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RESUMO 
 

Santos Romão, Juliana. Hipotireoidismo prejudica a resposta autofágica e metabólica 
induzida pelo jejum no coração. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Biomédicas) – Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 
 

Pouco se conhece em relação aos efeitos dos hormônios tireoidianos (HTs) 
sobre a autofagia, e o impacto do hipotireoidismo sobre o processo no coração 
permanece desconhecido. Embora bem evidenciadas as ações dos HTs sobre a 
função cardíaca, a influência destes sobre o metabolismo energético do coração 
permanece pouco clara. O objetivo do estudo foi investigar o impacto do 
hipotireoidismo sobre a autofagia, o estresse do retículo endoplasmático (RE) e o 
metabolismo energético no ventrículo cardíaco nas condições alimentado e jejum. 
Ratos Wistar machos foram divididos em 4 grupos: Controle (Ct), Jejum (Je), 
Hipotireoideo (Hipo) e Hipotireoideo+jejum (Hipo+Je). O hipotireoidismo foi induzido 
pela adição de Metimazol (0,03%) na água de beber por 3 semanas. Vinte e quatro 
horas antes da eutanásia, a ração foi retirada dos grupos Je e Hipo+Je. Após a 
eutanásia, o ventrículo cardíaco esquerdo foi armazenado para análises moleculares. 
A expressão do RNAm dos marcadores da autofagia, do estresse do RE e do 
metabolismo lipídico e glicídico foi analisada por qPCR. As análises estatísticas foram 
realizadas pelo teste Two-way ANOVA, seguido do pós-teste de Tukey. Condizente 
com a literatura, 24h de jejum aumentou significativamente a expressão de 
marcadores da autofagia em relação ao controle: Becn1 (p<0,05), Atg5 (p<0,01) e 
Map1lc3b (p<0,05). O grupo Je também apresentou um aumento significativo da 
expressão da Pdk4 (p<0,0001), do Lpl (p<0,05), da Dgat2 (p<0,01) e da Acadm 
(p<0,01), genes responsivos ao jejum envolvidos no metabolismo lipídico, e a 
expressão do Ppargc1a (p=0,05), da Atp5f1b (p<0,05) e da Opa1 (p<0,01), 
relacionados à biossíntese e à dinâmica mitocondrial, respectivamente. 
Interessantemente, apesar de não alterar a expressão desses marcadores, o 
hipotireoidismo preveniu as alterações induzidas pelo jejum. Esses resultados 
sugerem que níveis adequados dos HTs são necessários para as adaptações do jejum 
sobre a autofagia e o metabolismo energético. 

 
Palavras-chave: hormônios tireoidianos, autofagia, estresse do retículo 
endoplasmático, metabolismo, metimazol. 



 
 
 

ABSTRACT 
 
Santos Romão, Juliana. Hypothyroidism impairs fasting-induced autophagy and 
metabolic adaptation in the heart of rats. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Biomédicas) – Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 
 

Little is known about thyroid hormones (THs) effects on autophagy. Also, the 
impact of hypothyroidism on this process in the heart is unknown. Although the actions 
of THs on cardiac function are well defined, their influence on cardiac energetic 
metabolism is unclear. This study aims to investigate the impact of hypothyroidism on 
autophagy, endoplasmic reticulum (ER) stress and energetic metabolism in the heart 
at fed and fasting conditions. Male Wistar rats were divided in four groups: control (Ct), 
fasting (Fas), hypothyroid (Hypo) and hypothyroid+fasting (Hypo+Fas). 
Hypothyroidism was induced by methimazole (0.03%) diluted in drinking water for 3 
weeks. Twenty-four hours before the end of the treatment, food was withdrawal from 
Fas and Hypo+Fas groups. After the euthanasia, the left cardiac ventricles were frozen 
for analysis. mRNA expression of autophagy, ER stress and lipid and glucose 
metabolism markers were analyzed by qPCR. Statistical analysis was performed using 
Two-way ANOVA test followed by Tukey pos-test. Consistent with litterature, fasting 
increased the expression of autophagy markers: Becn1 (p<0,05), Atg5 (p<0,01) and 
Map1lc3b (p<0,05). Je group also presented a significant increase in Pdk4 (p<0,0001), 
Lpl (p<0,05), Dgat2 (p<0,01) and Acadm (p<0,01) expression, fasting-responsive 
genes involved in lipid metabolism, and an increase in Ppargc1a (p=0,05), Atp5f1b 
(p<0,05) and Opa1 (p<0,01) expression, genes related to mitochondrial biogenesis 
and dynamics. Interestingly, although hypothyroidism has not changed the expression 
of the markers analyzed, it prevented fasting-induced responses. These results 
suggest that adequate levels of TH are necessary for the autophagic and metabolic 
adaptive response upon fasting. 
 
Keywords: thyroid hormones, autophagy, endoplasmic reticulum stress, metabolism, 
methimazole.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Fisiologia dos hormônios tireoidianos 

Desde os primeiros relatos encontrados na literatura relacionados a tireoide e 

a fisiologia dos hormônios tireoidianos (HTs), que datam do século XIX (Yen, 2001), 

inúmeros estudos foram destinados a compreensão do funcionamento e da regulação 

da atividade da glândula e de seus hormônios, evidenciando uma ampla gama de 

ações e complexidades (Tata, 2013; Hoermann et al., 2015; Ortiga-Carvalho et al., 

2016). Os HTs são fundamentais para o desenvolvimento e o funcionamento 

apropriado dos tecidos, órgãos e sistemas ao longo de toda a vida, e atuam regulando 

a expressão gênica e a atividade de proteínas em, virtualmente, todos os tipos 

celulares (Oetting e Yen, 2007).  

