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RESUMO 

ROMANO, R. M. Influência do hormônio tireoideano na atividade do gonadotrofo. 2011. 

128 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.   

 

Problemas no eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal são frequentes no hipo e no 

hipertireoidismo, embora pouco seja conhecido a respeito das bases moleculares destas 

alterações. Neste estudo foi avaliado o efeito da administração aguda e crônica na atividade 

do gonadotrofo em ratos Wistar tireoidectomizados aos 60 dias de idade e mantidos com 

tratamento de metimazol e CaCl2 por 21 dias. Após esse período os animais receberam T3 por 

injeção intravenosa nas doses correspondentes a 1X, 5X ou 50X à dose fisiológica (0,3 

µg/100g PC) ou salina (TX) e foram decapitados após 30 minutos. O grupo crônico recebeu a 

dose correspondentes a 5X por 5 dias. Ratos falso-operados foram utilizados como controle. 

As hipófises foram removidas e submetidas às análises de expressão do mRNA do LH e do 

FSH por PCR em tempo real, adenilação da cauda poli(A) do LH pelo race PAT, e ainda 

expressão protéica do LH e do FSH por Western Blotting e imunohistoquímica. Os testículos 

foram avaliados quanto à expressão do receptor de LH e de andrógenos, por PCR em tempo 

real e Western Blotting. Os epidídimos forma avaliados quanto a expressão do receptor de 

andrógenos pela mesma metodologia. A concentração sérica de LH e FSH foi avaliada pelo 

sistema Luminex, o TSH, o T3 e a testosterona foram medidas por radioimunoensaio. Os 

resultados foram analisados estatisticamente pela ANOVA seguida do pós-teste de Tukey 

HSD para grupos com tamanhos amostrais diferentes, considerando-se diferença se p<0,05. A 

tireoidectomia elevou a concentração sérica de TSH e a administração aguda de T3 não 

alterou esse parâmetro. Já os animais tratados cronicamente com T3 apresentaram redução do 

TSH sérico. O hipotireoidismo ocasionou elevação no LH sérico, que foi reduzido após 3 

horas do tratamento com T3. O hipertireoidismo acarretou diminuição do LH sérico. O 

mRNA do LH se elevou no hipotireoidismo e o tratamento com T3 reduziu a quantidade 

hipofisária. A cauda poli(A) do mRNA do LH foi reduzida no hipotireoidismo e não se 

alterou com os tratamentos. A proteína hipofisária foi reduzida no hipotireoidismo e se elevou 

com os tratamentos. Apesar do elevado LH sérico, a testosterona foi reduzida no 

hipotireoidismo e essa redução foi mantida nos tratamentos. O FSH sérico foi reduzido no 

hipotireoidismo e os tratamentos elevaram esse parâmetro ao observado no controle. O 

mRNA se elevou no TX e reduziu com o tratamento; a proteína estava reduzida no TX e se 

elevou nos tratamentos. O receptor de LH foi reduzido no TX e se elevou no tratamento, 

enquanto o receptor de andrógenos se comportou de forma inversa. O receptor de andrógenos 
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do epidídimo foi aumentado no TX e reduzido pelos tratamentos. Esses resultados sugerem 

que o T3 age na modulação da função do gonadotrofo e na modulação da expressão dos 

receptores em tecidos-alvo. 

 

Palavras-chave: Hormônios tireoidianos. Gonadotrofinas. Glândula pituitária. Hormônios 

sexuais. 
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ABSTRACT 

ROMANO, R. M. Influence of thyroid hormone on gonadotrope activity. 2011. 128 p. Ph. 

D. thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2011. 

 

Disturbances in the activity of the hypothalamus-pituitary-gonads axis are frequent in hypo 

and in hyperthyroidism, although little is known about the molecular basis of these alterations. 

