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RESUMO 

Queiroz MS. Efeito do hormônio tireoidiano sobre a expressão do 

mRNA da proteína desacopladora de protóns 3 (UCP3) em miocárdio e 

músculo esquelético de ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2005. 74p. 

 

INTRODUÇÃO: As proteínas desacopladoras de prótons (UCPs: 

uncoupling proteins) pertencem à família dos transportadores 

mitocondriais H+/ácidos graxos e têm distribuição diferenciada nos 

tecidos. Sabe-se que a UCP1 é responsável pela termogênese, mas o 

exato papel fisiológico da UCP2 e UCP3 ainda não está completamente 

estabelecido. Os hormônios tireoideanos (T3 e T4) estimulam a expressão 

da UCP3 em músculo cardíaco e esquelético, no entanto o mecanismo 

pelo qual exercem esse efeito não é conhecido. Este projeto visa avaliar 

se as alterações na expressão gênica da UCP3 são relacionadas a efeito 

primário do T3 ou são secundárias à estimulação do sistema renina-

angiotensina ou do sistema β-adrenérgico. MÉTODOS: Para a realização 

do estudo, criou-se um modelo animal de hipertireodismo, em ratos 

machos Sprague-Dawley, através da 3 administrações de 100 µg/100 g 

peso corpóreo de LT3, em dias alternados, associado ou não à captopril 

(1  mg/100 g de peso corpóreo), β-bloqueador propranolol (1  mg/100g 
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de peso corpóreo) ou β2-agonista clenbuterol (0,04  mg/100 g de peso 

corpóreo). A expressão do mRNA da UCP3 foi semi-quantitativamente 

determinada por Northern blot em amostras de músculo ventricular 

cardíaco e músculo esquelético (gastrocnemius e soleus). A expressão da 

proteína UCP3 foi avaliada por Western blot em músculo esquelético 

(quadríceps). Os resultados foram expressos em unidades arbitrárias de 

densitometria óptica. RESULTADOS: O tratamento com LT3 resultou 

em aumento estatisticamente significativo do conteúdo de mRNA da 

UCP3 em miocárdio (~3 vezes) e músculo esquelético (~8 vezes) 

(p<0,05) e esse efeito não foi alterado por nenhuma das medicações 

usadas concomitantemente. Não houve efeito sinergístico ou aditivo 

sobre a expressão do mRNA da UCP3 quando o LT3 foi administrado 

conjuntamente ao β2-agonista. O aumento na quantidade de mRNA da 

UCP3, em músculo esquelético, foi associado à aumento na expressão da 

proteína UCP3. CONCLUSÃO: O efeito do LT3 sobre a expressão da 

UCP3, nos tecidos analisados, não são dependentes da angiotensina II, 

nem do sistema β-adrenérgico, provavelmente refletindo uma ação direta 

do LT3 sobre a expressão do gene UCP3. 
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SUMMARY 

 

Queiroz MS. Effect of thyroid hormone on UCP-3 mRNA expression in 

rat heart and skeletal muscle [thesis]. São Paulo: School of Medicine, 

São Paulo University; 2005. 74p. 

 

Thyroid hormones (T3 and T4) stimulate UCP-3 expression in skeletal 

muscle. Here, we examined whether thyroid hormone-induced changes 

in UCP-3 mRNA expression are related to directs effects of T3 or reflect 

secondary effects of the hormone through stimulation of renin-

angiotensin or -adrenergic systems. Hyperthyroidism was produced by 

three injections of 100 g T3/100 g body weight on alternate days with 

or without concomitant treatment with either captopril (an ACE 

inhibitor), propranolol (a -blocker) or clenbuterol (a 2-agonist). The 

relative abundance of UCP-3 mRNA was measured in ventricular 

myocardium and skeletal muscle (gastrocnemius and soleus). T3 resulted 

in a significant increase in the relative abundance of UCP-3 in heart and 

skeletal muscle (P < 0.05), and the effect was not altered by captopril or 

propanolol; the inhibitors alone had no effect of UCP-3 mRNA content. 

There was no synergistic or additive effect of T3 and clenbuterol on 

UCP-3 mRNA expression in skeletal muscle. Increased UCP-3 mRNA 
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levels were associated with increased UCP-3 protein expression in 

skeletal muscle. We conclude that the effect of T3 on UCP-3 expression 

in cardiac and skeletal muscle is not dependent on either angiotensin II 

or the -adrenergic system and probably reflects a direct action of the 

hormone on UCP-3 gene expression. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os hormônios tireoideanos exercem uma gama de efeitos sobre o 

desenvolvimento, crescimento e metabolismo celular. As manifestações 

clínicas do excesso de hormônio tireoideano e sua deficiência são 

exemplos dramáticos do espectro de ação desse hormônio, com 

manifestações em diversos tecidos e sistemas1. As alterações 

cardiovasculares, no hipertireoidismo, são amplamente reconhecidas e 

reprodutíveis2 3, levando alguns autores, a princípio, a postularem 

erroneamente que a doença tireoidiana teria sua origem no coração. 

Atualmente, ainda não é possível explicar todas as manifestações 

cardiovasculares da doença tireoideana sem envolver múltiplos sítios de 

ação e outros sistemas hormonais, como catecolaminas e renina-

angiotensina4 5. 

O hormônio tireoideano ativo, triiodotironina (T3), exerce seu 

efeito após ligação à receptores nucleares específicos, nomeados de 

receptores tireoidianos (RT), pertencentes à família de fatores de 

transcrição nuclear hormônio-responsivo que compartilham 

similaridades estruturais e funcionais. Os RT contêm um domínio central 

de ligação ao DNA e um domínio C-terminal de ligação ao ligante. 

Ligam-se a sequências específicas do DNA, denominadas elementos de 
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resposta tireóidea (ERT), nas regiões promotoras do gene-alvo. De 

acordo com a natureza dos elementos reguladores no gene-alvo, o 

receptor ativado pode estimular ou inibir a transcrição6. 

Os prováveis mecanismos pelos quais o hormônio tireoideano 

exerceria seus efeitos cardiovasculares são: 1) ação direta sobre o 

cardiomiócito, 2) interação com o sistema nervoso simpático e 3) 

alterações da circulação periférica e no metabolismo energético. 

As propriedades contráteis do coração são dependentes de 

quantidades relativas de produtos de vários genes de miosina. A 

administração de T3 aumenta a contratilidade do ventrículo esquerdo, 

primariamente por estimular a transcrição da cadeia pesada  de miosina 

e por inibir a expressão do gene da cadeia pesada β de miosina. No 

entanto, a expressão dos genes da cadeia pesada de miosina são, 

também, influenciados por mudanças hemodinâmicas 

independentemente da ação do hormônio tireoidiano1 7. 

