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Resumo 

 
RESUMO 

SOUZA, P. B. Ações não genômicas da Triiodotironina (T3) sobre a expressão, 

poliadenilação e distribuição dos grânulos de TSH nos tireotrofos de ratos 

hipotiroideos. Dissertação (Mestrado em Fisiologia). São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2010. 
 

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

hormônios tireoidianos (HTs), os quais exercem um mecanismo de feedback negativo 

na hipófise reduzindo a síntese das cadeias  e  (CGA - Glycoprotein hormones Alpha 

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

que codificam essas proteínas (ações genômicas). Na última década 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 (segundos a minutos), caracterizando-se assim as ações não genômicas 

dos HTs. Este trabalho tem como foco avaliar a possibilidade de que os HTs regulem a 

expressão desses genes não genomicamente. Para tal avaliamos as alterações 

decorrentes do hipotiroidismo, seguido ou não do tratamento agudo com T3 em dose 

fisiológica ou saturante, sobre o grau de poliadenilação e a expressão do mRNA das 

subunidades alfa (CGA) e TSH, bem como sua repercussão sobre a síntese e secreção 

de TSH. Através da metodologia de PCR em Tempo Real observamos nos animais 

tireoidectomizados tratados com salina (Tx) um aumento de 10 e 4 vezes no conteúdo 

de mRNA do βTSH e CGA, respectivamente, e na razão βTSH/CGA quando 

comparado ao animal eutireoideo. A administração da dose saturante de T3 em 30 min 

não alterou o conteúdo do mRNA de βTSH e CGA, enquanto a dose fisiológica reduziu 

52 e 34%, respectivamente, sem alterar a razão βTSH/CGA, comparando com o grupo 

Tx. Com o ensaio RACE-PAT, observou-se que o grupo Tx apresentou um aumento no 

comprimento da cauda poli-A do mRNA de TSH, não havendo alterações semelhantes 

para o mRNA de CGA. A administração aguda de T3, apenas na dose saturante, 

provocou uma redução de 17% no comprimento da cauda poli-A do mRNA do βTSH 

nos animais hipotiroideos comparados com o grupo Tx. Nenhuma alteração foi 

observada no comprimento da cauda poli-A do mRNA de CGA, indicando um possível 

efeito específico do T3 sobre a poliadenilação da subunidade . Através dos ensaios 

Western Blot / ECL, Imunohistoquímica e Histoquímica foi observado que as duas 

doses de T3 utilizadas promoveram um aumento de 30% no conteúdo protéico de TSH, 

uma redução na marcação de βTSH na periferia dos tireotrofos e aumento na 

polimerização de actina na hipófise dos animais hipotiroideos tratados, possivelmente 

por inibir a secreção deste hormônio. Como estes resultados foram observados em 30 

min, e parte deles envolveu alterações em etapas pós-transcricionais da regulação da 

expressão de genes (poliadenilação), podemos inferir que o T3 esteja agindo por uma 

via não genômica regulando a síntese e secreção do TSH. 

 

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

genômicas. Poliadenilação. Tireotrofo.  



Abstract 

 
ABSTRACT 

SOUZA, P. B. Non genomic actions of Triiodothyronine (T3) on the expression, 

polyadenylation and distribution of the TSH granules in thyrotrophs of 

hypothyroid rats. Master Thesis (Human physiology). Sao Paulo: Institute of 

Biomedical Sciences, University of São Paulo, 2010.  

 

The thyroid-stimulating hormone (TSH) is the main regulator of the synthesis and 

secretion of thyroid hormones (TH), which exert a negative feedback mechanism in the 

pituitary by reducing the synthesis of  and  (CGA - Glycoprotein hormones alpha 

chain) chains through mechanisms that involve changes in the transcription of genes 

that encode these proteins (known as genomic action). However, in the last decade, an 

increasing body of evidence has shown that, in parallel with the classical genomic 

mechanisms, some TH actions might be elicited in a short period time (seconds to 

minutes), and in the presence of gene transcription inhibitors, which indicates that TH 

can also act nongenomically. In the present study we evaluate if TH could regulate 