A tireoide é a primeira glândula a ser formada no desenvolvimento embrionário, 

em humanos, e origina-se a partir da endoderme. A glândula é composta por diversos 

folículos, estruturas formadas por uma monocamada de células tireoidianas 

(tireócitos, também chamados de células foliculares) que envolvem uma substância 

rica em proteína, denominada coloide, com ampla capacidade de armazenamento dos 

HTs. Os folículos são considerados a unidade funcional da glândula, pois são os 

responsáveis pela síntese dos HTs. Além dos folículos, a tireoide também é formada 

pelas células C, conhecidas como células parafoliculares por estarem localizadas 

entre os folículos. As células C possuem origem ectodérmica, e são responsáveis pela 

produção da calcitonina, hormônio que participa da regulação dos níveis de cálcio no 

sangue. Essas células não possuem relação direta com a síntese dos HTs e, por essa 

razão, não estão englobadas dentro da terminologia “tireócitos” (Stathatos, 2012). 

A síntese dos HTs ocorre a partir da iodação da tireoglobulina, uma 

glicoproteína presente em abundância no coloide tireoidiano. O iodo é um mineral 

proveniente da dieta essencial para a síntese dos HTs, pois participa da estrutura 

molecular dos hormônios. Oriundo da dieta em sua forma orgânica, o iodo é convertido 

a iodeto (I-) pela microbiota intestinal e absorvido pelas células do intestino (Cavalieri, 

1997). O iodeto circulante é, então, transportado ativamente para dentro dos tireócitos 

pelo co-transportador de sódio e iodeto (NIS), sendo, em seguida, levado para o lúmen 

do folículo tireoidiano por um transportador denominado pendrina. Através da ação da 

enzima tireoperoxidade (TPO), o iodeto é oxidado e adicionado à tireoglobulina em 

seus resíduos tirosina, formando moléculas de 3-monoiodotirosina (MIT), quando um 

iodo é adicionado à posição 3 do anel tirosil, e moléculas de 3,5-di-iodotirosina (DIT), 
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que contêm iodos adicionados às posições 3 e 5 do anel tirosil. Posteriormente, 

tirosinas associadas a um ou dois iodos são acopladas entre si, formando moléculas 

de 3,5,3’,5’-tetraiodo-L-tironina ou tiroxina (T4) e 3,5,3’-tri-iodotironina (T3) (Figura 1). 

Este processo também é desencadeado pela TPO, enzima chave na síntese dos HTs 

(Ortiga-Carvalho et al., 2016). 

 

 

Figura 1. Estrutura dos hormônios tireoidianos T3 e T4 (Adaptado de Yen, 2001). 

 

Em condições normais, a glândula humana secreta cerca de 90% de T4 e 10% 

de T3 (Stathatos, 2012). Devido à baixa solubilidade em água, grande parte dos HTs 

é transportada na corrente sanguínea ligada a proteínas carreadoras, o que aumenta 

a meia-vida dos hormônios e garante a sua distribuição regular nos tecidos alvos. 

Dentre as proteínas carreadoras, estão a globulina ligadora de tiroxina (TBG), 

transportadora majoritária dos HTs; a transtirretina (TTR) e a albumina. Estima-se que 

apenas cerca de 0,04% do T4 e 0,4% do T3 sejam transportados de forma livre, sendo 

esta pequena fração responsável pelas respostas biológicas nas células alvo 

(Bartalena, 1990).  

O mecanismo de ação mais conhecido dos HTs é a regulação da transcrição 

gênica via ativação de receptores nucleares específicos, os receptores para hormônio 

tireoidiano (THRs) (Tata, 2013). Os THRs pertencem a uma superfamília de 

receptores nucleares na qual também estão incluídos os receptores de estrogênio, de 

vitamina D e de retinoides e, geralmente, encontram-se associados com receptores 

de retinoide X (RXR), formando dímeros. Assim como os outros membros da 

superfamília, os THRs regulam a transcrição gênica através da sua ligação a regiões 

específicas do DNA, localizadas na região promotora dos genes alvo dos HTs, 

conhecidas como elementos responsivos ao hormônio tireoidiano (TREs). Conforme 

a natureza do TRE, a ligação do HT aos THRs pode tanto estimular, quanto inibir a 

transcrição dos genes alvo (Yen et al., 2006). Em geral, os TREs possuem caráter 

positivo, e a ativação dos THRs estimula a transcrição gênica via recrutamento de 
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proteínas coativadoras para a região do TRE, dentre elas, componentes da 

maquinaria transcricional e proteínas que modulam o enovelamento da cromatina 

(Ortiga-Carvalho et al., 2014). Na ausência de ligantes, os THRs também se ligam aos 

TREs, o que promove, no caso de TREs positivos, a inibição da transcrição gênica 

basal via recrutamento de correpressores, como o correpressor 1 de receptor nuclear 

(NCoR) e o mediador silenciador do RXR (SMRT) (Figura 2) (Oetting e Yen, 2007). 

 

 

Figura 2. Esquema geral da ação primária do T3 sobre a regulação da transcrição gênica. Dentro do 
núcleo, o T3 se liga ao seu receptor (THR), usualmente dimerizado com o receptor de retinoide X 
(RXR). Estes se associam ao elemento responsivo ao hormônio tireoidiano (TRE), geralmente de 
caráter positivo, localizado na região promotora dos genes alvo. Ao se ligar ao THR, o T3 estimula o 
recrutamento de proteínas coativadoras (CoAs), resultando na ativação da transcrição gênica. Na 
ausência do T3, o THR dimerizado permanece acoplado ao TRE, mas torna-se ligado a correpressores 
(CoRs), o que inibe a transcrição gênica (Adaptado de Ortiga et al., 2014). 