As alterações hemodinâmicas produzidas pelo aumento da 

atividade simpática8 são consideradas os principais fatores indutores da 

hipertrofia cardíaca no hipertireoidismo, uma vez que o aumento da 

atividade do sistema nervoso simpático (SNS) estimula a atividade da 

renina plasmática (ARP) ativando do sistema renina-angiotensina 

circulante (SRA)9. O sistema renina-angiotensina está envolvido, 
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também no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca10, através de 

receptores específicos presentes na membrana basal dos 

cardiomiócitos11, os quais são estimulados diretamente pela angiotensina 

II. Alguns trabalhos mostram que o hormônio tireoideano aumenta a 

atividade da renina plasmática, a concentração tecidual de angiotensina 

II e renina, bem como a aumento na expressão do mRNA da renina, em 

miocárdio e rim, sem envolver o SNS9 12 13. Estas e outras evidências 

sugerem que a renina-angiotensina circulante e o SNS, de forma 

associada ou independente, participam do desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca no hipertireoidismo14 12 15. Reforçando ainda mais 

esta idéia, os inibidores da enzima de conversão da angiotensina I8 16 e 

bloqueadores ß-adrenérgicos são terapeuticamente efetivos na redução e 

prevenção da hipertrofia cardíaca8 5. 

As catecolaminas, assim como os hormônios tireoideanos, levam 

ao aumento no gasto energético em seres humanos e animais. Em 

modelos experimentais, a calorigênese induzida por catecolaminas 

parece ser modulada pelo estado tireoideano, com animais hipertiroideos 

exibindo uma resposta calorigênica exacerbada, enquanto animais 

hipotiroideos têm resposta reduzida a catecolaminas17. Estudo in vitro18 

mostra clara amplificação da estimulação adrenérgica pelo T3, através de 

efeito nas vias de transdução induzidas pela norepinefrina (NE), ou 
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regulação na concentração de receptores ß-adrenérgicos, na atividade da 

adenilatociclase ou na quantidade de cAMP produzido. Fatores como 

exposição ao frio, estímulo -adrenérgico, levariam à aumento do cAMP 

nas células alvos, ativando a proteinoquinase A (PKA), que fosforilando 

o C-erb (cAMP-reponsive element binding protein) , aumenta a 

transcrição gênica da desiodinase do tipo II (DII) com maior conversão 

de T4 em T3
19. Foi, também, descrito que a quantidade de receptores ß1 e 

ß2-adrenérgicos e a produção de cAMP estão diminuídos no 

hipotireoidismo, sendo lentamente restaurados pela administração de 

T3
18 20. A concentração tecidual de NE foi indetectável em músculo 

cardíaco de ratos hipotireoidianos, enquanto em animais hipertiroidianos 

esta concentração foi até 5,2x maiores que as encontradas miocárdio de 

ratos normotireodeos. Estes resultados indicam as alterações na 

concentração tecidual de catecolaminas e seus metabólitos como 

responsáveis, pelo menos em parte por sintomas cardiovasculares 

observados no hiper e hipotireoidismo21. 

O hormônio tireoideano também exerce ação calorigênica no 

coração, manifestada por aumento no metabolismo cardíaco e no 

consumo de oxigênio, por estímulo direto no metabolismo de 

cardiomiócitos ou, indiretamente, em resposta a uma maior demanda dos 

tecidos periféricos por oxigênio e seus substratos. O excesso de 
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hormônio tireoideano também está associado ao aumento no número e 

no volume de mitocôndrias no músculo cardíaco e esquelético4 14 22. 

Dados preliminares, recentemente, publicados por nós23, mostram 

que a quantidade de creatina (Cr) e fosfocreatina (CrP) e da relação 

ATP/ADP livre estão reduzidas em miocárdio de ratos tratados com T3, 

como também a concentração de ATP relacionam-se negativamente com 

aumento do débito cardíaco, mantendo-se alta a quantidade de ADP 

livre. Esta diminuição na concentração tecidual de ATP sob trabalho 

cardíaco de alto débito poderia explicar as limitações na capacidade de 

trabalho máximo cardíaco no estado de hipertireoidismo24 25 26 22, porém 

o exato mecanismo relacionado à esta limitação não está completamente 

esclarecido.  

Na musculatura esquelética, a elevação crônica de T3 aumenta a 

capacidade oxidativa tecidual que, potencializando a utilização de ácidos 

graxos pelo tecido, levam a adaptações que resultam em aumento na taxa 

de captação de Ca+2 no retículo sarcoplasmático, redução da 

concentração citoplasmática de Ca+2, com consequente relaxamento 

miofibrilar e liberação Ca+2 pela troponina. Mudanças na propriedade de 

contração isométrica são correlacionadas com mudanças na atividade de 

captação de Ca+2 pelo retículo endoplasmático. Neste contexto, a taxa de 

remoção de Ca+2 do citoplasma mais rápida, secundária à aumento da 
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captação de Ca+2 pelo retículo sarcoplasmático, parece ser um possível 

mecanismo para intervalos mais curtos de contração e relaxamento do 

músculo soleus na tireotoxicose27 28 29 30 31 32 33. Estas mudanças, bem 

como as transformações na isomiosina induzidas pelo T3, não ocorrem 

nas mesmas proporções em todos os músculos, sugerindo que a resposta 

do músculo ao hipertireoidismo pode ser específica ao tipo de fibra 

muscular34 35, ou seja, grupos musculares que expressam alta 

porcentagem de miosina do tipo lenta são mais afetados que aqueles com 

maior concentração de fibras musculares rápidas, os quais seriam 

minimamente afetados pela exposição ao T3
34. 

Tem sido mostrado que o T3 pode alterar a síntese protéica 

celular36. O aumento da proteólise muscular após a administração de 

hormônio tireoidiano foi descrita tanto em humanos como em modelos 

animais, podendo explicar o mecanismo da fadiga muscular observada 

no hipertireoidismo. 

Os efeitos dos agentes β-bloqueadores na renovação de proteínas 

musculares no estado de excesso de hormônio tireoidiano não são 

completamente conhecidos. Alguns estudos sugerem que o propranolol 

poderia reduzir o catabolismo muscular, enquanto outros resultados 

mostram que a taxa de degradação proteíca permanece elevada durante o 

hipertireoidismo experimental, mesmo quando metoprolol ou 
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propranolol foram administrados, e a redução na quantidade de proteína 

e na massa muscular não foram afetadas pelo bloqueio adrenérgico37. 

Clinicamente, o hipertireoidismo muitas vezes é acompanhado por 

importante fraqueza muscular, tanto de musculatura esquelética 

proximal, quanto distal, com expressiva melhora com o uso de 

propranolol38 e retorno ao eutiroidismo, sugerindo o envolvimento de 

catecolaminas e do próprio hormônio tireoideano nas manifestações 

musculares do hipertireoidismo. 

As células eucarióticas geram ATP por fosforilação oxidativa. As 

reações oxidativas na cadeia respiratória geram um gradiente 

eletroquímico de prótons nos dois lados da membrana interna 

mitocondrial - este gradiente é utilizado pela ATP-sintetase para 

fosforilar ADP em ATP. O desacoplamento entre a respiração e a 

fosforilação de ADP das células em geral, ocorre em mitocôndrias, onde 

a proteína desacopladora de prótons causa reentrada de prótons no 

interior da matriz que, reduzindo o gradiente eletroquímico, a energia 

liberada é então dissipada na forma de calor, com redução na síntese de 

ATP 39 40 19. A recente clonagem de novas proteínas desacopladoras de 

prótons (uncoupling proteins: UCPs) 2 e 3, presentes em vários outros 

tecidos, além da UCP1 presente no tecido adiposo marrom (TAM), 
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revelou a importância deste tipo de regulação do controle respiratório no 

metabolismo celular e gasto energético de diversos tecidos 41. 

