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Resumo 

RESUMO 

Bargi-Souza P. Ações rápidas da Triiodotironina (T3) sobre a expressão e secreção de TSH: 

novos mecanismos envolvidos no feedback negativo. [Tese (Doutorado em Ciências)]. São 

Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2015. 

O hormônio tireotrófico (TSH) é o principal regulador da síntese e da secreção dos hormônios 

tiroidianos (HTs), os quais exercem um mecanismo de feedback negativo na hipófise 

reduzindo a síntese das cadeias beta (Tshb) e alfa (CGA - Glycoprotein hormones Alpha 

Chain) por meio de mecanismos que envolvem modificações na transcrição dos genes que 

codificam essas proteínas (ações genômicas). Recentemente tem aumentado o número de 

evidências de que, em paralelo as ações genômicas clássicas, algumas ações dos HTs são 

desencadeadas na presença de inibidores da transcrição gênica e em curto espaço de tempo, 

caracterizando-se assim as ações não genômicas dos HTs. Este estudo tem como objetivos: 1) 

avaliar as possíveis ações não genômicas do T3 sobre a expressão, processamento pós-

transcricional e tradução das subunidades Cga e Tshb que compõem o TSH em cultura de 

células TαT1; 2) caracterizar as vias envolvidas no bloqueio da secreção de TSH 

desencadeado rapidamente pelo T3 em cultura primária de células da adenohipófise e; 3) 

avaliar a participação do T3 na mobilização intracelular dos cátions cálcio e magnésio em 

cortes de hipófise. Por meio das metodologias de RT-qPCR, RACE-PAT e perfil polissomal 

obervamos que o T3reduziu rapidamente o conteúdo de mRNA de Tshb mesmo na presença 

do bloqueador da transcrição gênica DRB, o comprimento da sua cauda poli(A), via interação 

com a integrina αV 3, bem como sua interação com ribossomos, reduzindo assim a taxa de 

tradução deste transcrito e consequentemente a síntese de TSHB. Com o uso de inibidores 

específicos para PI3K, bem como do hexapeptídeo RGD, que impede a interação do T3 com a 

integrina de membrana αV 3, observamos por meio de Western blotting e dosagem hormonal 

por ELISA, que o bloqueio rápido da secreção de TSH induzido pelo T3 foi abolido, 

indicando que o aumento desta glicoproteína no meio intracelular e a redução do seu conteúdo 

no meio extracelular induzido pelo T3 ocorre por vias dependentes da PI3K e da integrina 

αV 3. A redução de cálcio livre no sistema, pelo uso de EGTA no meio de cultura, não 

alterou o efeito do T3. Ainda, observamos em cortes de hipófise que o T3 não altera a 

mobilização intracelular de cálcio em tireotrofos, porém, aumenta a concentração intracelular 

de magnésio em 16% das células da adenohipófise, sugerindo a participação deste cátion na 

inibição da secreção de TSH induzida pelo T3, atuando diretamente nos tireotrofos ou por 

mecanismos parácrinos. Estes dados demonstram a existência de um mecanismo adicional de 

redução da síntese/secreção de TSH, desencadeado em poucos minutos pelo T3, por meio de 

sua interação com a integrina αV γ na membrana plasmática, caracterizando uma ação não 

genômica deste hormônio sobre o controle da sua própria síntese e secreção. Este mecanismo 

se soma ao já reconhecido efeito de feedback negativo via controle da taxa de transcrição 

gênica que ele desencadeia. 

Palavras-chave: Hormônio tireoidiano. Tirotrofina (TSH). Secreção. Ações não genômicas. 

Poliadenilação. Tireotrofo.  



Abstract 

ABSTRACT 
 

Bargi-Souza P. Rapid actions of Triiodothyronine (T3) on TSH expression and secretion: new 
mechanisms involved in the negative feedback. [Ph. D. thesis (Science)]. São Paulo: 
biomedical Science Institute, University of São Paulo; 2015.  
 