 

Existem dois tipos principais do receptor para o HT, THRα e THRβ, derivados 

dos genes THRA e THRB, localizados, em humanos, nos cromossomos 17 e 3, 

respectivamente (Yen, 2001). A expressão das duas formas varia entre as espécies, 

os tecidos e as fases do desenvolvimento, mediando diferentes ações dos HTs 

(Forrest et al., 1990; Tata, 2013). Através de splincing alternativo dos transcritos 

primários, são originadas algumas isoformas do receptor, sendo o THRα-1, THRβ-1 e 

o THRβ-2, as isoformas mais relevantes em humanos. Tanto o THRα-1, quanto o 

THRβ-1 são amplamente expressos em diversos tecidos, sendo o THRα-1 

principalmente encontrado no músculo esquelético, no tecido adiposo marrom (TAM) 

e no coração, e o THRβ-1 especialmente encontrado no cérebro, no músculo 

esquelético, no fígado e nos rins (Ortiga-Carvalho et al., 2016). O THRβ-2 apresenta 

distribuição mais restrita, e é encontrado de forma mais expressiva no hipotálamo, na 

hipófise, na retina, no cérebro em desenvolvimento e no ouvido interno (Bradley et al., 

1992; Ortiga-Carvalho et al., 2014). Roedores, além de expressarem as três isoformas 

mais relevantes em humanos, também expressam a isoforma THRβ-3, que possui 

distribuição semelhante a do THRβ-1 (Williams, 2000).  
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Apesar do T4 ser o hormônio secretado em maiores quantidades pela tireoide, 

a afinidade do T4 aos THRs é cerca de dez vezes menor do que a afinidade do T3. 

Logo, a ativação desses receptores é essencialmente desempenhada pelo T3 e, por 

esta razão, o T3 é classicamente referido como “o hormônio biologicamente ativo”, 

responsável por boa parte das ações conhecidas dos HTs (Tata, 2013). A 

biodisponibilidade intracelular do T3 é um determinante dos efeitos dos HTs e, em 

virtude disso, existem diversos mecanismos responsáveis pelo controle das suas 

concentrações (Cavalieri, 1997). 

Em indivíduos saudáveis, a maior parte do T3 circulante é derivada da 

conversão   extratireoidiana a partir do T4 (Bianco e Kim, 2006). Essa conversão é 

desempenhada pelas desiodases, uma família de selenoproteínas presentes nos 

tecidos periféricos (Figura 3). Existem três tipos de desiodases, cujas funções e a 

expressão variam nos tecidos. A conversão do T4 a T3 é principalmente catalisada 

pela desiodase tipo II (D2), que promove a 5’-desiodação do T4. A D2 localiza-se no 

reticulo endoplasmático (RE) e é a principal enzima responsável pela 

biodisponibilização local do T3 que se liga ao THR, graças a sua proximidade física 

com o núcleo. Dentre os tecidos que mais expressam a D2, estão o músculo 

esquelético, o TAM, o coração, o sistema nervoso central (SNC), a tireoide e a hipófise 

(Arrojo et al., 2013). Além de ser convertido a T3, a forma “ativa” do hormônio, o T4 

também pode ser inativado, o que ocorre através da 5-desiodação e origina o T3 

reverso (rT3), praticamente incapaz de se ligar ao THR (Ortiga-Carvalho et al., 2016). 

Essa conversão é principalmente catalisada pela desiodase tipo III (D3), localizada na 

membrana das células e especialmente encontrada nos tecidos durante a fase 

intrauterina. Na fase pós-natal, a expressão da D3 é baixa a níveis fisiológico, sendo 

encontrada em maiores quantidades no SNC, na pele e na placenta. Um aumento 

significativo da expressão dessa desiodase ocorre em algumas condições 

fisiopatológicas, como o infarto no miocárdio, doenças crônicas e câncer (Vries et al., 

2015). A desiodase tipo I (D1) é a única capaz de promover tanto a 5’-desiodação, 

que converte T4 em T3, quanto a 5-desiodação, que converte o T4 em rT3 (Maia et 

al., 2011). A D1 também está localizada na membrana celular e possui grande 

importância na formação do T3 presente na corrente sanguínea. Cerca de 80% do T3 

circulante é originado perifericamente a partir do T4, em humanos. Em roedores, cerca 

de 40-50% possuem essa origem (Ortiga-Carvalho et al., 2016). 
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Figura 3. Esquema representativo do metabolismo dos hormônios tireoidianos. Nos tecidos periféricos, 

a biodisponibilidade do T3 é finamente regulada pela ação das desiodases. O aumento dos níveis de 

T3 via 5’-desiodação do T4 é mediado pelas desiodases tipo I (D1) e tipo II (D2). A inativação do 

hormônio tireoidiano é realizada pela desiodase tipo III (D3) e pela D1, via 5-desiodação do T4 e do T3, 

formando o rT3 (T3 reverso) e a 3,3’-di-iodotironina (T2), respectivamente. Em humanos, a maior parte 

do T3 circulante é derivada da 5’-desiodação extratireoidiana do T4, via ação da D1 hepática (adaptado 

de Bianco e Kim, 2006). 

