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RESUMO

Rozanski A. Efeitos do hormônio tiroidiano na expressão diferencial de genes no coração de
ratos.[dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)]. São Paulo: Instituto de Ciên-
cias Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012.

O hormônio tiroidiano (T3) desempenha papel fundamental na manutenção das funções celu-

lares em especial o metabolismo e consumo de oxigênio. No coração, doses elevadas de T3

induzem ao inotropismo e cronotropismo positivos. Todavia, por um tempo prolongado, o

hipertiroidismo promove hipertro�a cardíaca. Os mecanismos envolvidos nestes processos

necessitam de maior esclarecimento. Neste estudo analisamos dados obtidos a partir de um

ensaio de microarray realizado com tecido cardíaco de ratos submetidos a hipertireoidismo

experimental. Observamos que entre os algoritmos utilizados para o pré-processamento dos

dado brutos, o MAS5 foi mais e�ciente na predição de genes com responsividade conhecida

ao T3. Identi�camos os �lamentos grossos, banda M e discos intercalares como hotspots de

atuação do T3. Dirigimos nossa atenção para um componente de discos intercalares, a T-

Caderina. O T3 foi capaz de provocar aumento transitório nos níveis de mRNA avaliado por

RT-qPCR (2,7 vezes em 24 horas versus controle, p<0,05) e proteicos (2,4 vezes em 24 horas

versus controle, p<0,05) avaliado por Western blot. Com auxílio de imuno�uorescência, ob-

tivemos imagens sugestivas de marcação para T-Caderina próxima à membrana plasmática

de cardiomiócitos principalmente em controle e sete dias. Com 24 horas de tratamento com

T3, observamos aumento global e difuso de marcação para T-Caderina. Em todos os tempos

da análise, �cou a evidente marcação nuclear para T-Caderina. Com base nos achados deste

estudo, é possível que a caderina possa estar envolvida no processo de hipertro�a cardíaca.

Todavia, para veri�car essa possibilidade, são necessários mais estudos.

Palavras-chave: Hormônio Tireoideano. Coração. Expressão Gênica. Hipertireoidismo. Al-

goritmos para processamento.



ABSTRACT

Rozanski A. Thyroid hormone e�ects on diferential expression of rat heart genes. [disser-
tation (Masters thesis in Cell and Tissue)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2012.

Thyroid Hormone (T3) plays a key role in di�erentiation, metabolism and growth. Healthy

cellular functioning depends on normal levels of T3 in almost all tissues and organs. Hy-

perthyroidism, at short-term leads to enhanced inotropism and chronotropism. However,

cardiac hypertrophy is observed in response to long-term hyperthyroidism. The molecular

basis of cardiac hypertrophy induced by hyperthyroidism remains to be determined. Using

microarray approach, we analized the gene expression pro�le of heart tissue from rats submit-

ted to hyperthyroidism by daily intraperitoneal injection of T3. We �nd MAS5 among �ve

algorithms to be the best for our low-level analysis. MAS5 provided best results regarding

prediction of well-known T3 modulated genes. Sarcomeric hotspots such as thick-�laments,

M-band and intercalated disks under T3 treatment were identi�ed. During intercalated disks

hotspot analysis, T-Cadherin called out our attention. We observed that T3 induced tran-

sient mRNA (2.7 fold induction - 24 hours versus control, p<0.05) and protein (2.4 fold

induction - 24 hours versus control, p<0.05) levels of T-Cadherin. Immuno�uorescence anal-

ysis allowed us to visualize T-Cadherin next to plasmatic membrane mainly on control and

seven days groups. On 24 hours group, we observed di�use cytoplasmic T-Cadherin staining.

Another interesting aspect of immuno�uorescence analysis were T-Cadherin nuclear staining

in all groups. Moreover, T-Cadherin possibly play role in T3-induced cardiac hypertrophy.

However further studies are needed to verify this possibility.

Keywords: Thyroid Hormone. Heart. Sarcomere. T-Cadherin.



1 INTRODUÇÃO
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1.1 Considerações iniciais

Processos biológicos fundamentais como desenvolvimento, diferenciação e metabolismo

sofrem in�uência do Hormônio Tiroidiano (T3). Desta forma, todos os tecidos necessitam

do T3 para manutenção das funções celulares, modulação do metabolismo e consumo de ox-

igênio1,2, entre outros processos.

No sistema cardiovascular, o T3 atua por meio de alteração da expressão de genes alvo,

modulação da excitabilidade do sistema de condução cardíaco e alterações hemodinâmicas

que in�uenciam pós-carga cardíaca3. Doses supra�siológicas de T3 produzem efeitos in-

trópicos e cronotrópicos positivos4, portanto, um potente cardiotônico com potencial para

aplicação terapêutica. Todavia, quando ocorre manutenção do estado hipertiroideo de forma

crônica, acontece a hipertro�a cardíaca com comprometimento funcional podendo levar à

insu�ciência cardíaca5.