some steps of the expression of  TSH and CGA in a short period of time, which might 

provide evidence that they could act by non genomic mechanisms. For this, the 

expression and polyadenylation of alpha (CGA) and  subunits of TSH mRNA, and 

TSH content, were evaluated by real time PCR and western blot, respectively, in 

thyroidectomized (hypothyroid) rats, 30 min after they were subjected or not to 

physiological or saturating doses of T3. It was observed that thyroidectomyzed animals 

treated with saline (Tx) presented an increase of 10 and 4 times in the content of βTSH 

and CGA mRNA, respectively, and in the βTSH / CGA ratio compared with control 

group. The saturating dose of T3 did not alter the βTSH and CGA mRNAs content, but 

the physiological dose reduced them at 52 and 34% respectively, without changing the 

βTSH / CGA ratio, compared with Tx group. The RACE-PAT assay showed that the Tx 

rats presented an increase in the mRNA TSH poly-A tail length, whereas no change 

was observed to the mRNA of CGA. The acute and saturating dose of T3 caused a 17% 

reduction in the length of mRNA βTSH poly-A tail in hypothyroid animals compared 

with hypothyroid group. No changes were observed in the length of the poly-A tail of 

mRNA CGA, suggesting a specific effect of T3 on the  subunit polyadenylation. 

Through the Western blot/ECL, histochemistry and immunohistochemistry methods we 

could observe that T3 (in both doses used) promoted a 30% increase in TSH protein 

content, a decrease in βTSH labeling near thyrotrophs plasma membrane and increased 

the actin polymerization in the pituitary of hypothyroid animals, possibly by inhibiting 

the secretion of this hormone. Considering that these results were observed in 30 min, 

and some of them involve changes in post-transcriptional regulation of gene expression 

(polyadenylation), we can infer that in parallel to its genomic action, T3 acts by non 

genomic pathways in the regulation of the TSH synthesis and secretion. 

 

Keywords: Thyroid hormone. Thyrotropin (TSH). Secretion. Non genomic actions. 

Polyadenylation. Thyrotroph. 
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1 INTRODUÇÃO  

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,  e , associadas por ligação não-covalente (PIERCE, 

PARSONS, 1981).  

Os primeiros indícios de que as glicoproteínas hipofisárias eram compostas por duas 

subunidades surgiram a partir de estudos com as gonadotrofinas (LH e FSH), que 

demonstraram que com a dissociação ocorria uma redução para metade do peso molecular 

destes hormônios para a metade e perda total de atividade biológica (LI, STARMAN, 1964).  

Estudos subseqüentes utilizando-se de ferramentas que permitiam a combinação da 

subunidade  do LH com a subunidade  do TSH demonstraram que a troca de subunidade  

não interferiu com a atividade biológica e com as características do hormônio tireotrófico 

(PAPKOFF et al., 1967; LIAO, PIERCE, 1971).  

A partir deste resultado concluiu-se que a subunidade  é comum aos hormônios 

glicoprotéicos da hipófise, sendo expressa tanto nos tireotrofos quanto nos gonadotrofos, e 

que cabe à subunidade  a especificidade biológica do hormônio em questão, mas faz-se 

necessário que as duas subunidades estejam ligadas para que o hormônio apresente atividade 

biológica (BOUSFIELD et al., 2006).  

 

Síntese e secreção do TSH 

A síntese das cadeias  e β, a montagem e a secreção do TSH maduro ocorrem nos 

tireotrofos, tipo celular que compreende 5% da glândula adeno-hipófise.  

Como toda proteína, a síntese das subunidades que compõem essa glicoproteína 

envolve a transcrição dos genes em RNA mensageiros. O gene que codifica a subunidade , 

também denominada CGA (Glycoprotein hormones Alpha Chain) localiza-se no cromossomo 

5, enquanto o gene da subunidade  está localizado no cromossomo 2, em ratos. Essa 

diferença na localização dos genes ocorre nas diversas espécies de vertebrados e implica 

numa regulação coordenada na expressão destas duas subunidades para que ocorra a síntese 

de TSH nos tireotrofos.  