Potenciais mecanismos reguladores da reentrada de prótons 

incluem mudanças no tamanho e composição de fosfolípides da 

membrana interna mitocondrial e atividade de proteínas carreadoras da 

membrana, como tranportador adenina-nucleotídeo (ANT)42. Nesse 

sentido, considerável atenção tem sido dada às proteinas desacopladoras 

de prótons, as quais pertencem à família dos transportadores 

mitocondriais H+/ácidos graxos e têm distribuição tecido-específica43. A 

UCP2 está presente no miocárdio, músculos esqueléticos e vários outros 

tecidos44, enquanto a UCP3 é confinada, principalmente, ao músculo 

esquelético e miocárdio, com pequenas quantidades presentes no TAM45. 

O exato papel fisiológico da UCP2 e UCP3 ainda não está 

completamente esclarecido e encontra-se sob intensa investigação. A 

regulação da UCP1 pela tiroxina46 está bem estabelecida, sabe-se 

também que o T3 estimula a expressão do mRNA da UCP2 e UCP3 em 

músculo esquelético45. As UCPs são fisiologicamente ativadas por 

diversos fatores. Enquanto a expressão do mRNA da UCP3 está 

aumentada no jejum, na restrição alimentar acentuada, em presença de 

concentrações elevadas de ácidos graxos livres, leptina e 

glucocorticóides, a expressão do mRNA da UCP2 seria estimulada, no 
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músculo esquelético, durante o jejum e restrição alimentar acentuada; e 

no miocárdio apenas pela exposição ao frio47 48 49 50. 

O T3 é o maior regulador do gasto energético em mamíferos 

adultos51 52, apesar do HT estimular a taxa metabólica e diminuir a 

eficiência do metabolismo basal, pouco se sabe sobre o mecanismo 

molecular desses efeitos. Presume-se que o T3 regule a eficiência e o 

gasto energético por controlar, via interação com diferentes isoformas de 

receptores nucleares, a taxa de transcrição de genes ligados a proteínas-

chave envolvidas no metabolismo celular. 

Há mais de 50 anos, foi sugerido que o HT aumenta a taxa 

metabólica por desacoplar o transporte de elétrons da síntese de ATP. 

Mais recentemente, a hipótese do desacoplamento ganhou novo interesse 

com a evidência que a reentrada de prótons na mitocôndria contribui 

com porcentagem substancial de energia necessária pela célula e com a 

descoberta de proteínas desacopladoras presentes em quase todos os 

tecidos. Devido a suas propriedades de desacoplamento, as UCPs são 

excelentes canditadas para o papel molecular determinante do controle 

do metabolismo energético pelo HT53. A ativação da termogênese, e 

consequente estímulo na UCP1, pela via β-adrenérgica em tecido 

adiposo marrom de ratos, ocorreria pela ligação do agonista RA- 

estimulando a geração de cAMP, o qual ativa a proteinoquinase A 
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(PKA), essa fosforila o C-erb, levando a aumento da trancripção gênica; 

e pela ativação da lipase hormônio sensível (HSL) que aumenta a 

concentração de ácidos graxos livres, consequentemente estimula a 

UCP1. Supõem-se que o C-erb ativado induz diretamente a expressão do 

co-ativador (PGC-1) do receptor proliferador ativado dos peroxissomas 

gama (PPAR-) e da desiodinase tipo II (DII). O PGC-1 ativaria fatores 

transcripcionais alocados na região promotora da UCP1, como os 

receptores retinóico (RxR) e tireoidiano (RT), e fatores transcripcionais 

nuclear repiratório 1 (NRF1), resultando em marcante estimulação da 

biogênese e função mitocondrial. Já a DII seria responsável pelo 

aumento da síntese de triiodotironina, ligante específico do RT, 

aumentando ainda mais a expressão da UCP119. Ainda não está 

completamente esclarecido o mecanismo responsável pela ativação da 

UCP3, mas sabe-se que elementos responsívos ao receptor tireoidiano, 

também estão presentes na região promotora da UCP3, aumentando sua 

trancrição54. 

Um aspecto importante do metabolismo mitocondrial que ainda 

necessita ser melhor entendido é a produção de ATP no hipertireoismo. 

O aumento no substrato oxidativo e a capacidade enzimática em vários 

tecidos sugerem que a de produção de ATP seria aumentada pelo HT55 56 

57 58 59 60, no entanto, como mostram os dados publicados por nós23,  a 
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quantidade de ATP  e a relação ATP/ADP livre estão diminuídos no 

miocárdio. Consequentemente, muito da energia proveniente da 

oxidação de glicose e ácidos graxos livres é perdida como calor, ao invés 

da sua utilização na produção de ATP, uma vez que a perda mitocondrial 

de prótons está aumentada61 62 63 64. 

O hipertireoidismo está associado ao aumento na reentrada de 

prótons através da membrana mitocondrial interna desacoplada à geração 

de ATP, evidenciando a participação do hormônio tireoideano na 

eficiência mitocondrial; no hipotireoidismo foi descrito efeito oposto 65. 

A UCP3 pode ser o mediador quantificável deste efeito, uma vez que 

vários achados apontam fortemente para seu papel nos mecanismos 

intrínsecos do gasto energético dependente de T3
66. LOMBARDI et al.67 

inferem que ratos hipertireoideos correspondem ao modelo fisiológico 

análogo ao modelo geneticamente manipulado de animais com aumento 

da expressão da UCP3. De fato, ambos modelos animais mostram maior 

expressão de UCP3 que animais normais ou controles, têm aumento da 

taxa metabólica, utilizam lípides como substrato preferencial e maior 

desacoplamento das mitocôndrias do músculo esquelético68. 

A adição de catecolaminas à cultura de células de miotúbulos L6 

leva a um efeito positivo na regulação tanto da UCP2, quanto da UCP3, 

o qual parece ser mediado via receptor adrenérgicos ß-2 (RA-2), uma 
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vez que este efeito pode ser prevenido pela adição de antogonistas RA-

2 à cultura 69. Observou-se, também, que a aldosterona tem poder de 

inibir a expressão e função da UCP1 e UCP3, mas não da UCP2, em 

cultura de adipócitos provenientes do tecido adiposo marrom70. Por outro 

lado, as evidências que os hormônios tireoideanos levam a uma hiper-

regulação do SNS e do SRA, aumentam a possibilidade dos efeitos 

tireoidianos sobre a expressão da UCP3 em miocárdio e músculo 

esquelético serem secundários, mais do que devido à ação hormonal 

direta sobre o gene da UCP3. 

Baseado na literatura e em nossos dados preliminares23, a presente 

investigação visa esclarecer, em um modelo animal de hipertireoidismo, 

se as alterações induzidas pelo hormônio tireoideano na expressão do 

mRNA de UCP3 estariam relacionadas aos efeitos diretos do T3 ou são 

secundárias à ação desse hormônio, pela estimulação de outros 

hormônios e sistemas. 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo desse estudo é testar a hipótese que o hormônio 

tireoidiano exerce seu efeito diretamente nos cardiomiócitos e 

células musculares, e independente da ação de catecolaminas e 

sistema renina-angiotensina. Para tanto, será utilizado um modelo 

animal de hipertireoidismo, visando: 

1) Determinar o efeito do T3 na expressão gênica da UCP3 

em miocárdio ventricular e músculo esquelético; 

2) Avaliar o efeito da inibição -adrenérgica e da 

angiotensina II sobre a expressão da UCP3 modulada 

por T3 

3) Determinar se os efeitos do T3 sobre a UCP3 podem ser 

simulados por ação 2-agonista. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

  

Animais: Ratos machos adultos Sprague-Dawley, pesando 

aproximadamente 250 g, foram mantidos sob condições controladas de 

luz, temperatura e umidade (ciclo dia-noite de 12:12h, 22 C, umidade 

constante), com livre acesso a água e ração. 