Thyrotropin (TSH) is the main regulator of the thyroid hormones (HTs) synthesis and 
secretion, which in turn exert a negative feedback mechanism on the Tshb and Cga 
(Glycoprotein hormones alpha chain) mRNA expressions in the pituitary gland by reducing 
their transcription rate (genomic actions). In parallel to the classical genomic actions of HTs, 
some of its effects are triggered in the presence of gene transcription inhibitors in short period 
of time (seconds to minutes), characterizing the non genomic actions of HTs. Rapid effects of 
T3  have been characterized in Tshb expression and TSH secretion, for this reason, the present 
study aimed to: 1) evaluate the possible non-genomic actions of T3 on the Cga and Tshb 
expression, post-transcriptional processing and translation in TαT1 cells; 2) characterize the 
pathways involved in the rapid inhibition of the TSH secretion induced by T3 in primary 
cultures of anterior pituitary cells and; 3) evaluate the participation of T3 on calcium and 
magnesium intracellular mobilization in slices of pituitary of hypothyroid rats. Using Real 
Time PCR, RACE-PAT and polysomal profile methods, we have observed that T3 quickly 
reduced the Tshb mRNA content and its poly(A) tail length, even in the presence of DRB, an 
inhibitor of gene transcription, via interaction with the integrin αVβ3, as well as, its 
interaction with the ribosomes, reducing the transcript translation rate, and consequently the 
TSHB synthesis. Using specific PI3K inhibitor, as well the hexapeptide RGD, which prevents 
the interaction between T3 and αVβ3 integrin, we have observed by Western blotting and 
ELISA assay, that blockade of TSH secretion induced by T3 was abolished, indicating that 
the increase in the intracellular content of TSHB and its reduction in the extracellular medium 
by T3 occurs by αVβ3 integrin- and PI3K-dependent mechanisms. The effects of T3 on TSH 
secretion were not changed in the presence of EGTA in the culture media, which reduces the 
free calcium in our experimental condition. Moreover, the experiments of calcium and 
magnesium mobilization in pituitary slices of hypothyroid rats have demonstrated that T3 
does not change the mobilization and concentration of intracellular calcium in thyrotrophs, 
but, it increases the intracellular concentration of magnesium in 16%, suggesting the 
involvement of this ion in the inhibition of TSH secretion by direct or paracrine mechanisms. 
Therefore, we propose the existence of an additional mechanism that decreases the TSH 
synthesis/secretion, triggered in few minutes by T3, through its interaction with αVβ3 integrin 
at the plasma membrane, featuring a non genomic action of this thyroid hormone on its own 
synthesis and secretion. This mechanism, which is quickly triggered by T3, can be added to 
the already well known negative feedback regulation induced by T3 via control of gene 
transcription. 
 
Keywords: Thyroid hormone. Thyrotropin (TSH). Secretion. Non genomic actions. 
Polyadenylation. Thyrotroph. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A adenohipófise, ou hipófise anterior, possui um papel central na regulação da função 

endócrina através da produção e secreção de hormônios tróficos, processos que estão sob 

regulação hipotalâmica. Os hormônios tróficos produzidos na adenohipófise são liberados na 

circulação sanguínea e a partir desta atingem os órgãos alvos gerando uma resposta 

fisiológica que frequentemente está associada com a liberação de hormônios produzidos por 

glândulas/órgãos alvo (1). 

 Os tipos celulares presentes na adenohipófise compreendem os somatotrofos, 

lactotrofos, corticotrofos, gonadotrofos e tireotrofos que sintetizam e secretam o hormônio do 

crescimento (GH), a prolactina (Prl), o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), hormônio 

luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH) e o hormônio tireotrófico (TSH), 

respectivamente. Deste modo, a adenohipófise participa da regulação de importantes funções 

vitais como crescimento, reprodução e metabolismo (2). 

 O hormônio tireotrófico (TSH), também denominado tireotrofina, é uma glicoproteína 

de 28 kDa e, assim como as demais glicoproteínas hipofisárias (LH e FSH), é composta por 

duas diferentes subunidades, alfa (CGA - Glycoprotein hormones Alpha Chain) e beta 

(TSHB), associadas por ligação não covalente (3). Sua síntese e secreção ocorrem nos 

tireotrofos, tipo celular que compreende cerca de 5 – 10% da hipófise anterior em ratos. 

