e

contráteis

do

músculo

esquelético

de

vertebrados, como a transformação de MHC embriônica ou fetal para as
isoformas de MHC adultas (Finkelstein et al., 1991, Gambke et al., 1983). No
adulto, o T3 exerce efeitos profundos na expressão de genes codificantes de
isoformas específica de MHC e outras proteínas contráteis (Caiozzo et al.,
1998; Caiozzo e Haddad, 1996; Haddad et al., 1998; Izumo e Mahdavi, 1988).
Tanto a diminuição quanto o excesso de HT regulam a expressão de MHC
lenta, reduzindo-a ou aumentando-a, respectivamente (Caiozzo et al., 1992;
Ianuzzo et al., 1991; Izumo et al., 1986). A regulação da família MHC é
complexa e o mesmo gene MHC pode ser regulado pelo T3 diferentemente, de
forma tecido-específica (Izumo et al., 1986). O T3 afeta profundamente as
propriedades mecânicas e o perfil de expressão de miosinas no sóleo, mas não
no plantar (Caiozzo et al., 1991). Da mesma forma, o T3 também leva a um
grande aumento no conteúdo de mitocôndria, enzimas e mioglobina no
músculo esquelético lento de ratos comparado com o rápido, sugerindo que o
T3 também influencie o perfil metabólico dos músculos esqueléticos numa
maneira músculo-específico (dos Santos et al., 2001).
Quase 400 genes do músculo esquelético são responsivos ao T3 em
humanos (Clement et al., 2002), sendo a maioria deles envolvida no
metabolismo energético e na síntese protéica. No entanto, apesar dos
inúmeros estudos sobre a influência do T3 em diversos genes musculares,
pouco se sabe sobre sua influência na expressão de proteínas estruturais
sarcoméricas, como as proteínas da banda M. Esse é o primeiro estudo a
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analisar sistematicamente a expressão de proteínas estruturais sarcoméricas
em diferentes tipos musculares.
A influência do T3 foi analisada em dois tipos musculares distintos, o
músculo sóleo (predominância de fibras tipo I) e músculo EDL (predominância
de fibras tipo II). Já está bem estabelecido o efeito diferencial do T3 nos
diferentes tipos de músculos. Um exemplo é o controle da expressão gênica
das MHCs pelo T3. Em músculos de contração lenta, como o sóleo, o
hipertireoidismo está associado com um aumento da expressão de RNAm da
MHC II, enquanto o hipotireoidismo está associado com um aumento nos níveis
de RNAm de MHC I. Nos músculos de contração rápida, como o EDL, o
hipotireoidismo está associado com aumento de MHC IIa, enquanto o
hipertireoidismo diminui a expressão de MHC IIa (Izumo et al., 1986). Fica
claro, portanto, a importância em estudar o tratamento do T3 em diferentes
tipos musculares.
Agarkova e colaboradores (2004) descreveram a expressão das
proteínas estruturais da banda M nos diferentes tipos musculares. A banda M
das fibras de contração rápida é caracterizada por uma alta expressão dos
níveis de proteína M e da isoforma menor de miomesina, com ausência do
fragmento EH, enquanto na banda M de fibras de contração lenta, a proteína M
é praticamente ausente e uma parcela significativa da molécula de miomesina
maior (EH-miomesina) é expressa (Agarkova et al., 2004). Desse modo,
analisamos a expressão de miomesina e EH-miomesina no músculo sóleo e a
expressão de miomesina e proteína M no músculo EDL.
No músculo sóleo, o T3 diminuiu a expressão gênica de miomesina com
4 e 8 dias de tratamento, enquanto a expressão gênica de EH-miomesina não
foi alterada. Além disso, estudos de imunomarcação de miomesina e EHmiomesina revelaram que tais proteínas não são diferencialmente expressas
nas fibras tipo I e nas fibras tipo II do músculo sóleo, bem como não sofreram
alteração significativa na imunomarcação com o tratamento com T3 (100 x
fisiológica) por 2, 4 e 8 dias. No entanto, através da técnica de Western
blotting, notou-se que o T3 não alterou a expressão protéica de miomesina ao
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longo do tratamento, enquanto que a EH-miomesina apresentou um aumento
de expressão com 2 e 4 dias de tratamento com T3 e, após 8 dias, diminuiu,
mas para níveis ainda mais altos que o controle. A modulação diferencial de
miomesina e EH-miomesina no músculo sóleo, pode se dever à capacidade do
T3 em modular a expressão de diversas proteínas no nível traducional ou póstraducional, onde, apesar da regulação negativa da expressão gênica de
miomesina, T3 pode recrutar mecanismos compensatórios, não afetando a
expressão protéica da mesma, enquanto que, apesar de T3 não modular a
expressão gênica de EH-miomesina, provavelmente mecanismos traducionais
ou pós-traducionais regulam sua expressão protéica.
O tratamento com T3, no músculo EDL, foi capaz de diminuir tanto a
expressão gênica de miomesina, quanto a de proteína M. Os dados de
imunofluorescência demonstraram que a imunomarcação de miomesina
também não foi alterada no músculo EDL após o tratamento com T3, entretanto
a proteína M foi detectada nas fibras tipo II, enquanto nas fibras tipo I, não há