 

Além da metabolização do T4 a T3 ou a rT3, esses dois últimos também podem 

sofrer desiodação. A 5’-desiodação do T3 mediada pela D3 e pela D1 leva a formação 

da 3,3’-di-iodotironina (3,3’-T2), assim como a 5-desiodação do rT3 pela D2 e pela D1 

também forma 3,3’-T2 (Figura 3).  Outros metabólitos podem ser gerados a partir do 

metabolismo dos HTs, como a 3,5-di-iodotironina (3,5-T2) e a 3’,5’-di-iodotironina 

(3’,5’-T2) (Louzada e Carvalho, 2018). Até poucos anos atrás, 3,3’-T2 e seus isômeros 

eram considerados como ausentes de ação biológica, já que possuem pouquíssima 

afinidade com os THRs nucleares. Contudo, estudos recentes vêm evidenciando que 

os metabólitos dos HTs, em especial o 3,5-T2, desempenha ações significativas nas 

células, sobretudo sobre a atividade mitocondrial e o metabolismo de lipídeos 

(Lorenzini et al., 2019). 

A atividade das desiodases é influenciada pelas flutuações nas concentrações 

séricas dos HTs. O aumento das concentrações intracelulares dos HTs estimula a 

transcrição gênica da D3 e da D1 e diminui os níveis da D2 através da inibição da sua 

3,5,3’,5’-tetraiodo-L-tironina (T4) 

3,5,3’-tri-iodotironina (T3) 3,3’-di-iodotironina (T2) 

3,3’,5’-tri-iodotironina (rT3) 
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transcrição e do aumento da sua degradação, protegendo os tecidos do excesso de 

T3. O oposto ocorre em casos de declínio nos níveis de T3 (Bianco e Kim, 2006). Essa 

regulação local da atividade do T3 mediada pelas desiodases é importante na 

determinação das ações teciduais dos HTs e na manutenção da homeostase 

hormonal e sistêmica. 

Apesar da ação dos HTs ser majoritariamente genômica, via ativação dos THRs 

no núcleo das células alvo, um número crescente de estudos vem evidenciando 

efeitos não-genômicos desempenhados pelos HTs. Cerca de 10% dos THRs celulares 

estão presentes no citoplasma e medeiam ações rápidas (de segundos a minutos), 

que podem ser independentes da transcrição de genes (Zhu et al., 1998; Oetting e 

Yen, 2007). Os HTs também podem exercer efeitos independentes da ativação dos 

THRs, ligando-se a outros elementos localizados no citosol, na membrana plasmática 

e em organelas. A integrina αVβ3 é um dos exemplos mais documentados de proteína 

capaz de interagir com os HTs (Bergh et al., 2005; Ortiga-Carvalho et al., 2016). As 

integrinas são proteínas transmembrana cuja função mais conhecida é veicular a 

interação entre estruturas do citoesqueleto e da matriz-extracelular. Bergh et al. (2005) 

demonstraram que a integrina αVβ3 é capaz de se ligar ao T4 com alta afinidade, e 

essa interação estimula a translocação do THRβ para o núcleo de fibroblastos, bem 

como a liberação de correpressores presentes no TRE, favorecendo, portanto, a ação 

genômica dos HTs. Esses dados salientam a complexidade da influência dos HTs 

sobre o funcionamento dos órgãos e sistemas. 

 

1.2. Regulação da função tireoidiana 

A função tireoidiana é principalmente regulada pelo eixo Hipotálamo-Hipófise-

Tireoide (HHT). O hormônio estimulador da tireoide (TSH), também conhecido como 

Tireotrofina, é uma glicoproteína secretada pela hipófise anterior (adenohipófise) 

essencial para a diferenciação, crescimento e função tireoidiana. Todas as etapas de 

síntese e liberação dos HTs são estimuladas pelo TSH (Cavalieri, 1997). Por meio da 

ativação do receptor para TSH (TSH-R), receptor acoplado a proteína G presente na 

membrana basolateral dos tireócitos, o TSH induz uma cascata de sinalização 

intracelular que estimula a transcrição e a atividade de proteínas chave na síntese dos 

HTs, como a tireoglobulina, a TPO e a NIS. O TSH também estimula a proliferação e 

a diferenciação dos tireócitos através da regulação de vias de sinalização ligadas a 

proteínas quinase (Ortiga-Carvalho et al., 2016). A ativação exacerbada do TSH-R em 
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pacientes com tireoides saudáveis leva a um aumento na secreção dos HTs, bem 

como a um aumento significativo da massa e do volume da tireoide (bócio). Este 

quadro fisiopatológico caracteriza, dentre outros, a Doença de Graves, a forma mais 

prevalente de hipertireoidismo, provocada pelo desenvolvimento de autoanticorpos 

com alta afinidade pelos receptores de TSH (Stathatos, 2012). De forma inversa, a 

falta de ativação do TSH-R induz um fenótipo de hipotireoidismo, e pode ser 

provocada pela ocorrência de tumores adenohipofisários hipofuncionantes, lesões 

hipofisárias, dentre outros fatores que levam à diminuição dos níveis de TSH 

(Almandoz e Gharib, 2012). 

O principal estímulo para a síntese e a liberação do TSH, bem como para a 

diferenciação e para a manutenção da função normal dos tireotrofos (células 

adenohipofisárias produtoras do TSH) é a ação do hormônio liberador de tireotrofina 

(TRH). Este hormônio é produzido pelos neurônios da região paraventricular do 

hipotálamo, e alcança a adenohipófise via capilares do sistema porta-hipofisário. A 

ação do TRH também é mediada pela ativação de receptores de membrana 

específicos acoplados à proteína G, os receptores para TRH (TRH-R1/R2), presentes 

nos tireotrofos. Os receptores TRH-R1 são mais abundantes e relevantes para a ação 

do TRH, sendo o único tipo do receptor identificado em humanos (Sun et al., 2000). 