In this study we evaluated the effect of acute administration of T3 on the activity of 

gonadotropes in male Wistar rats that were thyroidectomized at 60 days-old and kept under 

treatment with methimazole and CaCl for 20 days. After this period the animals received T3 

by i.v. injection at doses corresponding to 1X, 5X or 50X the physiological dose (0.3 µg/100g 

BW) or saline (TX), and were decapitated 30 min thereafter. Hyperthryoid rats received T3 

i.p. at doses of 5X for 5 days. Sham-operated animals were used as control. The pituitaries 

were removed and submitted to analyses of gene expression and adenylation status of poly(A) 

tail of LH and FSH mRNA by real-time PCR and RACE-PAT, respectively. LH and FSH 

expression was evaluated by Western blotting and immunohistochemistry (IHC). The testes 

were evaluated for the expression of LH receptor expression and androgen receptor 

expression by real-time PCR and Western Blotting. The epididymis were evaluated for the 

androgen receptor expression by the same methodology used for the testes. The serum 

concentration of FSH and LH were evaluated by Luminex kit (Millipore), whereas TSH, T3 

and testosterone were measured by RIA. The results were statistically analyzed by ANOVA 

followed by Tukey HSD post hoc test for unequal sample sizes, considering statistical 

difference at P <0.05. The thyroidectomy increased the TSH, LH and reduced the FSH and 

testosterone serum concentration. The acute T3 administration did not change the TSH and 

testosterone level, but increased the FSH and decreased the LH. After the T3 treatment for 5 

days, the TSH and LH serum concentration was decreased and the testosterone was below the 

detectable limits. The FSH serum remained increased, equal the control level. After TX, 

another group of rats were treated with 1X, 5X or 50X the physiological dose for 1, 2 or 3 

hours before sacrifice. The LH serum concentration remains higher than TX and control 

group in 1 and 2 hours. The 3 hour group had a decrease in the serum level compared to TX. 

The FSH had an increase in the serum concentration in all times. The poly(A) tail of LH 

mRNA was reduced in TX and in the treatments. The protein content was reduced in TX and 

was elevated with treatments. The mRNA of FSH increased in TX and reduced after T3 

treatment; the protein content was reduced in TX increased after treatment. The LH receptor 

was reduced in the treatment and reestablished in T3 treatment, while the opposite occurred 
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with androgen receptor. In the epididymis the expression of androgen receptor was increased 

in TX and was reduced in the treatments with T3. These results suggest that T3 modulates the 

gonadotrope function and the gene expression of receptors in tissue-target. 

 

Key-words: Thyroid hormones. Gonadotropins. Pituitary. Sexual hormones. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

O gonadotrofo é a célula adenohipofisária responsável pela produção dos hormônios 

LH (hormônio luteinizante) e FSH (hormônio folículo estimulante), ou gonadotrofinas, 

sintetizadas e liberadas a partir de estímulo do GnRH hipotalâmico (hormônio liberador de 

gonadotrofinas), o qual desempenha papel exponencial no controle da reprodução. Diversos 

fatores podem interferir no funcionamento do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, sendo 

que alterações de reprodução significativas são observadas em indivíduos que apresentam 

tanto o hiper quanto o hipotireoidismo. 

Apesar de algumas alterações reprodutivas ocorrerem em função de patologias 

tireoideanas, não se conhece o papel do hormônio tireoideano (HT) sobre a função 

reprodutiva no indivíduo adulto. No entanto, durante o período pré-natal, infância e pré-

puberdade esse hormônio influencia uma série de mecanismos que são responsáveis pelo 

desenvolvimento em diversos aspectos, incluindo os relacionados à função reprodutiva. 

Nestes indivíduos, a expressão gonadal de receptores de HT é intensa, havendo diversos 

estudos que procuram elucidar os mecanismos envolvidos nesse processo. Contudo, o 

indivíduo adulto não apresenta quantidade expressiva de receptores de HT nas gônadas, 

atribuindo-lhe uma aparente insensibilidade ao hormônio. 

Diferentemente do testículo, o gonadotrofo apresenta maior abundância de receptores 

de HT. Entretanto, como não há elemento responsivo ao hormônio tireoideano (TRE) nas suas 

unidades gênicas regulatórias, parece que este não participa diretamente da produção das 

gonadotrofinas. 

O HT é capaz de desencadear efeitos que não dependem da sua interação clássica com 

receptores nucleares. Respostas funcionais são observadas em alguns tipos celulares, com 

eventual possibilidade da ativação da transcrição gênica, quando o hormônio se liga às 

integrinas de membrana, ou pela ativação de bomba Na
+
/K

+
 ATPase, vias de fosforilação e 

polimerização de actina, por exemplo. Esses mecanismos são conhecidos como não 

genômicos e ocorrem, geralmente, num curto prazo de tempo. 