Após a transcrição, os RNAs heterogêneos das duas subunidades sofrem 

processamento pós-transcricional onde são incorporadas a estrutura de cap na região 5’UTR 

(untranslated region), e várias adeninas, na porção 3’UTR (cauda poli-A), processo 

denominado de poliadenilação. Estas estruturas estão relacionadas com a proteção do mRNA 
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frente à ação de RNAses garantindo uma maior estabilidade ao transcrito, bem como facilitam 

sua ancoragem aos polissomos permitindo a eficiência no processo de tradução. Desse modo, 

têm-se a formação dos mRNAs maduros. 

Sob condições ideais, os mRNAs se associam aos polissomos e inicia-se a tradução 

das proteínas das subunidades  (CGA) e β que compõem o TSH. Enquanto parte da porção 

C-terminal está sofrendo tradução, na porção N-terminal já ocorre a clivagem do peptídeo 

sinal. O peptídeo sinal da proteína CGA é composto de 24 resíduos e possui elevada 

homologia entre as diferentes espécies, já o peptídeo sinal da subunidade β apresenta 20 

resíduos e tem uma alta variabilidade entre as espécies. 

Com a clivagem do peptídeo sinal, as proteínas CGA (120 aa; 13,4 kDa) e βTSH (138 

aa; 15,5 kDa) são liberadas para o espaço das cisternas do retículo endoplasmático rugoso 

(RER) onde ocorre a glicosilação, formação de pontes dissulfeto e dá-se o início do 

acoplamento entre as subunidades. 

A proteína CGA apresenta duas N-glicosilações nos resíduos 56 e 82 de asparagina 

(Asn), sendo a glicosilação do resíduo 56 essencial para a atividade biológica do hormônio 

maduro. Já a subunidade β do TSH apresenta somente uma N-glicosilação no resíduo 23 de 

Asn. 

A maior parte das cinco e seis pontes dissulfeto presentes nas proteínas CGA e βTSH, 

respectivamente, são formadas no RER. Estas pontes entre resíduos de cisteína garantem a 

estrutura secundária das proteínas, estrutura esta que se apresenta preservada entre as 

diferentes espécies. Por meio das pontes dissulfeto há formação de “dobras” que permitem a 

ligação entre as duas subunidades e a estabilização do heterodímero, bem como o 

reconhecimento e a ligação com o receptor do TSH. 

Após a formação do heterodímero, que ocorre cerca de 30 a 60 min após a síntese 

inicial das subunidades (CHIN et al., 1981), o TSH, ainda imaturo, segue para o Golgi onde 

irá sofrer processamento pós-traducional, completando-se a adição de resíduos de açúcares, 

como o ácido siálico, sulfatos, dentre outros, dando origem à molécula de TSH maduro 

(BOUSFIELD et al., 2006). Este permanece no interior de vesículas no citoplasma até que, 

sob estímulo apropriado, é liberado (exocitose) na corrente sanguínea. O TSH é então 

reconhecido por receptores específicos localizados na membrana plasmática das células 

foliculares tireoidianas, e como resultado dessa interação a tireóide é estimulada a produzir os 

hormônios tireoidianos (HTs). 
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Vale comentar que, estudos in vitro com tumores hipofisários tireotróficos 

demonstraram que as proteínas CGA e βTSH são produzidas em quantidades 

aproximadamente iguais (CHIN et al., 1981), porém, quase metade das subunidades beta 

produzidas sofrem degradação intracelular enquanto que a subunidade  permanece intacta, 

sendo o excesso não associado com a subunidade β liberado para o meio extracelular (CHIN 

et al., 1993).   

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

responsável pela manutenção apropriada da concentração dos HTs, a triiodotironina (T3) e a 

tiroxina (T4), na circulação (YUSTA et al., 1998), 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, em várias etapas desse processo, o que leva ao aumento ou diminuição 

da síntese de proteínas envolvidas com o metabolismo, crescimento e desenvolvimento.  