Através da ativação de seus receptores, o TRH estimula rapidamente a liberação do 

TSH estocado em grânulos secretores dos tireotrofos e aumenta transcrição gênica 

do TSH, além de regular a síntese do TSH a nível pós-transcricional (Ortiga-Carvalho 

et al., 2016). Falhas na ação do TRH levam a um fenótipo de hipotireoidismo central 

hipotalâmico, caracterizado por baixos níveis de HTs circulantes e TSH com 

bioatividade reduzida (Persani et al., 2000).  

Enquanto o TSH e o TRH estimulam, direta e indiretamente (respectivamente), 

a síntese e a liberação de T3 e T4 pela tireoide, o aumento dos níveis séricos dos HTs 

inibe a secreção do TSH e do TRH em um sistema de retroalimentação negativa. Essa 

ação é mediada, em parte, pelo forte efeito repressor que os HTs exercem sobre a 

transcrição dos genes que codificam esses hormônios e sobre a liberação dos 

hormônios estocados em vesículas (Chiamolera et al., 2012). Os HTs também 

aumentam a taxa de degradação do THR e reduzem o número de THR-Rs presentes 

na membrana plasmática dos tireotrofos, diminuindo a sensibilidade dessas células 

ao THR (Hinkle et al., 1979; Yamada et al., 1992). De modo inverso, a diminuição nos 

níveis séricos dos HTs estimula o eixo HHT, resultando em aumento da produção e 



8 
 

da liberação do TRH e do TSH e da sensibilidade dos tireotrofos ao TRH, e, portanto, 

em aumento da liberação dos HTs (Chiamolera et al., 2012). Esse sistema de 

retroalimentação é crucial para balancear o estímulo do eixo HHT, sendo o principal 

mecanismo responsável por manter os níveis séricos dos HTs dentro de uma faixa 

fisiológica e constante. 

Embora o eixo HHT e o sistema de retroalimentação negativa sejam os 

principais reguladores da atividade tireoidiana, diversos estímulos neuroendócrinos e 

neuronais regulam o eixo e, consequentemente, os níveis dos HTs. Os neurônios 

paraventriculares produtores do TRH recebem aferências de uma complexa rede de 

sinalização neuronal e humoral que permite que o eixo responda a mudanças 

ambientais. Um exemplo são as catecolaminas provenientes de neurônios da medula 

oblonga (região inferior do tronco encefálico, também conhecida como bulbo), que 

exercem uma importante ação regulatória sobre a transcrição gênica do TRH e do 

TSH em condições de exposição ao frio. Além de estimular a transcrição gênica dos 

dois hormônios, aumentando, assim, a secreção dos HTs, o aumento dos níveis de 

catecolaminas na região paraventricular do hipotálamo ativa uma cascata de 

sinalização nos neurônios produtores do TRH que culmina em um déficit do efeito 

repressor dos HTs sobre a síntese do TRH, diminuindo a sensibilidade do sistema de 

retroalimentação negativa a níveis elevados de HTs circulantes (Arancibia et al., 

1989). Os HTs são fortes indutores da termogênese, logo, a regulação do eixo 

induzida pelas catecolaminas contribui para a resposta adaptativa frente a exposição 

a baixas temperaturas (Muller et al., 2014)  

O eixo também é regulado por estímulos neuronais e endócrinos que atuam 

diretamente sobre a secreção do TSH. A somatostatina de origem hipotalâmica, 

hormônio cuja principal função é inibir a secreção do hormônio do crescimento (GH), 

exerce uma inibição fisiológica sobre a secreção de TSH. O bloqueio da ação da 

somatostatina via administração de anticorpos específicos resulta em aumento dos 

níveis séricos basais de TSH (Arimura e Schally, 1976). O mesmo acontece com a 

administração de metoclopramida, bloqueador dopaminérgico, em humanos, o que 

demonstra que a dopamina também contribui para a regulação do eixo de forma 

relevante (Scanlon et al., 1979). Alguns hormônios esterioidais, como estrógenos e 

glicocorticoides, também regulam a síntese do TSH. Enquanto os HTs aumentam a 

expressão da ectoenzima que degrada o TRH, aumentando a taxa de degradação do 

hormônio, o estradiol diminui a expressão dessa ectoenzima. Isso faz com que as 
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mulheres, que apresentam níveis mais elevados de estradiol, sejam mais responsivas 

a ação dos HTs comparado aos homens, visto que possuem menor taxa de 

degradação do TRH (Schomburg e Bauer, 1997; Ortiga-Carvalho et al., 2016). Os 

glicocorticoides, por sua vez, inibem o eixo HHT, atuando sobre receptores para 

glicocorticoides (GR) amplamente expressos nos neurônios hipotalâmicos da região 

paraventricular (Cintra et al., 1990; Kakucska e Lechan, 1995). Pacientes gravemente 

doentes apresentam níveis reduzidos de T3 circulante e eixo HHT irresponsivo, uma 

condição conhecida como Síndrome do T3 baixo, ou Síndrome da Doença Não 

Tireoidiana. Essa inativação do eixo parece estar relacionada, em parte, com os níveis 

elevados de glicocorticoides e de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose 

tumoral α (TNFα) e as interleucinas 1 (IL-1) e 6 (IL-1), que promovem inibição do eixo 

e influenciam no metabolismo periférico dos HTs (Vries et al., 2015). 

 

1.3. Os hormônios tireoidianos e o controle da homeostase energética 

1.3.1. Regulação periférica da homeostase energética 

Os HTs possuem um papel crucial no controle do balanço energético, atuando 

sobre diversas frentes de regulação. Tanto processos anabólicos, quanto catabólicos 

são estimulados pelos HTs e promovem efeitos significativos sobre a homeostase 

energética. Dessa forma, transtornos da função tireoidiana podem resultar na 

desregulação sistêmica do metabolismo de nutrientes, fundamentais para a 

manutenção da saúde das células (Sinha et al., 2014). 