Neste trabalho investigamos a possibilidade de o HT exercer algum tipo de modulação 

sobre o HHG, por meio do estudo da expressão dos genes do FSH e LH, bem como por 

análises moleculares, como o real time PCR, Western Blotting, perfil polissomal, e 

morfológica pela imunohistoquímica; da expressão dos genes dos receptores de LH, de FSH e 

de andrógenos testiculares, também por real time PCR e Western Blotting; da expressão do 
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gene do receptor de andrógenos nos epidídimos; e das concentrações séricas de LH, FSH, e 

testosterona. 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

Nesta seção serão abordados alguns aspectos gerais da função testicular e de 

hormônios tireoideanos, eixo hipotalâmico hipofisário gonadal e relevância clínica da 

alteração tireoideana sobre o eixo HHG, ressaltando a literatura específica do tema e a 

justificativa do desenvolvimento do presente projeto. 

 

1.2.1  Hormônio tireoideano 

 

 Os HTs participam de etapas críticas da diferenciação, crescimento e metabolismo. 

São produzidos pela glândula tireóide, que se localiza logo abaixo da laringe e é formada por 

dois lobos lateralizados à traquéia e unidos por um istmo. É composta histologicamente de 

folículos preenchidos com colóide e revestidos por células epiteliais cúbicas, que secretam no 

interior desses folículos. O principal constituinte do colóide é a glicoproteína tiroglobulina, 

que serve de matriz para a síntese de HTs, sendo um reservatório destes. Para serem 

secretados, esses hormônios precisam retornar ao epitélio e atingir a corrente sanguínea 

(GUYTON e HALL, 2005; BIANCO e KIMURA, 2008). 

A glândula tireóide produz e secreta HTs sob estímulo do TSH hipofisário 

(Tireotrofina), sob controle do feedback negativo exercido pelo T3 e pelo estímulo do TRH 

hipotalâmico. Em humanos, a tiroxina (T4) representa cerca de 93% da sua secreção 

hormonal, enquanto a triiodotironina (T3) representa os 7% restantes O T3 apresenta maior 

bioatividade, sendo nos tecidos o T4 convertido em T3 por ação de desiodases (GUYTON e 

HALL, 2005; BIANCO e KIMURA, 2008). 

  O HT age nos tecidos alvo através da interação com TRs, que se apresentam 

dimerizados, especialmente com os receptores de ácido retinóico X (RXR) e acoplados ao seu 

elemento responsivo. No núcleo o hormônio interage com o receptor, desencadeando ou 

bloqueando a transcrição de diversos genes (YEN, 2001). 

 Mas a descoberta da interação do HT com outros sítios de ligação localizados na 

membrana celular e no citoplasma confere a esse hormônio a possibilidade de atuação em 

tecidos onde não se encontram receptores nucleares em abundância ou TRs (DAVIS et al., 

2008a; 2008b; 2000). 
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1.2.2 Função testicular e hormônios tireoideanos 

 

 A importância da atividade gonadal masculina sobre a reprodução humana teve maior 

ênfase a partir do desenvolvimento de biotecnologias como a fertilização in vitro (FIV) e a 

injeção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI). Para essas biotecnologias, além das 

condições de excelência de qualidade de ovócitos, é fundamental obter concentrações 

adequadas de espermatozóides viáveis, que serão maturados in vitro para se tornarem capazes 

de fertilização. Essa recente maior atenção ao gameta masculino aumentou a necessidade do 

conhecimento andrológico e, atualmente, já se considera que cerca da metade dos problemas 

conjugais de reprodução se deve à disfunção masculina (PATRIZIO; SANGUINETI; 

SAKKAS, 2008). 