As ações genômicas ou transcricionais decorrem da interação do T3 com seus 

receptores (TRs) nucleares, os quais se apresentam associados a seqüências específicas 

localizadas na região promotora de seus genes-alvo, conhecidas como elementos responsivos 

aos HTs (TREs) (SHIBUSAWA et al., 2003). A maioria desses genes tem sua transcrição 

aumentada pelo T3, como é o caso dos que codificam o GH (MURPHY et al., 1992) e as 

subunidades  e II da cadeia pesada da miosina ( MHC e MHC-II), expressas no músculo 

cardíaco e esquelético, respectivamente (HADDAD et al.,1998). Outros, contudo, têm sua 

expressão reprimida pelo T3, como é o caso dos genes que codificam as subunidades CGA 

(SHUPNIK et al., 1983) e  do TSH (STATON et al., 1998) e o TRH (Hormônio Liberador 

da Tireotrofina) (SHIBUSAWA et al., 2003). Este mecanismo de ação requer um tempo 

relativamente longo, de horas ou até dias, para que a resposta hormonal seja desencadeada. 

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 (não genômicas). Estas ações foram descritas na 

membrana celular como alterações no fluxo de íons e de glicose, em componentes do 

citoesqueleto de células gliais, osteoblásticas e em somatotrofos, na atividade de quinases 

específicas, tais como a MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno), na estabilidade de 

alguns transcritos, como os da enzima málica e do GH, ou ainda aumentando a atividade e 

inserção de bombas na membrana plasmática, tais como a Na/K-ATPase (DAVIS et al., 1996; 

DAVIS et al., 2005; GOULART-SILVA et al., 2006; DAVIS et al., 2008).   
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Parte das ações não genômicas dos HTs envolve sua passagem pela membrana 

plasmática e interação com a PI3K (fosfatidioinositol 3-quinase), mitocôndrias ou retículo 

endoplasmático, enquanto outra parte depende da interação destes hormônios com uma 

proteína de membrana, a integrina αvβ3, que reconhece proteínas de matriz que apresentam o 

domínio RGD (CODY et al., 2007), mecanismo pelo qual os HTs promovem a ativação da 

MAPK, entre outras proteínas. 
 

Ações dos hormônios tireoidianos sobre a síntese e secreção de TSH - mecanismo de 

feedback negativo 

Vários estudos desenvolvidos na década de 80 descreveram mecanismos, pelos quais 

os HTs atuam, principalmente através de ação não genômica, na hipófise e no hipotálamo 

reduzindo a síntese e secreção de TSH, tanto de CGA quanto da subunidade , e TRH, 

respectivamente (O’SHEA et al., 2002; SHUPNIK et al., 1985). Estas ações são 

desencadeadas principalmente pelo T3 gerado na hipófise e hipotálamo, a partir do T4 

circulante, e decorrem da interação do T3 com os TRs presentes na região promotora dos 

genes que codificam a cadeia  e  do TSH (CGA e TSH, respectivamente) e o TRH (CHIN 

et al., 1985). 

Enquanto os estudos relacionados ao controle da expressão do gene que codifica o 

βTSH pelo T3 parecem estar mais consolidados, há ainda relativamente poucos relacionados à 

cadeia  do TSH. Estudos com hipófises de ratos e cultura de células de tumor tireotrófico 

(TtT97) demonstraram que o efeito negativo exercido pelos hormônios tireoidianos sobre a 

expressão de mRNA de CGA é maior em cultura celular contendo apenas tireotrofos do que 

em hipófise total (SHUPNIK et al., 1983), e que o T3 bloqueia a estimulação provocada por 

TRH, mas não tem efeito sobre a estimulação por GnRH ou AMPc (PENNATHUR et al., 

1993). Estes dados sugerem que os efeitos inibitórios exercidos pelos hormônios tireoidianos 

sobre a expressão da subunidade CGA são tireotrofo-específicos. 

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

inibição da expressão do TSH e TRH, e quando há redução dos HTs no plasma, observa-se o 

oposto, condições em que a tiróide tem sua atividade reduzida ou aumentada, 

respectivamente, o que caracteriza a base molecular do mecanismo de feedback negativo 

desencadeado pela concentração de HTs circulantes (ROSS et al., 1986; CARR et al., 1987; 

SUGIMOTO et al., 2007).  