 Ocupando uma posição central no eixo hipotálamo-hipófise-tiróide, o TSH é 

responsável pela manutenção apropriada da concentração dos hormônios tiroidianos (HTs), a 

triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4), na circulação (4), atuando em várias etapas da síntese e 

secreção destes, bem como no metabolismo da glândula tiróide.  

 Os HTs, por sua vez, exercem seus efeitos biológicos, através do controle da expressão 

de genes específicos, o que leva ao aumento ou diminuição da síntese de proteínas envolvidas 

com o metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Essas ações, denominadas de 

genômicas, nucleares ou transcricionais, decorrem da interação do T3 com seus receptores, os 

quais se apresentam associados às sequências específicas localizadas na região promotora de 

seus genes-alvo, conhecidas como elementos responsivos aos HTs (TREs) (5). 

  A maioria desses genes tem sua transcrição aumentada pelo T3, como é o caso do gene 

que codifica o GH (6), outros, contudo, têm sua expressão reprimida pelo T3, como é o caso 

dos genes que codificam as subunidades alfa (Cga) (7) e beta do TSH (Tshb) (8) e o Trh 

(Hormônio Liberador da Tireotrofina) (5). Este mecanismo de ação requer um tempo 

relativamente longo, de horas ou até dias, para que a resposta hormonal seja desencadeada. 
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 Por outro lado, algumas ações dos HTs são desencadeadas em curto espaço de tempo 

(segundos a minutos) e na presença de inibidores da transcrição gênica, o que indica que eles 

exercem também ações extranucleares, também denominadas de não genômicas ou pós-

transcricionais. Estas ações resultam em alterações no fluxo de íons e de glicose, em 

componentes do citoesqueleto, na atividade de quinases específicas, na estabilidade de alguns 

transcritos, ou ainda em aumento da atividade e inserção de proteínas na membrana 

plasmática, como a Na,K-ATPase (9-14).   

 Parte das ações não genômicas ocorre após a passagem dos HTs pela membrana 

plasmática e sua interação com quinases citossólicas, nas mitocôndrias ou no retículo 

endoplasmático, enquanto outra parcela das ações extranucleares dos HTs ocorre após a 

interação destes hormônios com um sítio ligante, recentemente descrito na membrana celular, 

localizado próximo ao domínio extracelular da proteína integrina αv γ, que reconhece 

proteínas de matriz que apresentam o domínio RGD (10, 15). 

 

1.1 Ações dos hormônios tiroidianos sobre a síntese e secreção de TSH - mecanismo de 
feedback negativo 

 

 Estudos anteriores demonstraram que os HTs atuam na hipófise e no hipotálamo 

reduzindo a síntese e secreção de TSH (tanto de CGA quanto de TSHB), e TRH, 

respectivamente, por meio de ações diretas no processo de transcrição gênica (16-18). Estas 

ações são desencadeadas pelo T3, principalmente o gerado na hipófise e hipotálamo, a partir 

da desiodação intracelular do T4 circulante, e decorrem da interação do T3 com os receptores 

de HTs (THRs) presentes na região promotora dos genes que codificam as cadeias alfa e beta 

do TSH e o TRH (19). 

 Recentes estudos desenvolvidos in vitro por Chiamolera e colaboradores (20) 

evidenciaram que próximo à região promotora do gene do Tshb há uma elevada concentração 

de THRB (isoforma beta do THR), e, utilizando-se de ferramentas como shRNA (small 

hairpin RNA), demonstraram que esta isoforma é essencial para as ações exercidas pelo T3 

que caracterizam o feedback negativo sobre a expressão do Tshb, mesmo frente ao estímulo 

com TRH. Esses dados corroboram estudos anteriores, que já apontavam essa isoforma como 

a principal envolvida no mecanismo de feedback negativo exercido pelo T3 sobre o gene do 

Tshb (5). 

 Deste modo, quando há uma elevação da concentração plasmática de HT, ocorre maior 

inibição da expressão de Cga, Tshb e Trh, e quando há redução dos HTs no plasma, observa-
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se o oposto, condições em que a tiróide tem sua atividade reduzida ou aumentada, 

respectivamente, o que caracteriza o mecanismo de feedback negativo desencadeado pelos 

HTs circulantes (21-23). 