A taxa metabólica basal, a atividade termogênica e o ganho de peso corporal 

estão diretamente associados aos níveis dos HTs. Na condição de hipertireoidismo, 

em que há um aumento dos níveis séricos dos HTs, a síntese e a degradação de 

lipídios e proteínas são estimuladas, mas há um predomínio das atividades 

catabólicas que, somado ao aumento da taxa metabólica basal também induzida por 

estes hormônios, acarreta em atrofia muscular e perda de massa corporal (Devereaux 

e Tewelde, 2014). No hipotireoidismo, ao contrário, os processos de síntese e 

degradação encontram-se diminuídos, sendo a queda dos processos catabólicos mais 

expressiva. Graças a essa redução e à diminuição da taxa metabólica basal, pacientes 

hipotireoideos tendem a ganhar peso, e apresentam desbalanços na função de uma 

série de órgãos e tecidos (Roberts e Ladenson, 2004). 

Grande parte da desregulação metabólica sistêmica que acontece nas 

condições de hipo- e hipertireoidismo está associada à importante ação 
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desempenhada pelos HTs no fígado (Mullur et al., 2014). No metabolismo lipídico, 

tanto a captação de ácidos graxos circulantes, quanto a lipogênese, a lipólise e a β-

oxidação são estimuladas pelos HTs (Sinha et al., 2012; Tseng et al., 2014). Estudos 

recentes demonstraram que a lipofagia, um processo autofágico específico pelo qual 

gotículas de gordura são conduzidas aos lisossomos para serem degradadas, é um 

mecanismo importante para a lipólise hepática induzida pelos HTs (Singh et al., 2009; 

Sinha et al., 2012). Este processo parece ter um papel chave na biodisponibilidade de 

ácidos graxos para a β-oxidação, visto que o bloqueio do fluxo autofágico reduziu 

significativamente o estímulo dos HTs sobre o processo, tanto in vitro, quanto in vivo 

(Sinha et al., 2012). A biodisponibilidade de substratos para a β-oxidação também é 

estimulada pelos HTs através do aumento da transcrição da carnitina 

palmitoltransferase 1 (CPT1), enzima essencial para o transporte de ácidos graxos de 

cadeia longa através da membrana mitocondrial. Além disso, os HTs estimulam a 

biogênese e a atividade mitocondrial via aumento da expressão de fatores de 

transcrição como o co-ativador-1α do receptor ativado por 

proliferador do peroxissoma gama (PGC1α) e da Sirtuína 1 (SIRT1) (Thakran et al., 

2013). 

A manutenção de níveis adequados de colesterol circulante e o controle da 

homeostase de carboidratos possui influência significativa da ação dos HTs. Além de 

regular o metabolismo de ácidos graxos, os HTs são cruciais para a manutenção de 

níveis adequados de colesterol circulante, e desempenham um importante papel no 

controle da homeostase de carboidratos. Pacientes com hipotireoidismo costumam 

apresentar hipercolesterolemia, o que pode ser revertido com a reposição hormonal 

(Caraccio et al., 2012), visto que os HTs são fundamentais para a captação, a síntese 

e a metabolização adequada do colesterol (Sinha et al., 2014). O hipotireoidismo 

também está associado à hiperglicemia e à resistência à insulina, consequente do 

menor gasto energético e da menor expressão do transportador de glicose 4 (GLUT4) 

pelos adipócitos e pelas fibras musculares, também estimulados pelos HTs (Ashwini 

et al., 2015). A falta dos HTs também provoca um comprometimento da capacidade 

glicogênica e gliconeogênica, induzida pelos HTs por meio de ações genômicas, via 

THRβ, e ações centrais, aumentando a atividade do sistema nervoso simpático sobre 

o fígado (Ortiga-Carvalho et al., 2016). Embora os HTs estimulem o metabolismo da 

glicose e a expressão de seus transportadores na superfície das membranas 

celulares, o hipertireoidismo também é uma condição associada à resistência à 
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insulina, o que demonstra que a influência dos HTs sobre o metabolismo da glicose é 

complexa (Peppa et al., 2010).  

 

1.3.2. Regulação central da homeostase energética 

Além de atuarem ativamente no controle do metabolismo de nutrientes, a 

homeostase energética também é regulada pelos HTs através de ações sobre os 

centros reguladores da fome e da saciedade. Os HTs possuem ação orexigênica, e 

estimulam o apetite atuando sobre os neurônios do núcleo arqueado, onde aumentam 

a expressão dos peptídeos orexigênicos neuropeptídeo Y (NPY) e da proteína 

relacionada à agouti (AgRP), e reduzem os níveis da pro-opiomelanocortina (POMC), 

precursora do peptídeo anorexigênico hormônio estimulador de melanócitos α (α-

MSH) (Mullur et al., 2014). Esta mesma população de neurônios que têm a atividade 

influenciada pelos HTs também regula o eixo HHT, mediando a ação do hormônio 

leptina. Logo, os HTs possuem um papel dual na regulação da homeostase, atuando 

como elementos controladores e controlados (Hoermann et al., 2015). 