Modelo experimental de hipertiroidismo: O modelo consiste na 

aplicação de 3 doses (100 g/100 g peso corpóreo) de 3,3’5-triiodo-

levotironina (LT3) (Sigma Chemical Company. St Louis, E.U.A), via 

subcutânea, com intervalo de 48 h entre cada dose, a fim de produzir o 

máximo efeito hipertiroidiano71 72. 

Inibição -adrenérgica: Propranolol (Sigma Chemical Company. 

St Louis, E.U.A.) foi injetado via intraperitoneal, por 7 dias 

consecutivos, na dose de 1  mg/100 g de peso corpóreo. 

Inibição da angiotensina II: Foi utilizado captopril (Sigma 

Chemical Company. St Louis, E.U.A.) 1 mg/100 g de peso corpóreo, via 

intraperitoneal, diariamente por 7 dias. 

Estímulo 2-agonista: Os animais receberam 0,04 mg/100g de 

peso corpóreo de clenbuterol (Sigma Chemical Company. St Louis, 

E.U.A.), via intraperitoneal, por 7 dias consecutivos. 
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Controle: Ratos eutireoideanos foram usados como controles e 

submetidos às mesmas condições, bem como receberam injeções 

intraperitoneais de soro fisiológico, durante 7 dias. 

Os animais foram alocados em 8 diferentes grupos e cada grupo 

recebeu um dos seguintes tratamentos: LT3; propranolol; LT3 e 

propranolol; captopril; LT3 e captopril; clenbuterol; LT3 e clenbuterol; 

soro fisiológico. As doses de propranolol, captopril e clenbuterol foram 

utilizadas baseadas em informações obtidas na literatura73 8 74 75 76 77 78 79 

80. 

Após término do tratamento, os animais foram submetidos à 

narcose com CO2, pesados e sacrificados por decapitação. O miocárdio 

ventricular e músculos esqueléticos (soleus, gastracnemius e quadríceps) 

foram removidos, após completa exsanguinação, e congelados 

prontamente a -80 C. O músculo soleus foi usado como tipo oxidativo-

lento 32 e músculo gastrocnemius como oxidativo-rápido, ou glicolítico 

35. 

Extração de RNA e Northern Blot; 

 A) Extração de RNA total: realizada pela técnica previamente 

descrita e consagrada pelo uso81, resumidamente, conforme as seguintes 

etapas: 1) homogeneização do tecido (50 a 100 mg) em 1 mL de Trizol, 

após transferência do material homogeneizado para tubos de Eppendorf 
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autoclavados, os mesmos foram mantidos a temperatura ambiente por 5 

min; 2) adição de 0,2 mL de clorofórmio para cada mL de Trizol, 

seguido por agitação vigorosa do tubo por 15 s e repouso da mistura por 

5 min, em temperatura ambiente; 3) centrifugação a 15.000 g, por 20 

min, a 4 C; 4) coleta do sobrenadante e transferência para tubo de 

Eppendorf limpo e autoclavado; 5) adição de 0,5 mL de álcool 

isopropílico para cada mL de Trizol utilizado e incubação a temperatura 

ambiente por 10 min; 6) centrifugação a 15.000 g, por 15 min, a 4 C. 7) 

descarte do sobrenadante; 8) suspensão do material precipitado no fundo 

do tubo com 100 L de bidestilada (ddH2O) tratada com 

dietilpirocarboneto (DEPC) e autoclavada; 9) adição de 400 L de 

fenolclorofórmio (19:1) a cada tubo; 10) agitação e centrifugação a 

15.000 g; 11) descarte do sobrenadante; 12) repetição das etapas 9 a 11; 

13) adição de clorofórmio em quantidade semelhante a existente no tubo 

de Eppendorf; 14) agitação e centrifugação a 15.000 g; 15) descarte do 

sobrenadante; 16) precipitação do RNA presente na amostra, pela adição 

de solução salina hipertônica, 1/10 do volume da amostra, e etanol, 2x o 

volume da amostra; incubado a -80 C por 12 h; 17) centrifugação por 

20 min, a 4 C; 18) descarte de toda a fase líquida; 19) reconstituição do 

“pellet” em 20 a 30 L de ddH2O; 20) determinação da concentração de 
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RNA presente na amostra por espectrofotometria UV (Beckman Coulter, 

Inc. Fullerton, E.U.A.) nos comprimentos de onda 260 e 280 nm. 

Somente amostras com relação A260/280 ≥1,8 foram utilizadas. 

B) Northern Blot: 1) Entre 30 a 40 g de RNA total, isolado de 

músculo ventricular, soleus e gastrocnemius de ratos dos diferentes 

grupos de tratamento, foram eletroforeticamente separados em gel de 

agarose a 1%, contendo 6% de formaldeído; 2) transferência para 

membrana de nitrocelulose (0,45 m; Bio-Rad Laboratories. Hercules, 

E.U.A.), por capilaridade82 83; 3) coloração com brometo de etídeo do gel 

e da membrana de nitrocelulose; 4) marcação das bandas de 28S e 18S 

de RNA ribossomal; 5) confirmação se quantidades semelhantes de RNA 

foram utilizadas e avaliada a eficiência da transferência; 6) incubação 

das membranas resultantes com sondas radiomarcadas com cDNA da 

UCP3 murina. 

C) Síntese do cDNA da UCP3 , pela técnica de reação em cadeia 

da polimerase pós transcrição reversa (RT-PCR): Síntese de fita única de 

cDNA: 1) adição à tubo de Eppendorf de 2 g de RNA (extraído de 

miocárdio de ratos controles), 10 L de ddH2O, 1 L de 

hexanucleotídeos randômicos e 1 L de 10 mM dNTP; 2) aquecimento 

da mistura a 65 C, por 5 min; 3) resfriamento rápido em gelo e 
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centrifugação rápida; 3) adição de 4 L de 5x tampão da primeira fita, 2 

L de 0,1 M DTT, 1 L de inibidor de RNase; 4) os reagentes foram 

misturados cuidadosamente e incubados a 42 C, por 2 min; 5) adição de 

1 L de trasncriptase reversa (Superscript II. Promega Corporation. 

Madison. E.U.A.); 6) incubação a 42 C, por 50 min; 7) inativação da 

reação por incubação da amostra a 70 C durante 50 min. Este material 

foi utilizado como amostra na realização de PCR: 1) em tubo próprio 

para realização de PCR, adição de 77 L de ddH2O, 10 L de 10x 

tampão de reação, 3 L de 50 mM de MgCl2 , 2 L de 10 mM de dNTPs, 

2 L de oligodesoxinucleotídeo positivo, 2 L de 

oligodesoxinucleotídeo negativo e 4 L da amostra de cDNA obtida por 

reação de transcriptase reversa descrita acima. Os iniciadores positivo e 

negativo foram sintetisados de acordo com as sequintes seqüências, 

respectivamente: 

Iniciador (+): 5’-CCATCCTCCGGAACCATGGT-3’ 

Iniciador (–): 5’-GGAGATTCCCGCAGTACCTG-3’ 

2) pré-aquecimento no equipamento termociclador à temperatura 

padrão; 3) equilíbrio da temperatura dos tubos por 1 min; 5) adição de 

0,5 L TaqDNA polimerase; 6) início da reação nas seguintes condições: 

1 ciclo a 95 C, 4 min; 30 ciclos a 95 C, 30 s; 55 C, 45 s e 72 C, 2 
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min; e , finalmente 1 ciclo a 72 C, 10 min. 7) a verificação da 

semelhança do produto da reação de PCR, por seqüenciamento, à UCP3 

murina (GenBank, número de acesso à seqüência: AF030163), foi 

realizada por empresa especializada com seqüenciador ALFexpress 

DNA (Amershan Pharmacia. Biotech. ) e Fragment Manager Software. 