 A espermatogênese é o processo que envolve a multiplicação e a maturação das 

células espermáticas, além da produção de gametas viáveis em concentrações adequadas, que 

serão transportados por um sistema reprodutivo necessariamente maduro e eficiente. O 

sistema reprodutivo compreende as gônadas masculinas (testículos), epidídimos e órgãos 

acessórios, como a próstata, as glândulas bulbouretrais e as vesículas seminais. O parênquima 

testicular compreende os túbulos seminíferos com o epitélio germinativo, onde se realiza a 

espermatogênese, além das células de Sertoli. Estas envolvem as células germinativas desde a 

periferia até o lúmen do túbulo, formando a barreira hemato-testicular. O tecido intersticial 

que ocupa cerca de 5% do volume testicular total contém as células de Leydig, que são 

responsáveis pela produção testicular de andrógenos (KERR et al., 2006). 

 Os epidídimos são formados a partir da convergência dos túbulos seminíferos oriundos 

dos testículos. Sua principal função é promover um ambiente adequado para a maturação do 

espermatozóide, uma vez que sua capacidade de fertilização é extremamente baixa no 

ambiente testicular. Vários tipos celulares compõem os epidídimos, cuja estrutura se modifica 

ao longo de seu trajeto, até desembocar nos ductos deferentes. Entre as suas características 

secretórias, destacam-se a alta expressão e a atividade da enzima 5α redutase (que converte 

testosterona em dihidrotestosterona - DHT), endocitose de substâncias luminais (desprendidas 

durante a maturação dos espermatozóides), acidificação do meio luminal e reabsorção de água 

(ROBAIRE; HINTON; ORGEBIN-CRIST, 2006). 

 Nas glândulas acessórias são produzidos fluidos que comporão o ejaculado. A próstata 

destaca-se pela produção das proteínas antígeno prostático específico (PSA) e fosfatase ácida 

prostática (PAP). Ainda expressa grande quantidade de receptores androgênicos, sendo 

bastante sensível à redução das concentrações hormonais de testosterona e DHT. Nas 
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vesículas seminais são produzidas e secretadas frutose, prostaglandinas e enzimas que 

diminuem a produção das espécies reativas de oxigênio, deletérias aos espermatozóides 

(RISBRIDGER e TAYLOR, 2006). 

 O impacto das alterações tireoideanas sobre a reprodução masculina foi assunto 

controverso durante muitos anos, apesar dos efeitos reconhecidos sobre outros órgãos e 

tecidos. Em parte, isso se deve ao fato de estudos antigos terem demonstrado que os testículos 

não eram metabolicamente responsivos ao hormônio tireoideano (HT) e também à baixa 

presença de receptores de hormônio tireoideano (TR) encontrados no órgão adulto 

(OPPENHEIMER et al., 1974; BARKER e KLITGAARD, 1952). Entretanto, nas duas 

últimas décadas, estudos conduzidos comprovaram que os HTs desempenham importante 

papel no desenvolvimento e na função testicular (WAGNER et al., 2008). 

 

1.2.3 Eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal 

  

A reprodução masculina e feminina é consequência de interações que vão desde o 

sistema nervoso central (hipotálamo) até as gônadas (testículos e ovários), passando pela 

hipófise. Este complexo mecanismo denominado de eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal 

sofre influência de diversos sistemas integrados. 

A hipófise é formada por duas unidades morfofuncionais diferentes, a neurohipófise e 

a adenohipófise. A adenohipófise apresenta cinco tipos celulares principais: os somatotrofos, 

que representam 40 a 50% do total das células e produzem hormônio do crescimento (GH); os 

lactotrofos, que representam 15% do total das células e produzem prolactina (PRL); os 

corticotrofos, que representam 15% das células e produzem a pro-opiomelanocortina, um 

precursor do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH); os tireotrofos, que compreendem 5% 

das células e produzem o hormônio tirotrófico (TSH); e, finalmente, os gonadotrofos, que 

compreendem 10% das células e produzem hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo 

estimulante (FSH) (NUNES, 2008). 

As gonadotrofinas (LH e FSH) são sintetizadas e liberadas a partir de estímulo do 

GnRH hipotalâmico, o qual desempenha papel fundamental no controle da reprodução. O LH 

e o FSH atuam na gônada masculina e feminina para a produção de espermatozóides e 

maturação de ovócitos, em mecanismos onde os hormônios esteróides sexuais, como a 

testosterona, a progesterona e o estradiol, estão diretamente envolvidos. Essa relação do 

sistema nervoso central com os órgãos periféricos é estabelecida pelo eixo HHG (EVERETT, 

2006). 