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

demonstraram um decréscimo nos níveis de mRNA de CGA e TSH em curtos períodos de 
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tempo (uma hora ou trinta minutos), após administração de HTs, sugerindo a possibilidade de 

um efeito dos HTs sobre a estabilidade destes transcritos (DUPRÉ et al., 2004; STATON et 

al., 1998; CHIN et al., 1993).  

Nesse sentido, Krane e colaboradores (1991) 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 βTSH, 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.  

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

sobre o mRNA de TSH, Leedman e colaboradores (1995) descreveram uma proteína que se 

liga na porção 3’UTR (região não traduzida) deste mRNA desestabilizando-o. Observaram 

que esta proteína é regulada pelo T3, e que poderia estar envolvida em algum mecanismo não 

genômico desencadeado pelo HT na estabilidade do mRNA de TSH. 

Já com relação à subunidade , os dados presentes na literatura limitam-se a ações 

genômicas inibitórias dos HTs através de interação com os receptores TR1 e TR1 

(SHUPNIK et al., 1987; McCABE et al., 1998). 

Ainda, sabe-se que a resposta de redução da secreção de TSH é bastante rápida: em 

apenas duas horas já se observa uma redução de 17 % frente à administração T3 e de 9 % para 

T4 (EVERTS et al., 1994).  

Esses dados somados as alterações nos conteúdos de mRNA das subunidades CGA e 

TSH e na estabilidade deste último, sugerem que possíveis mecanismos não genômicos 

estejam sendo desencadeados pelos HTs, seja sobre a síntese como também no que diz 

respeito à secreção de TSH. 

 

Ações não genômicas dos HTs e resultados obtidos no nosso laboratório em recentes 

estudos 

Enquanto vários estudos vêm sendo desenvolvidos para melhor compreensão do 

mecanismo de ação genômica dos HTs sobre a expressão de TSH e da subunidade , poucos 

trabalhos existem relacionados às suas possíveis ações não genômicas sobre estas 

subunidades, 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 ações não 

genômicas dos HTs. Trabalhos focados neste tema demonstraram que ratos hipotiroideos, 
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quando submetidos à administração aguda de doses supra-fisiológicas de T3 apresentaram, 

após 30 min, aumento no grau de poliadenilação do mRNA do GH (VOLPATO et al., 2000). 

Este aumento do comprimento da cauda poli-A do transcrito de GH já havia sido observado 

em trabalhos com tratamentos mais longos (cerca de 8 h) (MURPHY et al., 1992; LEEDMAN 

et al., 1995) e é um dado indicativo de uma elevação da sua estabilidade, o que poderia dar 

suporte ao aumento da expressão de mRNA do GH observado neste curto período de tempo 

(30 min) (VOLPATO, NUNES, 2001).  

A maioria dos mRNAs dos eucariotos possui uma seqüência repetida de bases de 

adenina, conhecida como cauda de poliadenilação (cauda poli-A), próximo a sua terminação 

3’UTR.  

A formação da cauda poli-A pode ocorrer tanto no núcleo quanto no citoplasma e 

difere substancialmente. No núcleo a poliadenilação envolve duas etapas imediatamente após 

a formação do transcrito primário (RNA heterogêneo): primeiro ocorre a clivagem do 

precursor e, em seguida, a adição de adeninas, cerca de 200 resíduos, uma de cada vez, 

processo conhecido como poliadenilação.  

Já, no citoplasma, a poliadenilação não está associada à remoção do precursor, uma 

vez que este já foi removido no núcleo, e o número de adeninas adicionadas varia com o 

tempo e a fase do desenvolvimento e, certamente, pode ser regulado por fatores que ainda não 

são conhecidos (SHEETS, WICKENS et al., 1989; SHEETS et al., 1990; BILGER et al., 

1994).   

A essas adeninas encontram-se associadas proteínas ligantes da cauda poli-A, as 

PABPs, que, além de protegerem os mRNAs da ação de RNAses, também participam do 

ancoramento deles ao aparelho ribossomal de tradução (GALLIE, 1998; WANG et al., 1999; 

SACHS, 1993). Assim, uma falha no processo de adenilação ou alterações pós-transcricionais 

que resultem em deadenilação muitas vezes precedem uma baixa expressão de determinada 

proteína, uma vez que a estabilidade e a tradução de seu mRNA encontram-se prejudicadas.  