D) Preparação de sondas radioativas de cDNA: 1) diluição do 

cDNA da UCP3, obtido por RT-PCR, para uma concentração de 2,5 - 25 

ng em 45 L de ddH2O; 2) desnaturação por aquecimento, a 95 C, por 5 

min; 3) centrifugação rápida, para precipitar os componentes ao fundo do 

tubo; 4) incubação em gelo por 10 min; 5) adição de mistura corante ao 

cDNA desnaturado; 6) reconstituição, por agitação suave, até a coloração 

azul ser completamente distribuída; 7) adição de 5 L de dCTP marcado 

com fósforo radiotivo ([32P]dCTP) à amostra e homogeneisado 

cuidadosamente por pipetagem; 8) incubação a 37 C por 30 min; 9) a. 

purificação da sonda radioativa por microcoluna G-50 (ProbeQuantTM. 

Amersham Pharmacia Biotech); b. resuspensão da resina presente na 

microcoluna G-50 por vortex; c. transferência da microcoluna para tubos 

de 1,5 mL empregados como suporte durante a centrifugação a 3000 

rpm, por 1 min; d. transferência da coluna para um novo tubo 1,5 mL; e. 

aplicação, lenta, de 50 L da amostra radioativa no centro superior da 
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coluna de resina; f. centrifugação a 3000 rpm por 2 min; g. coleta da 

amostra radioativa purificada; 10) adição de 100 L DNA de esperma de 

salmão à sonda radiomarcada; 11) aquecimento da mistura, em água 

fervente, por 10 min; 12) incubação em gelo por 5 min. 

E) Hibridização84: 1) umedecimento das membranas de 

nitrocelulose com solução 4x SSC, pré-hibridizadas com solução 

QuickHyb, a 68 C por 1 h; 2) seguindo-se hibridização com a sonda 

marcada, a 68 C por 12 h; 3) descarte da solução radioativa; 4) enxágüe 

das membranas, 1 vez, com solução 0,1x SSC, 0,1% SDS; 5) e lavagem 

com a mesma solução, a 60C por 15 min; 6) repetição da lavagem, nas 

mesmas condições, por 4 vezes. 

Para determinar o efeito do hormônio tireoideano e das outras 

drogas utilizadas sobre a abundância de mRNA de UCP3, os filmes 

resultantes dos experimentos foram digitalizados e a densidade das 

bandas apropriadas nas linhas contendo RNA de cada rato controle 

foram corrigidas em relação a intensidade do 28S rRNA (RNA 

ribossomal) do blot, realizando-se a média dos valores e, então, 

normalizados para 1.0 (The SciScanTM 5000 System, United States 

Biochemical, Cleveland, E.U.A.; OS-ScanTM Image Analysis System, 

Oberlin Scientific Corporation. Oberlin, E.U.A.). A densidade de cada 
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uma das bandas de RNA nos grupos tratados foi calculada em relação 

aos controles e, então calculada a média dos valores. 

Amostras provenientes de miocárdio e músculo esquelético de 

animais tratados com hormônio tireoideano e soro fisiológico foram 

utilizadas para análise das proteínas UCP3 e UCP2, pela técnica de 

“Western Blot”, seguindo-se as etapas: 1) homogeneização dos músculos 

quadríceps e miocárdio em homogenizador tipo polytron na velocidade 

n 2 com 2 mL da solução de 25 mM de HEPES, 5 mM de EDTA,20 

mM de KCl, 2 mM de MgCl2, 200 mM sacarose, 1 mM PMSF, 4 µM de 

leuptin, 4 µ M de pepstatin e centrifugado a 10.000 g a 4C por 10 min; 

2) transferência do sobrenadante para um tubo limpo; 3) cálculo da 

concentração de proteína por espectrofotometria, usando-se reagentes 

comerciais (Bio-Rad) e albumina como padrão; 4) separação em gel de 

dodecilsulfato de sódio (SDS) poliacrilamida a 12% de 80 g proteínas 

por amostra; 5) transferência para membrana de nitrocelulose; 6) 

incubação por aproximadamente 12 h em solução contendo 1x tampão 

Tris salina (TBS), com 0,1% Tween-20 e 5% (v/v) de leite desnatado em 

pó; 7) incubação com anticorpo monoclonal leporíno anti-UCP3 e UCP2 

humanos purificados (affinity-purified rabbit anti-human antiserum. 

Calbiochem-Novabiochem Corporation. San Diego, E.U.A.) por 2 h, em 

temperatura ambiente; 8) enxágüe das membranas com TBS-Tween-20 
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(TBS-T) e 5% (v/v) de leite em pó desnatado; 9) incubação com 

anticorpo secundário ovino anti-coelho conjugado com peroxidase de 

raiz forte (horseradish peroxidase-linked goat-anti-rabbit. Calbiochem-

Novabiochem Corporation. San Diego, E.U.A.), durante 1 h, em 

temperatura ambiente; 10) lavagem das membranas com TBS-T, por 15 

min, a temperatura ambiente; 11) lavagem das membranas com TBS-T, 

por 5 min, a temperatura ambiente; 12) repetir item 11; 13) exposição 

das membranas a amplificador de quimiluminescência (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc. Santa Cruz, E.U.A.), por 1 min; 14) secagem das 

membranas com papel filtro; 15) exposição a filmes KodakBioMax; 15) 

revelação dos filmes; 16) quantificação das bandas resultantes por 

densitometria (Imagemaster, Amersham Pharmacia Biotech), as quais 

foram expressas como relativas à média dos valores obtidos nos 

controles. 

Análise Estatística: 

 A análise estatística foi realizada com auxílio do programa 

GraphPad Prism (GraphPad Prism Software Inc.), os testes utilizados 

foram: ANOVA, Teste de Comparação Múltipla de Bonferroni ou teste T 

de Student não-pareado. Valores de P<0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. Os valores foram expressos em 

médiaerro padrão da média. 
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RESULTADOS 

 

 O sucesso na reprodução do modelo de hipertireoidismo pôde ser 

comprovado analisando-se os efeitos do hormônio tireoideano sobre 

peso corpóreo, peso cardíaco e na relação peso cardíaco/peso corpóreo, 

apresentados nas figuras 1A e 1B. Houve redução, estatisticamente 

significativa, no peso corpóreo dos animais tratados com LT3, também 

evidenciado nos grupos tratados com as associações de LT3 e 

propranolol e LT3 e captopril, quando comparados aos animais controles 

e aqueles tratados com propranolol ou captopril isoladamente (Figura 

1A); no entanto, a perda de peso foi menor na associação LT3 e 

propranolol, ou seja, o peso final dos animais tratados com LT3 foi 

menor que no grupo tratado com LT3 e propranolol; respectivamente: 

254±5 g e 263±6 g. 