 Somado a ação genômica dos HTs sobre o TSH, dados presentes na literatura 

demonstraram que após 8 h do tratamento com T3, ocorre diminuição da estabilidade e da 

meia vida (de 24 para 9 h) do mRNA do Tshb, evento associado a uma redução no grau de 

poliadenilação deste transcrito, caracterizando uma regulação da expressão desta subunidade 

a nível pós-transcricional, desencadeada pelo T3 (24). 

 Em continuidade ao trabalho sobre possíveis alterações pós-transcricionais do T3 sobre 

o mRNA de Tshb, LEEDMAN e colaboradores (25) isolaram uma proteína que se liga na 

porção γ’UTR (região não tradutível) deste mRNA desestabilizando-o. Ainda neste estudo, 

foi observado que esta proteína é regulada pelo T3, e que poderia estar envolvida na 

regulação não genômica da estabilidade do mRNA de Tshb pelo HT. 

 Ainda, sabe-se que tanto o ácido triiodotiroacético (Triac) bem como o T3 e o T4 

reduzem rapidamente (15 min) a secreção de TSH em células de adenohipófise estimuladas 

com TRH, observando-se, em apenas duas horas, uma redução de 17% frente à administração 

de T3 e de 9% para T4 (26).  

 Esses dados, somados às alterações no conteúdo e estabilidade do mRNA de Tshb, 

sugerem que mecanismos pós-transcricionais ou não genômicos estejam sendo desencadeados 

pelos HTs, modificando a síntese como também a secreção de TSH. 

 

1.2 Ações não genômicas dos HTs: Contribuição do nosso laboratório 
 

 Enquanto vários estudos vêm sendo desenvolvidos para melhor compreensão do 

mecanismo de ação genômica dos HTs sobre a expressão gênica de Tshb poucos trabalhos 

existem sobre as suas possíveis ações não genômicas e, considerando a importância de que 

respostas rápidas sejam desencadeadas frente às flutuações da concentração dos HTs na 

circulação, torna-se importante que tal avaliação seja feita. 

 Nosso laboratório vem despendendo esforços para a identificação de possíveis ações 

não genômicas dos HTs. Trabalhos focados neste tema demonstraram que ratos hipotiroideos 

tratados agudamente (30 min) com doses supra-fisiológicas de T3 (100 g/ 100 g PC) 

apresentaram uma redução de 40% no grau de poliadenilação do mRNA de Tshb, sem que 

seu conteúdo total fosse alterado, e uma diminuição no conteúdo deste associado aos 
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ribossomos, caracterizando uma ação pós-transcricional deste hormônio reduzindo a síntese 

de TSHB (13).  

 Quando os mesmos procedimentos foram realizados utilizando-se dose fisiológica de 

T3 (0,3 g/ 100 g PC) (27) não foram observadas alterações no comprimento da cauda 

poli(A) dos transcritos, o que indica que, dependendo da dose de T3 administrada, há uma 

resposta celular diversa. Estas respostas, aparentemente discrepantes, possivelmente resultam 

da ativação simultânea de diferentes vias/mecanismos pelo T3 num curto período de tempo 

(30 min), já que os diferentes sítios ligantes de HT, supostamente, apresentam graus distintos 

de afinidade a eles, gerando diferentes respostas frente à diferentes doses. 

 Mais recentemente, um trabalho publicado pelo nosso grupo também demonstrou que 

no hipotiroidismo, o conteúdo de TSHB é escasso no citoplasma de tireotrofos e suas 

vesículas de secreção apresentam-se distribuídas, principalmente, próximo à membrana 

plasmática e no interior de vasos sanguíneos, o que está de acordo com os altos níveis de 

secreção do TSH observados nesta condição experimental. Após o tratamento com T3 por 30 

min (em doses fisiológicas ou suprafisiológicas) houve um aumento no contéudo de TSHB e 

uma redistribuição dos seus grânulos de secreção, de modo que a marcação deste hormônio 

apresentou-se dispersa pelo citoplasma e não mais próxima à membrana plasmática ou no 

interior de vasos sanguíneos, dado indicativo de um rápido bloqueio na secreção de TSH (28) 

(Apêndice).  