11 
 

Diversos fatores podem interferir no funcionamento desse eixo; mais especificamente, 

observam-se alterações reprodutivas significativas em indivíduos que apresentam hiper ou 

hipotireoidismo (HATSUTA et al., 2004; KRASSAS, 2000; MEIKLE, 2004; TONI et al., 

2005; VAN DEN BERGHE et al., 2002). Em geral, as alterações reprodutivas identificadas 

nessa última condição regridem após o tratamento com o HT (MEIKLE, 2004; TONI et al., 

2005; WARTOFSKY et al., 2006), indicando que há algum tipo de relação entre o eixo HHG 

e o eixo hipotalâmico-hipofisário-tireoideano. 

O LH e o FSH são glicoproteínas, assim como outro hormônio hipofisário, a 

tirotrofina TSH. O LH e o FSH são compostos por duas subunidades glicosiladas associadas 

por ligações não-covalentes, a α (comum) e a β (específica), as quais são codificadas por 

genes distintos, localizados em diferentes cromossomos. As subunidades α, βLH e βFSH estão 

expressas dentro das mesmas células (gonadotrofos bi-hormonais), embora algumas sejam 

capazes de secretar apenas um dos hormônios (gonadotrofos mono-hormonais). As etapas 

precursoras de clivagem e N-glicosilação ocorrem no retículo endoplasmático, onde a 

tradução dos mRNAs específicos gera os heterodímeros imaturos α/β. Ao longo do complexo 

de Golgi ocorre a progressiva aquisição da forma madura do hormônio, por glicosilações, 

dobramentos específicos e interação dos heterodímeros, que são alcançados no interior dos 

grânulos de secreção (BOUSFIELD et al., 2006; COUNIS et al., 2005). 

 As células que secretam FSH são grandes e apresentam grânulos de aproximadamente 

200 µm, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi extensos, sendo que nestas 

estruturas se dá o processo de glicosilação do hormônio. As células que secretam LH 

apresentam grânulos secretórios menores que se acumulam em um pólo celular, próximo à 

periferia, e com o complexo de Golgi menos desenvolvido que nas células que secretam FSH. 

O FSH possui peso molecular de 34 kDa e consiste em 210 resíduos de aminoácidos, ao passo 

que o LH é uma proteína de peso molecular 28,5 kDa, com 204 resíduos de aminoácidos. A 

meia-vida plasmática do FSH humano é de aproximadamente 240 minutos e a do LH, 30 

minutos (NORMAN e LITWACK, 1997). 

A interação do GnRH com os receptores de membrana do gonadotrofo ativa vias de 

sinalização que geram cFos e cJun, fatores de transcrição que se dimerizam, atuando em 

genes que apresentam sítio de reconhecimento AP-1. Também ocorre a ativação de Egr-1 

(proteína inicial de resposta ao crescimento 1) através da sinalização via PKC e MAPK. Essas 

vias de sinalização são melhor definidas para a síntese de LH, tendo em vista que os 

mecanismos envolvidos com a síntese de FSH ainda são pouco conhecidos (COUNIS et al., 

2005). 
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Além de LH, o gonadotrofo hipofisário produz uma pequena quantidade endógena de 

GnRH, que auxilia na exocitose dos grânulos de LH pela abertura dos canais de cálcio, 

contribuindo para os níveis basais de secreção desse hormônio (KRSMANOVIC et al., 2000). 

A relação entre HT e eixo gonadal também pode ser evidenciada em estudos 

desenvolvidos por Lovejoy et al. (1997), que demonstraram que, após três horas do 

tratamento com T3, ocorre elevação em 42% da concentração sérica de testosterona e 150% 

da globulina transportadora. 

 Ainda, há evidências de que o número de células germinativas testiculares diminui no 

hipotireoidismo; em contrapartida, observa-se a sua elevação durante o hipotireoidismo 

transitório, apesar da quantidade de espermatozóides vivos estar diminuída em ambas as 

situações. Nesse mesmo estudo, verifica-se a redução da atividade de enzimas testiculares, 

como a superoxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, sugerindo que o hormônio 

tireoideano exerça regulação direta sobre a fisiologia e sistema de defesa antioxidante do 

testículo (SAHOO et al., 2008). 