 Observou-se hipertofia cardíaca em todos os grupos de ratos 

tratados com LT3, confirmada por aumento no peso cardíaco nesses 

animais; e a associação com -bloqueador ou inibidor da enzima de 

conversão da angiotensina não foi efetiva em bloquear ou reverter este 

processo (Figura 1B). 
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Figura 1A. Efeito do hormônio tireoideano, em monoterapia, ou em associação 

com captopril ou propranolol, sobre o peso corpóreo (n = 4-8). 

Valores apresentados como média±erro padrão da média (*: p<0,05 

quando comparado ao grupo controle). 
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Figura 1B.  Efeito do hormônio tireoideano, em monoterapia, ou em associação 

com captopril ou propranolol, sobre o peso cardíaco e relação peso 

cardíaco/peso corpóreo (n = 4-8). Valores apresentados como 

média±erro padrão da média (*: p<0,05 quando comparado ao grupo 

controle). 
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Figura 2A.  Efeito do hormônio tireoideano sobre a quantidade relativa de mRNA 

de UCP3 em miocárdio. 
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Em relação aos efeitos do LT3, propranolol e captopril sobre a 

expressão do mRNA da UCP3 em miocárdio ventricular, observamos 

um aumento estatisticamente significante na quantidade relativa de 

UCP3 após tratamento com LT3, em monoterapia, quando comparados à 

controles (p< 0,05) (Figura 2A). 

A associação de -bloqueador ou inibidor da enzima de conversão 

da angiotensina não foi capaz de impedir o aumento na expressão do 

mRNA da UCP3 causada pelo LT3, mantendo-se a diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) em relação ao grupo controle 

(Figura 2B). Propranolol ou captopril, administrados em monoterapia, 

não alteraram a expressão da UCP3. 

Ao avaliar músculo esquelético gastrocnemius, observamos aumento 

estatisticamente significante na quantidade de mRNA de UCP3 (Figura 

3A), resultante da ação do hormônio tireoideano. Esse estímulo na 

expressão da UCP3 manteve-se nas mesmas proporções quando 

propranolol ou captopril foi associado ao LT3 (Figura 3B). A 

administração isolada de propranolol ou captopril não resultou em 

diferença na quantidade de UCP3. Os efeitos observados após terapia 

com LT3 ocorreram de maneira semelhante ao músculo gastrocnemius 

(Figura 3A), porém com menor intensidade, ou seja, houve um 

incremento na quantidade relativa de mRNA de UCP3 pelo LT3, o qual 
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persistiu mesmo com a associação a - 

bloqueador ou inibidor da ECA; o uso dessas drogas em monoterapia 

não alteraram a expressão da UCP3 (Figura 3B). 

 O músculo esquelético quadríceps foi escolhido para estudar os 

efeitos do LT3 sobre as proteínas UCP3 e UCP2, por possuir uma 

composição mista de fibras musculares lentas e rápidas. O tratamento 

com o hormônio tireoideano resultou em aumento modesto, mas 

estatisticamente significante, dessas proteínas (~30%) quando 

comparado ao grupo controle (p<0,05, n = 6 para cada grupo) (Figura 4). 

Já no miocárdio ventricular houve apenas uma tendência de aumento na 

quantidade de proteína UCP3 (dados não mostrados), sem contudo 

atingir significância estatística. 

Afim de verificar se os efeitos do LT3 sobre a UCP3 poderiam ser 

simulados por ação 2-agonista 69, clenbuterol foi utilizado em um grupo 

de animais, em monoterapia ou associado ao LT3. Como observado nos 

demais experimentos, o tratamento com LT3 diminuiu o peso corpóreo e 

aumentou a relação peso cardíaco/peso corpóreo, ambos de forma 

estatisticamente significativa. Em monoterapia, o clenbuterol não causou 

mudanças estatisticamente significativas no peso corpóreo, nem no peso 

cardíaco total, mantendo a relação peso cardíaco/peso corpóreo 

semelhante ao controle, no entanto quando o clenbuterol foi 
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administrado em associação ao LT3, observamos uma diminuição 

adicional do peso corporal em 20% e um discreto aumento no peso 

cardíaco, quando comparado ao tratamento  

exclusivo com LT3, resultando em grande aumento na relação peso 

cardíaco/peso corpóreo, com os seguintes valores: 0,0029; 0,004 e 0,005, 

no grupo controle, LT3 em monoterapia e LT3 associado a clenbuterol, 

respectivamente.  
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Figura 2B. Efeito do hormônio tireoideano, em monoterapia, ou em associação  

com captopril ou propranolol, sobre a quantidade relativa de mRNA 

de UCP3 em miocárdio. Valores são apresentados como média  erro 

padrão da média (*: p<0,05 quando comparado ao grupo controle). 
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Figura 3A.   Efeito do hormônio tireoideano sobre a quantidade relativa de               

mRNA de UCP3 em músculo esquelético. 
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Figura 3B.  Efeito do hormônio tireoideano, em monoterapia, ou em associação 

com captopril ou propranolol, sobre a quantidade relativa de mRNA 

de UCP3 em músculo esquelético. Valores são apresentados como 

médiaerro padrão da média (*: p<0,05 quando comparado ao grupo 

controle) 
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Figura 4.   Efeito do tratamento com hormônio tireoideano sobre a proteína  UCP3 

         e UCP2 em músculo esquelético. 
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Nos dois grupos musculares estudados, gastrocnemius e soleus, 

após tratamento com LT3, a quantidade relativa de mRNA de UCP3 

apresentou aumento estatisticamente significativo (p<0,05) (Figuras 

5A). No entanto, o tratamento apenas com clenbuterol levou a uma 

diminuição estatisticamente significante na quantidade de UCP3 

(p<0,05), e a associação clenbuterol/LT3 não resultou em aumento 

adicional na expressão da UCP3 que os alcançados com LT3 em 

monoterapia (Figura 5B). 
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Figura 5A.     Efeito do hormônio tireoideano e clenbuterol sobre a quantidade relativa 

de mRNA de UCP3 em músculo esquelético. Valores são apresentados 

como médiaerro padrão da média (*: p<0,05 quando comparado ao 

grupo controle). 
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Figura 5B. Efeito do hormônio tireoideano, em monoterapia, ou em associação 

 com clenbuterol, sobre a quantidade relativa de mRNA de UCP3 em  

 músculo esquelético. 
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DISCUSSÃO 

 

 A administração de HT reproduziu precocemente, após três dias, 

os efeitos cardiovasculares encontrados no hipertireoidismo, 

caracterizados pela hipertrofia cardíaca e aumento da relação peso 

cardíaco/peso corpóreo; acompanhado por marcante aumento na taxa de 

síntese proteíca, comprovando a eficácia do modelo utilizado84 85. 