 Assim, podemos afirmar que tanto a síntese como a secreção são rapidamente reguladas 

pelo T3. Contudo, os mecanismos e as vias pelos quais o T3 promove essas alterações, em um 

curtíssimo espaço de tempo ainda são desconhecidos.  

 Para uma abordagem mais aprofundada desses efeitos, o presente estudo utilizou cultura 

de células tireotróficas TαT1, modelo que permite um maior controle sobre os parâmetros 

externos, bem como cultura primária de células da adenohipófise de animais hipotiroideos. 

Estes modelos possibilitaram o uso de bloqueadores de transcrição gênica e inibidores de 

proteínas envolvidas em vias de sinalização específicas para a identificação do mecanismo 

pelo qual o T3 poderia promover seus rápidos efeitos sobre a síntese e secreção do TSH. 

 

1.3 Linhagem celular de tireotrofos – Células TT1 de camundongos 
 

 Recentemente, ALARID e colaboradores (29) imortalizaram células da hipófise de 

camundongos transgênicos, em diferentes estágios de diferenciação, obtendo uma linhagem 

de tireotrofo que expressa tanto a subunidade alfa quanto a beta do TSH e o fator de 
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transcrição Pit-1, que está relacionado com o desenvolvimento e sobrevivência dos tireotrofos 

presentes na pars distalis da adenohipófise. 

 Estudos com estas células tireotróficas imortalizadas, linhagem TT1, demonstraram  

que as mesmas apresentam os THRs nas isoformas THRB1 e THRB2, além do receptor 

RXR que sofre heterodimerização com os THRs, de modo a possibilitar que as ações 

genômicas dos HTs sejam desencadeadas e estudadas (4). Este estudo também mostrou que 

as células TT1 respondem ao feedback negativo exercido pelo T3 sobre a expressão do 

mRNA de Tshb, porém, não foi observada qualquer ação sobre o transcrito Cga e sobre a 

meia-vida do mRNA do Tshb.  

 Apesar destas particularidades, as células TT1 apresentam características de células 

tireotróficas muito preservadas, como a expressão do fator de transcrição Pit-1 nas isoformas 

Pit-1  e Pit-T e é, portanto, o modelo mais próximo do real e viável para estudos biológicos. 

Por essa razão utilizamos esta linhagem celular, com o intuito de melhor caracterizar ações 

rápidas e possivelmente pós transcricionais sobre a síntese e processamento do mRNA de 

Tshb na linhagem celular TT1. 

 Problemas na detecção da proteína TSHB nesta linhagem celular nos levaram a utilizar 

o modelo de cultura primária de células da adenohipófise de animais hipotiroideos para os 

estudos envolvendo a caracterização das possíveis vias acionadas pelo T3 que resultariam na 

inibição da secreção do TSH.  

 Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar as ações rápidas do T3 sobre a 

síntese, processamento, tradução e secreção de TSH em modelos de cultura primária de 

células da adenohipófise e em cultura de tireotrofos TT1, e deste modo, aprofundar o 

conhecimento do mecanismo de feedback negativo exercido por esse hormônio num 

componente central do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide (HPT), que é o tireotrofo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que, somado às 

ações genômicas inibitórias sobre a transcrição gênica da subunidade beta do TSH, o T3 por 

intermédio da sua interação com a integrina αV γ: 

 

1) Reduz o conteúdo e o comprimento da cauda poli(A) do mRNA de Tshb;  

2) Reduz o conteúdo de Tshb presente nos polissomos e consequentemente a taxa de 

tradução de TSHB; 

3) Aumenta o conteúdo intracelular de TSHB; 

4) Reduz a secreção de TSH, efeito este dependente da atividade de PI3K; 

5) Aumenta a concentração intracelular de magnésio em 16% das células hipofisárias 

possivelmente via PIγK e PLC ; 

6) Não altera a concentração intracelular de cálcio em tireotrofos. 

 

Estes dados evidenciam pela primeira vez a existência de um mecanismo adicional 

pelo qual o T3 interage com a integrina αV γ e promove uma redução na síntese e secreção 

de TSH, em poucos minutos, caracterizando uma ação não genômica, que se soma ao já 

reconhecido efeito de feedback negativo que ele desencadeia. 
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