 A enzima desiodase do tipo 2 é expressa nos testículos de ratos adultos, mais 

precisamente nas espermátides alongadas, e sua atividade é induzida pelo hipotireoidismo, 

sugerindo que o HT possa ter efeito direto na espermatogênese de ratos adultos (WAJNER et 

al., 2007). A morfologia espermática é alterada no sêmen de indivíduos hipotireóideos, sendo 

restabelecida após tratamento com o HT (KRASSAS et al., 2008). Ainda assim, é detectada a 

presença de TRs no epidídimo, principalmente no compartimento citoplasmático, cuja 

quantidade se eleva em significativa escala no hipotireoidismo (mRNA e proteína) (PAUL et 

al., 2008). 

 

1.2.4 Relevância clínica da alteração da função tireoideana sobre o eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal 

 

Os hormônios tireoideanos desempenham papel conhecido sobre a reprodução, desde a 

fase de desenvolvimento inicial da gônada. Durante a fase pré-púbere, os testículos são 

altamente influenciados pelos níveis de HTs, os quais respondem pelo crescimento e pela 

maturação das células testiculares. Nesse período, o hipotireoidismo leva ao hipergonadismo e 

à imaturidade celular, ao passo que o hipertireoidismo acarreta hipogonadismo e maturidade 

celular precoce em ratos (ARIYARATANE et al., 2000; CHAPIN et al., 1996), sendo que os 

TRs estão presentes nos testículos de ratos desde o período perinatal até a vida adulta 

(BUZZARD et al., 2000, JANNINI et al., 2000). Durante esse mesmo período também são 
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encontradas desiodases nesses tecidos: enzimas que modulam a conversão do T4 a T3, e 

consequentemente a ação dos HT (WAGNER et al., 2003, WAJNER et al.,2007). 

Em meninos com hipotireoidismo, os níveis séricos de PRL (prolactina) e TSH são 

elevados em função do exagerado estímulo do TRH. Embora as concentrações séricas basais 

de LH, FSH, estrona e estradiol sejam elevadas, a resposta das gonadotrofinas ao GnRH está 

atenuada. Como resultado da elevação no FSH ocorre o aumento gonadal, mas a elevada PRL 

inibe o efeito do LH sobre a célula de Leydig, prejudicando a produção de testosterona. 

Meninos com hipotireoidismo primário apresentam elevação de TSH, mas somente aqueles 

com hipergonadismo têm a PRL e gonadotrofinas exageradamente elevadas. Alterações estas 

revertidas pela terapia de reposição com hormônio tireoideano (MEIKLE, 2004). 

A hiperprolactinemia pode se desenvolver em pacientes com hipotireoidismo primário 

por alguns mecanismos conhecidos: (a) em resposta ao estado hipotireoideo há uma descarga 

compensatória central hipotalâmica de TRH, resultando na estimulação da produção de PRL; 

(b) a eliminação da PRL da circulação sistêmica está reduzida, o que contribui ao aumento 

das suas concentrações; e (c) há diminuição da sensibilidade do lactotrofo ao efeito supressor 

da dopamina (HEKINSON et al., 2010). Em homens a hiperprolactinemia está mais 

frequentemente relacionada à presença de macroadenomas hipofisários (DE ROSA et al., 

2003). 

Entretanto, em homens com hipotireoidismo primário, raramente se observa a 

hiperprolactinemia (exceto nos casos em que há tumores hipofisários relatados), 

contrariamente ao que ocorre na mulher. A maioria dos estudos em homens com 

hipotireoidismo primário e hipogonadismo atesta níveis normais de LH e FSH. Porém, a 

administração de GnRH a esses pacientes não resulta em liberação de gonadotrofinas 

hipofisárias, denotando incapacidade do gonadotrofo em responder a esse estímulo (MEIKLE, 

2004). 