A eficácia do tratamento com drogas inibidoras da conversão da 

angitensina86 e drogas β-bloqueadoras8 5 no tratamento da hipertrofia 

cardíaca, evidenciado pelo envolvimento do sistema renina-

angiotensina15 e do sistema nervoso simpático14 5 na miocardiopatia 

tireoidiana, proporcionou a investigação se o HT age diretamente nos 

tecidos alvos ou se essa alteração seria secundária a ação do hormônio 

tireoidiano, pelo estímulo de outros sistemas ou hormônios, como o SNS 

ou SRA. 

A presente investigação permitiu demostrar-se que o tratamento 

adjuvante com propranolol não foi capaz de impedir o desenvolvimento 

da hipertrofia miocárdica induzida pelo LT3. Esse achado está de acordo 

com as conclusões GERDES et al.87 de que no hipertireoidismo a 

estimulação β-adrenérgica não é necessária para induzir cardiomegalia, 

pois a fibrose ventricular direita induzida pelo excesso de HT, não foi 
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prevenida pelo propranolol. Em outro estudo88, este autor mostrou que a 

relação peso cardíaco/peso corpóreo foi similarmente elavada em ratos 

tratados com HT ou HT e propranolol, sendo que o hormônio tireoidiano 

levou à hipertrofia do miócito por aumento no diâmetro, enquanto no 

tratamento exclusivo com propranolol houve aumento no comprimento e 

redução no diâmetro, assim o volume dos miócitos manteve-se 

inalterado, justificando a falta de proteção encontrada no estudo com a 

associação medicamentosa. 

A falta de prevenção da hipertrofia miocárdica, no modelo 

utilizado, não pode ser atribuída à dose insuficiente de propranolol, uma 

vez que, apesar de não se determinar o grau de bloqueio β-adrenérgico, 

observou-se menor perda ponderal nos animais tratados com LT3 e 

propranolol, comparada ao grupo tratado apenas com LT3. Este fato 

sugere uma ação efetiva se for considerado que doses terapêuticas de 

propranolol proporciona redução ou, mesmo, estabilização do peso em 

pacientes hipertireoidianos89. 

 Existem controvérsias sobre o efeito da administração de 

propranolol sobre a concentração sérica de hormônio tireoidiano. Estudo 

publicado por MURAKAMI et al.90 concluiu que o propranolol tem 

atividade antitireoiana direta pela inibição do transporte de iodo e não 

por sua ação β-bloqueadora. JONES et al. 91 mostraram queda 
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estatisticamente significativa nas concentrações séricas de T3 e T4 livre 

96 h após início do tratamento com propranolol, enquanto outro estudo 

de FRANKLYN et al.92, onde amostras de sangue foram coletadas 18 

horas após a última dose de propranolol, evidenciou diminuição 

estatisticamente significativa do T3 total sérico. A dose convencional de 

propranolol (160  mg/dia) mostrou-se efetiva em reduzir o índice de 

tirotoxicose e correlacionou-se positivamente com mudanças na 

frequência cardíaca e peso corpóreo, uma vez que houve persistente 

perda de peso em indivíduos hipertireoideos com baixa concentração 

sérica de propranolol, enquanto aqueles com alta concentração sérica de 

propranolol, ganharam peso89. No presente estudo utilizou-se o ganho de 

peso dos animais tratados com propranolol como um marcador indireto 

de eficiência no uso de β-bloqueador. Além disso, quando propranolol 

foi administrado aos animais com hipertensão espontânea, na dose de 5 

mg/kg de peso corpóreo/dia, a concentração sérica foi de 

aproximadamente 100 ng/mL, atingindo bloqueio β-adrenérgico efetivo 

com redução da frequência cardíaca e pressão sanguínea93. Com isto, foi 

possível inferir que a dose de propranolol utilizada, bem como a via de 

administração, foram adequadas no presente estudo. 

A fim de verificar se o bloqueio do sistema renina-angiotensina 

estaria de alguma forma atuando no desenvolvimento da hipertrofia 
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cardíaca no hipertireoidismo, um grupo de animais foi tratado com a 

associação captopril-LT3. Foi possível mostrar que a inibição da ECA 

também não foi capaz de prevenir a hipertrofia cardíaca no modelo 

utilizado. Esses dados estão de acordo com o trabalho de BEDOTTO et 

al.94, que avaliou a atuação destas drogas na hipertrofia cardíaca no 

estado de hipertireoidismo e mostrou que o tratamento com captropil e 

propranolol foi incapaz de alterar a frequência cardíaca, bem como 

falharam em prevenir o aumento da relação peso ventrículo 

esquerdo/peso corpóreo em animais tratados com T4. Já os trabalhos que 

resultaram na redução da hipertrofia cardíaca95,96 97 foram realizados em 

modelos de hipertensão arterial e puderam refletir o mecanismo 

fisiopatogênico diferente da hipertrofia cardíaca do hipertireoidismo. 

Segundo FREEMAN et al.98, captopril causa redução da massa 

ventricular esquerda, em ratos normais, como resultado da redução na 

pressão sanguínea, independente de efeitos na enzima conversora de 

angiotensina I. Outros dados sugerem que drogas inibidoras da 

conversão da angiotensina I (captopril) e antagonista do receptor de 

angiotensina II (irbesartan, losartan) são similarmente efetivos em 

melhorar a função miocárdica na hipertrofia ventricular, por prevenir 

mudanças na expressão gênica e subsequente remodelação subcelular 

decorrentes da diminuição do débito cardíaco99 100 101. Este benefício 
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sobre a hipertrofia cardíaca em alguns modelos e a falta de resposta em 

outros sugerem uma ação indireta da droga, via sistema renina-

angiotensina e a independência deste sistema na hipertrofia cardíaca do 

hipertireoidismo, reforçando ainda mais a ação direta do HT, conforme 

também demonstrado nesse estudo, uma vez que nenhuma das 

associações utilizadas (propranolol + LT3 ou captopril + LT3) foram 

capazes de alterar a ação do LT3. 

O aumento na reentrada de prótons através da membrana 

mitocondrial interna desacoplada à geração de ATP, mostra a influência 

do hormônio tireoideano na eficiência mitocôndrial65 e apontam para o 

papel da UCP3 no mecanismo intrínseco do gasto energético dependente 

de T3
66. 

O LT3 levou a aumento estatisticamente significante na quantidade 

de mRNA de UCP3 em músculo cardíaco de aproximadamente 3 vezes, 

em relação ao grupo controle (p<0,05). Como aventado anteriormente 

por LOMBARDI et al.67, ratos hipertireoidianos correspondem ao 

modelo fisiológico análogo ao modelo geneticamente manipulado de 

animais superexpressando UCP3. Seguindo essa linha de raciocíneo, o 

relato de CLAPHAM et al.68 demonstrando que a superexpressão de 

UCP3 foi associada ao desacoplamento mitocondrial, avaliado pela 

diminuição na taxa de controle respiratório, devido a aumento de 26±9% 
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no estadio 4 da respiração e diminuição de 12±6% no estadio 3, sendo 

que o aumento no estadio 4, acompanhado de diminuição no potencial 

transmembrana é considerado indicador do desacoplamento 

mitocondrial. 