Os mecanismos moleculares envolvidos na atuação do T3 no tecido muscular cardíaco

ainda não são completamente compreendidos. O estudo destes mecanismos é de grande im-

portância pois além de auxiliar no processo de compreensão dos mecanismos de ação do T3,

em geral, podem de alguma forma contribuir para exploração dos efeitos terapêuticos deste

hormônio.

Neste trabalho, estudamos dados provenientes de um ensaio de análise de expressão gênica

em larga escala, o microarray para determinação do per�l de expressão gênica em cardiomi-

ócitos de ratos submetidos ao hipertiroidismo experimentalmente induzido.

1.2 Revisão de literatura

1.2.1 Hormônio tiroidiano

O T3 atua de maneira importante no desenvolvimento, diferenciação e metabolismo e se

faz necessário em todos os tecidos para a manutenção das funções celulares, sobretudo no

consumo de oxigênio e taxa metabólica1,2.

O T3 apresenta diferentes mecanismos de ação porém o de maior importância biológica e

mais bem estudado, ocorre pela ligação direta do T3 a receptores nucleares, in�uenciando a

expressão de genes responsivos ao hormônio. Estes receptores nucleares, TRs, são membros

de uma família de fatores de transcrição associados ao núcleo assim como os receptores de
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hormônios esteróides, de ácido retinóico e de vitamina D6. Tratam-se de receptores de alta

a�nidade e que são codi�cados por dois genes: O gene TRα que codi�ca as variantes TRα1

e TRα2 e localiza-se no cromossomo 17; o gene TRβ que se encontra no cromossomo 3 e

codi�ca as variantes TRβ1, TRβ2, TRβ31,6.

O T3 penetra a célula em parte devido a um mecanismo de transporte ainda relativamente

pouco descrito7. O passo seguinte é a entrada do T3 para o núcleo e consequente ligação

nos TRs, que já estão previamente associados aos elementos responsivos ao T3 (TREs). O

complexo T3/TRE é capaz de modular o ritmo de transcrição dos genes alvo3.

1.2.2 Atuação do T3 nos tecidos e sistemas

O tecido nervoso é um exemplo de sítio de atuação do T3, em especial o cérebro. O T3

atua nos processos de migração neuronal, diferenciação, mielinização e formação de sinapses,

sendo de fundamental importância para o desenvolvimento cerebral8.

Além de in�uenciar o desenvolvimento do tecido nervoso, aspectos do metabolismo de

gordura como síntese, mobilização e em especial a degradação sofrem in�uência direta do T3.

Sob in�uência do hormônio, os lipídeos são mobilizados do tecido adiposo para o plasma e

oxidados de forma acelerada nas células. Embora o T3 aumente os ácidos graxos livres no

plasma, em indivíduos com hipertiroidismo, observa-se redução de triglicerídeos, fosfolipídeos

e colesterol tanto livres quanto no tecido adiposo. Um dos mecanismos pelo qual ocorre esta

redução é o aumento da excreção de colesterol na bile e consequentemente nas fezes9,4.

O tecido ósseo, de forma semelhante, sofre in�uência direta do T3. O hormônio in�uencia

o crescimento e desenvolvimento ósseo em crianças e o equilíbrio entre reabsorção e deposição

de cálcio em adultos10.

Outro tecido que sofre in�uência do T3 de forma importante é o muscular. O T3 desem-

penha um papel fundamental na diferenciação de características de contração e bioquímicas.

Por exemplo, no tecido muscular esquelético, a diferenciação da isoforma de cadeia pesada

de miosina (MHC) fetal em isoforma adulta11 ocorre sob in�uência do T3.

O sistema cardiovascular e em especial o coração também sofrem in�uência do T3, o que

será visto em maiores detalhes a seguir.
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1.2.3 O T3 e o sistema cardiovascular

O T3 exerce importante efeito sobre o sistema cardiovascular por três diferentes vias: 1)

ligação direta com receptores de T3 nucleares in�uenciando a expressão de genes, 2) alterações

de sensibilidade às catecolaminas e 3) alterações hemodinâmicas periféricas que provocam al-

teração de pós-carga, in�uenciando na contração do músculo cardíaco3.