Não há relatos de que a região promotora dos genes que codificam a subunidade β 

específica do LH ou FSH ou ainda do GnRH apresentem TRE (MEIKLE, 2004; TONI et al., 

2005). Além disso, a densidade de receptores de HT (TR) é baixa nas regiões hipotalâmicas 

em que os neurônios do GnRH se encontram (TONI et al., 2005), dados que sugerem que as 

ações dos HT sobre a hipófise e o hipotálamo ocorreriam predominantemente por modulação 

da estabilidade ou do processamento pós-transcricional do mRNA das gonadotrofinas ou do 

GnRH, levando a alterações da sua bioatividade (MEIKLE, 2004), ou ainda por inputs 

neuroendócrinos em outras regiões do sistema nervoso central, sensíveis ao hormônio 

tireoideano, que regulariam a síntese e/ou secreção de GnRH (TONI et al., 2005). Entretanto, 
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a expressão de TRs em gonadotrofos é bastante representativa, maior até do que em 

tireotrofos e somatotrofos, o que indica a possibilidade de regulação da função dos 

gonadotrofos por esse hormônio, por mecanismo ainda desconhecido, já que, como foi 

comentado, não há TRE na região promotora dos genes que codificam o FSH e LH 

(ALKEMADE et al., 2006; FLIERS et al., 2006). 

Sabe-se que o mRNA do βLH se altera em resposta aos níveis de HT, e que os TRs se 

expressam numa variedade de outros tipos celulares da hipófise anterior, incluindo lactotrofos 

e somatotrofos (TONI et al., 2005). Dessa forma, é possível, ainda, que o HT atue de maneira 

indireta sobre os gonadotrofos, interferindo com a secreção de mediadores a partir das células 

vizinhas, como o peptídeo vasointestinal (VIP), cuja imunorreatividade se encontra bastante 

aumentada na hipófise de ratos adultos hipotireoideos. A distribuição das células VIP em 

torno de células de LH sugere que possa existir uma interação parácrina/justácrina entre elas 

(TONI et al., 2005). 

Tanto em ratos castrados quanto em hipotireóideos observa-se a redução nos níveis de 

TRH e peptídeos derivados do prepro-TRH em regiões do sistema límbico, o que tem sido 

relacionado às alterações comportamentais identificadas no hipogonadismo e hipotireoidismo 

(PEKARY e SATTIN, 2001). Vale ressaltar que, ao contrário do que ocorre em áreas do 

sistema límbico, a produção de TRH em neurônios que se dirigem à eminência média 

hipotalâmica e que participam, portanto, do controle da secreção de TSH, encontra-se 

aumentada no hipotireoidismo. Embora estudos similares ainda não tenham sido 

desenvolvidos avaliando o papel da testosterona nos neurônios parvocelulares do núcleo 

paraventricular, sede dos neurônios TRHérgicos que controlam a atividade tireoideana, essa 

possibilidade não pode ser descartada. 

Observou-se que o HT está relacionado à ativação pós-transcricional das convertases 

1/3 (PC1/3), primariamente, e secundariamente da 2 (PC2), as quais atuam na conversão do 

pró-TRH a TRH, de modo que, com a aumento da atividade dessas enzimas em indivíduos 

hipotireoideos, eleva-se a produção de TRH (PERELLO et al., 2006). Essas convertases 

parecem atuar no processamento de outros pró-hormônios, já que: (a) camundongos knockout 

para PC1/3 e PC2 são pequenos devido ao processamento alterado do proGHRH; (b) 

camundongos knockout para PC2 apresentam distúrbios no processamento do pró-glucagon e 

(c) pacientes que não expressam PC1/3 apresentam vários distúrbios, entre os quais a 

infertilidade, o que levanta a possibilidade de que o processamento de pró-GnRH possa estar 

comprometido  no hipotireoidismo, visto que o HT, via convertases, poderia participar desse 

processamento pós-transcricional.  
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Ações não genômicas dos hormônios tireoideanos têm sido descritas em várias células, 

como alterações no transporte de cálcio, sódio e glicose através da membrana plasmática e 

promoção da atividade de proteínas-quinases (DAREZZO et al., 2004; DAVIS et al., 2000). 