A leptina é um hormônio anorexigênico produzido principalmente pelos 

adipócitos maduros (adipocina) cuja concentração sérica reflete o conteúdo de 

reservas energéticas estocadas no tecido adiposo. A atuação da leptina sobre o SNC 

confere informações sobre status nutricional do organismo, indicando, em caso de 

níveis elevados ou diminuídos, aumento ou diminuição das reservas energéticas, 

respectivamente (Muller et al., 2014). Sobre o eixo HHT, a influência da leptina se dá 

por meio de ações diretas sobre o núcleo paraventricular, onde estimula vias de 

sinalização que culminam no aumento da transcrição do prepo-TRH, molécula 

precursora do TRH; e por ações indiretas, via regulação da função dos neurônios do 

núcleo arqueado. A liberação do α-MSH sobre o núcleo paraventricular também é 

capaz de aumentar a expressão do prepro-TRH. Dessa forma, a leptina também 

estimula a expressão do TRH a partir da sua ação estimulatória sobre os neurônios 

produtores da POMC (precursora do α-MSH) e da sua ação inibitória sobre a secreção 

do NPY e do AgRP, que antagonizam a atividade estimulatória do α-MSH sobre a 

expressão do TRH (Duntas, 2016). Apesar da concentração da leptina ser diretamente 

proporcional à massa de tecido adiposo corporal, pacientes obesos costumam 

apresentar um certo grau de resistência a ação da leptina, o que previne a estimulação 

exacerbada do eixo (Perello et al., 2010). Por outro lado, a ação da leptina sobre a 

regulação da síntese do TRH é um importante mediador da regulação do eixo HHT na 
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condição de jejum, que assim como outras condições, como a exposição ao frio e a 

inflamação aguda, promove efeitos significativos sobre a função tireoidiana (Figura 4) 

(Ortiga-Carvalho et al., 2016).  

Figura 4. Resumo da regulação integrada da função tireoidiana. Diversas vias atuam em conjunto no 
controle dos níveis séricos dos HTs. A função tireoidiana é primariamente regulada pelo eixo 
Hipotálamo-Hipófise-Tireoide (HHT).  O Hormônio Estimulador da Tireoide (TSH) de origem hipofisária 
é o principal regulador da atividade tireoidiana, e induz a transcrição gênica e a atividade de diversas 
proteínas envolvidas com a secreção dos HTs. A liberação de TSH é estimulada pelo Hormônio 
Liberador de Tireotrofina (TRH) produzida pelos neurônios do núcleo paraventricular hipotalâmico. Um 
sistema de retroalimentação negativa mediado pelo aumento das concentrações séricas dos HTs inibe 
a secreção do TSH pela hipófise e do TRH pelo hipotálamo, mantendo os níveis dos HTs dentro de 
uma faixa fisiológica constante. Os neurônios do núcleo paraventricular recebem aferências do tronco 
encefálico e do núcleo arqueado que permitem que o eixo HHT responda a mudanças ambientais. 
Catecolaminas provenientes de neurônios da medula oblonga (região inferior do tronco encefálico) 
exercem uma importante ação regulatória sobre a transcrição gênica do TRH e do TSH em condições 
de exposição ao frio que contribui para a resposta adaptativa frente a exposição a baixas temperaturas. 
Os neurônios do núcleo arqueado mediam as ações indiretas da leptina sobre o eixo HHT, que estimula 
a transcrição do precursor do TRH através da sua ação estimulatória sobre os neurônios da POMC, 
precursor do α-MSH, e de sua ação inibitória sobre os neurônios secretores de NPY e AgRP, que 
antagonizam a resposta estimulatória do α-MSH sobre a expressão do TRH. A leptina também estimula 
a transcrição do TRH agindo diretamente sobre os neurônios do núcleo paraventricular. O eixo também 
é regulado por estímulos neuronais e endócrinos que atuam diretamente sobre a secreção do TSH. A 
somatostatina de origem hipotalâmica e a dopamina (não representada) exercem uma inibição 
fisiológica sobre a secreção de TSH. Já o estradiol (não representado) aumenta os níveis de TRH por 
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meio da inibição da sua degradação. Os glicocorticoides, por sua vez, inibem o eixo HHT via ativação 
dos receptores para glicocorticoides (GR), e junto às citocinas pró-inflamatórias, inibem o eixo HHT em 
situação de doença grave (adaptado de William’s Textbook of Endocrinology, 2016, p. 126). 

 

1.3.3. O jejum e a função tireoidiana 

A condição de jejum é marcada por mudanças significativas nas vias 

metabólicas e em múltiplos processos celulares no intuito de tornar o organismo apto 

a enfrentar a escassez de nutrientes. Respostas fisiológicas e comportamentais 

específicas são induzidas a fim de aumentar a ingestão alimentar e a eficiência da 

absorção de nutrientes e diminuir o gasto metabólico (Secor e Carey, 2016). Graças 

a potente ação dos HTs sobre a taxa metabólica basal e a termogênese, diversas 

adaptações que influenciam a regulação do eixo HHT e o metabolismo dos HTs 

ocorrem em uma tentativa de reduzir o gasto energético e preservar energia (Boelen 

et al., 2008). 

Em humanos, os níveis séricos de T3 caem e a concentração do rT3 aumenta 

durante o jejum, enquanto o T4 permanece com níveis séricos constantes ou 

levemente diminuídos (Boelen et al., 2008). A alteração nos níveis de T3 e rT3 é fruto, 

principalmente, de mudanças no metabolismo hepático dos HTs, que contribuem de 

maneira relevante para a determinação dos níveis séricos de T3 (Ortiga-Carvalho et 

al., 2016). Foi demonstrado, em ratos, que o jejum diminui a expressão da D1 no 

fígado, o principal mediador da conversão periférica de T4 a T3 (Mullur et al., 2014). 