Doses supra�siológicas de T3 provocam: alterações na contração cardíaca por meio de

potencialização da frequência e força de contração, e de aumento na velocidade de relaxa-

mento; alteração na função eletro�siológica via estimulação de todo sistema de excitação-

condução; mudanças na estrutura cardíaca devido ao desenvolvimento de hipertro�a caso

haja manutenção do estado hipertiroideo; mudanças no tônus vascular; e alteração de con-

sumo de oxigênio4,3,5,12,13,14.

1.2.4 Potencial terapêutico do T3

Dentre os efeitos associados ao T3, vários deles têm potencial terapêutico. Pode-se obser-

var vários exemplos do impacto do T3 em doses supra�siológicas e que são motivo de pesquisa.

Em relação ao metabolismo de lípides, o T3 promove redução dos níveis plasmáticos de coles-

terol e de triglicerídeos9. O hormônio está associado à redução de peso corporal de forma

signi�cativa e rápida15. No sistema cardiovascular, atua como agente inotrópico postivo em

pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca1.

Efeitos bené�cos são observados com doses supra�siológicas de T3, todavia ocorrem tam-

bém efeitos não desejáveis como: osteopenia10; sarcopenia16 e aumento na proporção de

isoformas de cadeia pesada de miosina IIa/IIx no músculo esquelético17,18; arritmogênese e

hipertro�a cardíaca concêntrica19,5.

Embora alguns efeitos do T3 no tecido muscular cardíaco sejam conhecidos, os mecanismos

moleculares envolvidos ainda não são completamente compreendidos. Desta forma, analisar

os efeitos do T3 na expressão dos genes relacionados às proteínas sarcoméricas cardíacas,

pode auxiliar na construção do conhecimento necessário para a compreensão dos referidos

mecanismos.

Para estudar tais efeitos, levando-se em consideração a importância do efeito genômico

do T3, optou-se por utilizar a análise da expressão gênica como ponto de partida. Dentre
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as técnicas utilizadas para análise de expressão gênica, optou-se pelo ensaio de microarray

tendo-se em vista a possibilidade de obtenção de um per�l de expressão gênica bastante

abrangente.

1.2.5 Microarray

O ensaio de microarray é uma técnica poderosa que permite analisar níveis de expressão

de uma grande quantidade de genes simultaneamente.

Seu desenvolvimento se deu a partir do conceito aplicado no Southern blot. Os primeiros

relatos da aplicação do microarray datam do início dos anos 8020. Todavia, foi necessária a

aplicação de tempo e recursos para o desenvolvimento da técnica. No ano de 1997, houve a

publicação da utilização do primeiro chip com poder de análise do genoma eucarioto com-

pleto - Saccharomyces cerevisiae 21.

De maneira geral, atualmente, o ensaio pode ser resumido nestes passos: marcação das

amostras com �uoróforos; hibridização no chip; lavagem do chip; aquisição da imagem; pro-

cessamento de imagem obtida com auxílio de programas de computador que convertem sinais

luminosos em valores numéricos.

Dentre as plataformas disponíveis, o GeneChip da A�ymetrix se destaca por sua popu-

laridade e qualidade. Trata-se de um chip composto de um grande número de probe sets, que

individualmente representam um transcrito expresso. Cada probe set é composto de 10 pares

de probes. Os pares de probes são compostos por um oligonucleotídeo que é complementar às

subsequências de transcrito de mRNA para determinado gene, perfect match - PM, e outro

oligonucleotídeo que tem uma de suas bases modi�cadas para o complemento de Watson-

Crick, aquela que �ca exatamente no meio da sequência. Tem como denominação mismatch

- MM, e como objetivo fornecer informações sobre ligações inespecí�cas22,23. Para que seja

inferido o nível de expressão de determinado gene, faz-se necessário transformar a intensi-

dade de luz emitida por determinada probe set. Para viabilizar esse processo, são aplicados

programas de computador que com a utilização de algoritmos matemáticos executam essa

complicada tarefa.

Trata-se portanto de um método robusto, mas que também está sujeito a variações das

mais diferentes origens. Estas variações podem advir do preparo das amostras a serem hibri-

dizadas, hibridização, processo de aquisição de imagem e �nalmente pré-processamento dos
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dados brutos por meio de programas de computador. Cabe também ressaltar que se trata

de uma ferramenta metodológica de descoberta, que dependendo dos genes diferencialmente

expressos identi�cados pode gerar subprojetos com nível maior ou menor de convergência.



2 CONCLUSÃO
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Pode-se concluir com este estudo:

a) T3 exerce importante função regulatória de expressão de genes associados a proteínas

sarcoméricas de coração de ratos;

b) T3 regula a expressão do gene da T-Caderina. Especulamos que essa regulação possa

estar associada a hipertro�a cardíaca induzida pela exposição prolongada do T3 sobre o mús-

culo cardíaco.
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