marcação para proteína M, de acordo com estudos anteriores (Agarkova et al.,
2004). Além disso, o T3 diminuiu a imunomarcação de proteína M ao longo do
tratamento, sendo que com 8 dias de tratamento, os níveis de fluorescência de
proteína M estavam indetectáveis. Através da técnica de Western Blotting,
pode-se notar que os níveis da proteína miomesina não foram alterados no
tratamento com T3, entretanto, o T3 foi capaz de reduzir os níveis protéicos da
proteína M com 4 e 8 dias de tratamento. O mesmo mecanismo ocorrido no
músculo sóleo, provavelmente se repete no músculo EDL para a proteína
miomesina, onde sua expressão gênica é alterada pelo T3, enquanto os níveis
protéicos são mantidos. T3 pode regular no nível traducional ou pós-traducional
os níveis de miomesina no músculo EDL. Já a proteína M é regulada pelo T3
no nível transcricional, pois a expressão gênica de proteína M é diminuída no
tratamento com T3, bem como sua imunomarcação e sua expressão protéica.
Como demonstrado em nossos estudos no coração, o gene da proteína M é
regulado diretamente pelo T3, o mesmo pode ocorrer no músculo EDL, onde o
T3 regule o promotor da proteína M.
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Sabe-se que o T3 afeta a expressão de proteínas musculares no nível
pós-transcricional, traducional e pós-traducional (Caiozzo e Haddad, 1996),
mas os mecanismos subjacentes a esses efeitos continuam obscuros.
Diferentes músculos de ratos de ambos os gêneros mostram variações nas
respostas ao tratamento com T3. O mecanismo exato envolvido nessas
diferenças músculo específico e tipo de fibra específica não são conhecidas,
entretanto, foi sugerido que essas diferenças estão no número e tipo de TR
(d'Albis et al., 1990), ou no fato que músculos de contração lenta e rápida
captam o T3 a diferentes taxas (van Hardeveld e Kassenaar, 1978). Ambas
isoformas de TR, TRα e TRβ, são expressas no músculo esquelético baseados
em análises de RNAm e proteína (Haddad et al., 1998; White e Dauncey,
1999). Análises de modelos knockout demonstraram que ambos os receptores
podem, em princípio, induzir os efeitos do T3 (Yu et al., 2000). O TRα,
entretanto, parece ser a isoforma predominante a mediar os efeitos do T3 na
expressão gênica, o que é mais evidente nos músculos de contração lenta
(Johansson et al., 2003; Yu et al., 2000). Isso é sustentado pela falência do
agonista seletivo para TRβ, o GC-24, a induzir a troca de isoformas de MHC no
músculo sóleo (Miyabara et al., 2005). A maior expressão de TRα no músculo
lento comparado com o rápido tem sido sugerido como responsável pela
diferença da responsividade ao HT (Bahi et al., 2005). No entanto, medidas da
capacidade de ligação nuclear do T3 indicam valores idênticos para ambos os
tipos musculares (Haddad et al., 1998). As isoformas de TR, bem como seus
níveis de expressão, portanto, não parecem ser variáveis relevantes. Todavia,
múltiplos co-ativadores e inibidores, bem como a expressão de isoformas de
TR não ligantes ao T3, podem modular a transcrição mediada por TR e não
pode ser excluído que essa é uma fonte de variação fibra específica na
sensibilidade do hormônio (O'Shea e Williams, 2002; Pircher et al., 2005).
Muscat (1995) relatou que a captação de T3 ou seu processamento é mais
eficiente em células musculares de contração lenta que em fibras musculares
de contração rápida (Muscat et al., 1995), uma vez que a conversão de T4 a T3
não ocorre no músculo esquelético de roedores (van Doorn et al., 1983).
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Como mencionado anteriormente, as fibras de contração lenta do
músculo esquelético de roedores expressam a isoforma EH-miomesina, que foi
caracterizada previamente como componente específico do coração na fase
embrionária (Agarkova et al., 2000). Essa isoforma é gerada a partir da
inserção de um exon denominado EH no meio da molécula. Tal região exonica
pode agir como uma molécula elástica similar ao domínio PEVK da proteína
sarcomérica elástica titina, que protege o domínio semelhante à imunoglobulina
de se desdobrar durante estiramento extremo (Linke et al., 1998).
A expressão de EH-miomesina começa nas fibras de contração lenta
dos membros do camundongo vários dias após o nascimento, isto é, quando
sua acumulação cessa no músculo cardíaco. Todas as fibras dos músculos dos
membros inferiores do camundongo possuem a mesma composição de banda
M, expressando quantidades iguais de proteína M e não apresentando
expressão de EH-miomesina. No entanto, todas as fibras tipo I do camundongo
adulto são EH-miomesina positivas. Portanto, podemos assumir que a
composição molecular da banda M em fibras lentas, em particular a expressão
de EH-miomesina, não é completamente controlada por mecanismos genéticos
levando à co-expressão com certas isoformas de MHC lenta. O progressivo
aumento da locomoção dos animais após o nascimento pode estimular o
desenvolvimento de estruturas especializadas da banda M nas fibras lentas
maduras.