De acordo com os dados preliminares obtidos23, observou-se um 

declíneo estatisticamente significativo na medida de ATP em estado de 

alto débito cardíaco, bem como na relação ATP/ADP livre em miocárdio 

de ratos tratados com HT e, evidenciando o desacoplamento 

mitocondrial,  justifica o presente achado de aumento na expressão da 

UCP3 neste grupo de animais. Porém de maneira independente da via β-

adrenérgica, descrita para ativação da termogênese em tecido adiposo 

marrom19, uma vez que o aumento da UCP3 não foi bloqueado pela 

associação propranolol ou captopril (Figura 2A e B) e possibilitou inferir 

que ação do LT3 sobre a expressão da UCP3 ocorre de forma direta. 

Segundo recente publicação de TAEGTMEYER et al. 102 a regulação da 

expressão de UCP3 é independente de qualquer mudança trófica no 

coração, como poderia ser sugerido pela hipertrofia cardíaca do 

hipertireoidismo. 

Estudos anteriores mostram que o aumento da atividade 

enzimática mitocondrial, após a administração de hormônio tireoidiano, 

ocorre mais rapidamente e em maior amplitude em músculos oxidativos 
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que em glicolíticos55 103 104, associado ao fato da musculatura esquelética 

conter, de forma quiescente, 33% do oxigênio consumido pelo corpo 

inteiro, muita atenção tem sido dada à função e controle da UCP3 como 

possível regulador do gasto energético e peso corpóreo105. O presente 

estudo permitiu observar, também, que a quantidade relativa de mRNA 

de UCP3, foi positivamente regulada pelo hormônio tireoideano, isto é 

consistente com a reconhecida regulação da UCP3 em músculo 

esquelético pelo T3
45 106 107 108. Contudo, este efeito não foi específico ao 

tipo de fibra muscular mais abundantemente expressa no músculo, visto 

que ambos os músculos utilizados responderam de forma semelhante à 

indução do hipertireoidismo. Estes dados estão de acordo com DE 

LANGE et al. 109 que mostraram aumento expressivo tanto na quantidade 

de mRNA UCP3, quanto na proteína UCP3 mitocondrial, em 

gastrocnemius e tibial anterior após tratamento com T3. SHORT et al. 110, 

também evidenciaram aumento na expressão de UCP2 e UCP3 em 

músculo esquelético com predomínio glicolítico, da mesma forma que 

oxidativo, em animais hipertireoideos, porém a produção de ATP foi 

mantida ou mesmo aumentou nesses grupos musculares, indicando que 

exato o papel das UCPs no mecanismo do gasto energético dependente 

do HT, não está elucidado. A avaliação do conteúdo protéico de UCP3 

em músculo esquelético, durante o tratamento com hormônio 
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tireoideano, estudado nesta investigação revelou aumento 

estatisticamente significativo na quantidade de proteína UCP3 (p<0,05) 

após estimulação com LT3 em concordância ao descrito na literatura109 

110 e, mais uma vez, estes efeitos não foram alterados pela adição de 

propranolol ou captopril ao tratamento com hormônio tireoideano. 

Estudos em cultura de células de músculo esquelético mostram 

que as catecolaminas exercem uma regulação positiva sobre a UCP369 111 

112. Buscando esclarecer se o incremento na expressão do mRNA da 

UCP3 atribuído ao hormônio tireoideano, não seria parcialmente devido 

à ação 2-agonista, um segundo modelo animal, no qual se utilizou o 

clenbuterol em monoterapia ou em associação com LT3, foi comparado 

aos achados obtidos com animais tratados com LT3 e controles. O 

tratamento apenas com clenbuterol não resultou na elevação da UCP3, 

pelo contrário observou-se importante diminuição na expressão do 

mRNA de UCP3, tanto em músculo soleus quanto em gastrocnemius. 

Estudo “in vitro” com células T37i, provenientes de tumor maligno de 

gordura marrom, estimuladas com isoproterenol, descreve aumento de 

15 a 20 na expressão de UCP170, estes dados divergentes podem ser 

explicados pela utilização de tecidos diferentes (músculo esquelético x 

tecido adiposo marrom) e modelos experimentais opostos (in vivo x in 

vitro), lembrando que a utilização de células tumorais transformadas 
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nem sempre representam, de maneira fidedigna, ao que ocorre “in vivo”. 

Segundo RAJAB et al.113 o clenbuterol levou a um aumento na 

concentração de ATP, em torno de 29%, com redução de ADP, em 

músculo soleus; documentando o aumento no acoplamento mitocondrial 

e consequente maior produção de ATP, ratificando o achado da 

diminuição da UCP3 durante o tratamento com clenbuterol. Estas 

alterações, no entanto, não ocorreram em músculo extensor longo, o qual 

possui predomínio de fibras musculares rápidas semelhante ao músculo 

gastrocnemius. De qualquer forma, a associação do 2-agonista ao LT3 

(Figura 5A e B) não levou a um aumento adicional da estimulação da 

UCP3, quando comparada à ação isolada do LT3, praticamente excluindo 

a possibilidade de ação do HT na expressão gênica da UCP3, via 

estímulo β2-agonista. 

Quando analisados em conjunto, os dados apresentados sugerem que o 

hormônio tireoidiano age diretamente aumentando a expressão da UCP3, 

tanto em miocárdio quanto em musculatura esquelética. Baseado no 

trabalho apresentado por Lowell 19, poder-se-ia inferir que este estímulo 

ocorreria por aumento na concentração de T3, ligante específico do 

receptor tireoidiano presente na região promotora do gene, e não por 

outros fatores transcripcionais, como aumento na geração de cAMP por 

estímulo β-adrenérgico e consequente ativação da PKA, C-erb, HSL ou 
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PGC1, uma vez que, como demonstrado, o estímulo β-agonista não 

desencadeou alterações na expressão da UCP3. Recentemente, 

SOLANES et al. 54 demonstraram que a ação do HT na transcrição 

gênica da UCP3 é mediada pela ligação do receptor tireoidiano à região 

proximal da região promotora do gene da UCP3 em músculo 

esquelético; corroborando resultados aqui apresentados, bem como 

sugerindo uma ligação entre a expressão da UCP3 e os efeitos do HT na 

função mitocondrial. 
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CONCLUSÕES 

 

1) O LT3 aumentou a quantidade de mRNA de UCP3 em músculo 

cardíaco e esquelético (tanto gastrocnemius, quanto soleus), em relação 

ao grupo controle (p<0,05). 

2) O sistema adrenérgico e a angiotensina II não têm capacidade 

estimulatória, nem bloqueadora da ação do LT3, sobre a expressão da 

UCP3, uma vez que o efeito estimulatório do LT3 não foi bloqueado pela 

associação de propranolol ou captopril ao tratamento. 

3) O tratamento com β2-agonista diminuiu a expressão do mRNA 

da UCP3 tanto em músculo soleus quanto em gastrocnemius. A 

associação do 2-agonista ao LT3 não levou a um aumento adicional da 

estimulação da UCP3, quando comparada à ação isolada do LT3. 

4) Os dados obtidos nesse estudo mostram que o efeito do LT3 

sobre a expressão do mRNA da UCP3, em miocárdio ventricular e 

músculo esquelético, não é dependente da angiotensina II nem do 

sistema -adrenérgico e reflete uma ação direta do LT3 sobre a expressão 

da UCP3 nesses tecidos. 
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