Sobre astrócitos e somatotrofos, o HT atua na organização dos filamentos de F-actina, 

promovendo a organização do citoesqueleto. Na ausência desse hormônio, os neurônios 

também são incapazes de promover sinapses adequadas (SIEGRIST-KAISER et al., 1990) e 

os somatotrofos apresentam comprometimento da síntese e secreção de GH (GOULART-

SILVA et al., 2006), por desarranjos no citoesqueleto, bem como em consequência à redução 

na transcrição desse gene (ação genômica). 

Alterações no citoesqueleto de actina não se restringem aos somatotrofos. Observa-se 

que no hipotireoidismo há um desarranjo generalizado do citoesqueleto de toda a hipófise, 

indicando a possibilidade de os gonadotrofos serem igualmente afetados. Deste modo, é 

grande a possibilidade de que nessa situação haja também comprometimento da síntese e 

liberação dos hormônios gonadotróficos, já que para a síntese protéica há necessidade de 

direcionamento do mRNA ao ribossomo, bem como de fatores de alongamento que se 

encontrem ligados ao citoesqueleto de actina, e que, para a secreção hormonal, se faz 

necessária a mobilização de vesículas em direção à membrana plasmática, processos que 

dependem de um citoesqueleto organizado.  

Com base nas evidências expostas relacionadas às funções tireoideana e gonadal, e 

reconhecendo a necessidade de abordagem mais detalhada desse tema ainda pouco explorado 

e bastante controvertido, propomos com este projeto investigar o papel do hormônio 

tireoideano, na regulação da expressão dos genes do FSH e LH, por meio de análises 

moleculares, como real-time PCR e Western Blotting, perfil polissomal, e celulares, como a 

imunohistoquímica; da expressão dos genes dos receptores de LH, de FSH e de andrógenos 

testiculares, também por real time PCR e Western Blotting; da expressão do gene do receptor 

de andrógenos nos epidídimos; e das concentrações séricas de LH, FSH e testosterona. 
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1) O hipotireoidismo altera mecanismos moleculares da síntese e secreção de βLH: 

 

a. elevando o conteúdo de mRNA; 

b. reduzindo a estabilidade do mRNA por reduzir o tamanho da cauda poli(A); 

c. reduzindo a associação do mRNA ao polissomo; 

d. reduzindo o conteúdo protéico na hipófise observado pelo Western Blotting e 

pela imunohistoquímica; 

e. ocasionando intensa elevação da concentração sérica. 

 

2) O hipotireoidismo altera mecanismos moleculares da síntese e secreção de βFSH: 

 

a. elevando o conteúdo de mRNA; 

b. reduzindo a associação do mRNA ao polissomo; 

c. reduzindo o conteúdo protéico na hipófise observado pelo Western Blotting e 

pela imunohistoquímica; 

d. reduzindo a concentração sérica. 

 

3) O hipotireoidismo afeta os órgãos andrógeno-dependentes: 

 

a. reduzindo o peso da próstata e da vesícula seminal; 

b. reduzindo a concentração sérica de testosterona; 

c. alterando a morfometria dos túbulos seminíferos; 

d. aumentando o mRNA e reduzindo a expressão protéica do receptor de LH. 
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4) O hormônio tireoideano modula a expressão de βLH: 

 

a. reduzindo o conteúdo de mRNA (aumentado pelo hipotireoidismo); 

b. aumentando a associação do mRNA ao polissomo; 

c. aumentando o conteúdo protéico na hipófise observado pelo Western Blotting e 

pela imunohistoquímica; 

d. reduzindo a concentração sérica. 

 

5) O hormônio tireoideano modula a expressão de βFSH: 

 

a. reduzindo o conteúdo de mRNA; 

b. aumentando a associação do mRNA ao polissomo; 

c. aumentando o conteúdo protéico na hipófise observado pelo Western Blotting e 

pela imunohistoquímica; 

d. aumentando a concentração sérica. 

 

6) O hormônio tireoideano modula a expressão de receptores de LH e receptores de 

andrógenos (AR), independente da concentração sérica de testosterona: 

 

a. reduzindo a expressão do mRNA e elevando a proteína do receptor de LH; 

b. reduzindo a expressão da proteína do receptor de AR no tratamento agudo e 

elevando no hipertireoidismo; 

c. reduzindo a expressão do mRNA em todos os segmentos do epidídimo e 

elevando a proteína no corpo e cauda do epidídimo do receptor de AR. 
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