O

aumento

pós-natal

da

expressão

de

EH-miomesina

é

acompanhado pela repressão da proteína M nas mesmas fibras (Agarkova et
al., 2004; Carlsson e Thornell, 1987). Como resultado, parece que a proteína M
e a EH-miomesina imprimem propriedades exclusivas à banda M. A banda M
das fibras rápidas é caracterizada pela expressão de altos níveis de proteína M
e miomesina. Tal composição molecular provavelmente melhora o alinhamento
e firmeza dos filamentos espessos nas fibras rápidas, caracterizadas pelo
rápido desenvolvimento da força (Pask et al., 1994). Portanto, a composição da
banda M provavelmente reflete as adaptações do citoesqueleto sarcomérico a
um regime funcional especial em diferentes músculos. Um exemplo disso é a
taxa muscular de contração e relaxamento, que aumenta com o aumento dos
níveis de T3 e, esse aumento de trabalho, pode levar a uma adaptação
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muscular na tentativa de suprir as necessidades do tecido. Desse modo, o
aumento da expressão protéica de EH-miomesina no músculo sóleo, bem com
a queda de expressão de proteína M no músculo EDL pode ser um mecanismo
compensatório, para o aumento de demanda muscular estabelecido pelo T3. O
músculo extraocular (EOM), que contém predominantemente fibras rápidas,
expressa uma alta proporção de EH-miomesina e baixos níveis de proteína M
(Andrade et al., 2003). A composição da banda M parece depender mais do
nível de atividade ou da taxa de trabalho dos sarcômeros numa fibra específica
do que ao tipo da fibra. Uma característica peculiar de todos os músculos
murinos que apresentam um regime funcional especial (por exemplo,
diafragma, sóleo e EOM) são os baixos níveis de proteína M acompanhados de
altos níveis de EH-miomesina. Todos esses músculos estão comprometidos à
contratilidade contínua normalmente acompanhada de estiramento (Collins et
al., 1975; Gillis, 1996; Walmsley et al., 1978). É conhecido que tal stress
(normalmente denominado contração excêntrica) pode levar ao dano das
estruturas contráteis (Allen, 2001). Estudos revelam que o rompimento das
pontes da banda M é um dos sinais mais proeminentes de dano após
contração excêntrica (Macpherson et al., 1996; Ogilvie et al., 1988).

No

entanto, a hipótese sobre a importância da EH-miomesina e da proteína M para
as propriedades mecânicas da banda M ainda tem de ser testada.
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6 CONCLUSÃO
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Pode-se concluir com o presente estudo:
1. T3 é um potente regulador da proteína sarcomérica estrutural, proteína
M, no coração de ratos.
2. Além disso, T3 age diretamente no promotor do gene da proteína M,
reprimindo sua expressão.
3. A expressão gênica de miomesina diminui durante longa exposição e a
altas doses de T3 no coração.
4. No músculo esquelético, T3 foi capaz de aumentar a expressão protéica
de EH-miomesina no músculo sóleo e diminuir a expressão de proteína
M no EDL.
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