Conforme relatado, o mRNA do GH de ratos hipotiroideos submetidos à dose aguda e 

saturante de T3 apresenta maior número de resíduos de adenina na sua cauda poli-A 

(VOLPATO et al., 2000), fato indicativo de que esse procedimento aumenta a estabilidade e a 

taxa de tradução deste mRNA, o que parece fundamentar o aumento do conteúdo de GH na 

região perinuclear do somatotrofo após 30 min da administração do T3 também observado em 

nosso laboratório (GOULART-SILVA et al., 2006). Essa rápida resposta sugere que antes da ação 
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transcricional do T3 sobre o gene do GH, que é lenta, este hormônio desencadeia uma ação pós-

transcricional que permite que o GH seja sintetizado de imediato.  

Ainda, observa-se que, nas células da adenohipófise de ratos hipotiroideos o citoesqueleto 

de actina encontra-se desorganizado e que, nos somatotrofos os poucos grânulos de GH se 

apresentam localizados na periferia das células. Após 30 min da administração de T3, observa-se 

polimerização da actina, redução da marcação de GH da periferia e aumento de GH na região 

perinuclear dos somatotrofos, indicando que, em paralelo à reorganização do citoesqueleto de 

actina, ocorre a secreção do GH e aumento da sua síntese, já que na região perinuclear se encontra 

o retículo endoplasmático rugoso, maquinaria sintética das células (GOULART-SILVA et al., 

2006).  

Em trabalho subseqüente, esses achados foram confirmados por meio de análise de perfil 

polissomal, que mostrou que o T3 aumenta o conteúdo de mRNA de GH na fração polissomal, 

dado indicativo de uma ação rápida do hormônio sobre a tradução deste transcrito, bem como se 

observou aumento de IGF-I plasmático, refletindo um aumento da secreção de GH por esse 

mesmo procedimento (SILVA et al., 2010). 

Apesar de este estudo ter sido direcionado ao hormônio do crescimento (somatotrofos), o 

desarranjo no citoesqueleto foi observado em toda a população celular da adenohipófise e 

desencadeou uma série de perguntas que culminaram com a idealização do presente estudo.  

É possível que o oposto do que foi observado com o GH ocorra com administração aguda 

de T3 sobre o de mRNA de TSH e de CGA, provocando uma redução na expressão e no grau de 

poliadenilação destes transcritos, assim como na taxa de tradução, levando à diminuição da 

síntese de TSH, antes mesmo que uma redução da atividade transcricional nestes genes se 

evidencie.  

Esse efeito poderia representar um mecanismo adicional de controle da expressão gênica do 

TSH, por meio de um mecanismo de feedback negativo, acionado não genomicamente, ainda pouco 

conhecido e explorado, sendo esta possibilidade, o principal foco deste estudo. 
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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 das subunidades alfa (CGA) e beta 

(βTSH), o T3, possivelmente por intermédio de ações não genômicas, promove: 

 

1) Redução no conteúdo de mRNA de βTSH (52%) em doses fisiológicas; 

2) Redução no conteúdo de mRNA de CGA (34%) em doses fisiológicas; 

3) Redução no comprimento da cauda poli-A do mRNA de βTSH (17%, ~37 

adeninas) e provavelmente estabilidade deste transcrito, no grupo Tx tratado com 

dose saturante (Tx100);  

4) Aumento de cerca de 30% no conteúdo total de βTSH hipofisário; possivelmente 

devido um bloqueio na secreção, tanto no tratamento com dose fisiológica como 

saturante; 

5) Redução da marcação de βTSH na periferia do tireotrofo e aumento no 

citoplasma, corroborando os dados descritos no item 4. 

 

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

pelo qual o T3 promove redução na síntese e secreção de TSH, em um período muito curto de 

tempo caracterizando uma ação não genômica, que se soma ao já reconhecido efeito de 

feedback negativo que ele desencadeia. 
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