Já o aumento dos níveis de rT3 parece ser consequente da diminuição da degradação 

do metabólito tireoidiano (LoPresti et al., 1991) e do aumento da expressão da D3 

hepática, vista em camundongos após 24h de jejum (Boelen et al., 2012).  

Em condições fisiológicas normais, a diminuição dos níveis dos HTs levaria a 

um aumento da secreção de TRH e TSH, o que não é observado durante o jejum. Ao 

contrário, no jejum, níveis inferiores de TRH são secretados no sistema porta 

hipofisário, enquanto os níveis de TSH se mantém inalterados ou levemente 

reduzidos. Logo, as modificações da função tireoidiana induzidas pelo jejum são fruto 

de uma ação conjunta entre regulações centrais e periféricas (Boelen et al., 2008). 

A alteração dos níveis de leptina circulante é um elemento importante na 

modulação do eixo HHT na condição de jejum. Esta condição é marcada por uma 

rápida queda dos níveis do hormônio que não reflete, proporcionalmente, a perda de 

massa de gordura (Caron et al., 2012). Com a diminuição sérica dos níveis de leptina, 

seu efeito estimulante sobre os níveis do prepro-TRH também cai, resultando na 
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diminuição da secreção do TRH no sistema porta-hipofisário (Légrádi et al., 1997; 

Duntas, 2016). A administração de leptina em ratos em jejum é capaz de restaurar a 

expressão dos precursores do TRH no núcleo paraventricular (Légrádi et al., 1997) e 

de restaurar os níveis de D2 hipotalâmicos, tipicamente aumentados durante o jejum 

(Coppola et al., 2005). Também foram demonstrados efeitos da leptina sobre o 

metabolismo periférico dos HTs, aumentando os níveis do RNAm da D3 hepática de 

camundongos submetidos a 24h de jejum, sem, contudo, alterar os níveis dos HTs 

(Boelen et al., 2012).  

Além da leptina, outros neuromoduladores parecem estar envolvidos com a 

regulação do eixo HHT na condição de jejum. Um exemplo é a neuromedina B, um 

peptídeo altamente expresso nos tireotrofos, que regula a síntese do TSH por meio 

de ações parácrinas (Oliveira et al., 2006). A neuromedina B tem efeito repressor 

sobre a secreção do TSH, e sua expressão é aumentada durante o jejum, o que 

sugere que a ação desse peptídeo contribui para a diminuição do TSH associada à 

condição (Ortiga-Carvalho et al., 1997). 

Apesar de existirem diferenças significativas com relação a intensidade dos 

efeitos do jejum entre humanos e roedores, os efeitos gerados, em termos qualitativos, 

são bastante semelhantes, o que faz dos roedores modelos interessantes para o 

estudo da fisiologia do jejum (Boelen et al., 2008). Estudos desenvolvidos em ratos e 

camundongos possibilitaram grandes avanços na compreensão dos mecanismos 

moleculares responsáveis pelas alterações dos níveis séricos dos HTs e de seus 

efeitos induzidos pelo jejum. Contudo, devido à complexidade desse sistema de 

modulação, muitas lacunas no conhecimento ainda existem. 

 

1.4. Autofagia 

A existência de mecanismos para renovar os constituintes celulares é 

fundamental para garantir o bom funcionamento e a saúde das células. Organelas e 

proteínas possuem um tempo de vida definido, que varia entre poucos minutos até 

anos, e devem ser degradadas à medida que envelhecem para evitar o 

comprometimento de suas funções (Ohsumi, 1999). Além das estruturas envelhecidas 

e danificadas, que perdem sua funcionabilidade, proteínas malformadas e que 

escapam do controle de qualidade celular são ocasionalmente sintetizadas, e tornam-

se potencialmente tóxicas quando acumuladas. Desse modo, mecanismos eficazes 
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para degradar os elementos sintetizados erroneamente ou que deixam de ser 

funcionais são extremamente importantes para a manutenção da qualidade celular.  

Um dos principais mecanismos de catabolismo dos componentes celulares é a 

autofagia, um processo intracelular fisiológico através do qual as células digerem seus 

componentes citosólicos via lisossomos, e disponibilizam substratos para serem 

reutilizados pelas próprias células (Benbrook e Long, 2012). O termo “autofagia”, de 

origem grega, significa "comer a si mesmo" (De Duve e Wattiaux, 1965; Yang e 

Klionsky, 2010) e engloba três tipos de processos fisiológicos pelos quais as 

estruturas celulares são direcionadas aos lisossomos: a macroautofagia, a 

microautofagia e a autofagia mediada por chaperona (AMC) (Figura 5). A AMC, como 

o próprio nome sugere, é mediada pela chaperona Hsc70, que se liga e transporta 

proteínas específicas para os lisossomos (Li et al., 2011). Ao contrário da macro- e da 

microautofagia, que também catabolizam estruturas de grande porte, apenas 

proteínas são degradadas pela AMC. No processo de microautofagia, por outro lado, 

o sequestro dos componentes citosólicos é mediado pelos próprios lisossomos 

através da invaginação de suas membranas (Li et al., 2012). Por fim, a 

macroautofagia, comumente referida como “autofagia”, é o mecanismo autofágico 

predominante em mamíferos e o mais estudado (Benbrook e Long, 2012). 

 

 

Figura 5. Esquema integrado dos três tipos de autofagia. A macroautofagia é o tipo mais prevalente e 
estudado em mamíferos, e ocorre a partir do desenvolvimento de uma vesícula (autofagossomo) que 
se desenvolve sequestrando uma porção citosólica, e posteriormente se fusiona aos lisossomos 
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(autolisossomo) para a degradação do seu conteúdo interno. Na microautofagia, os componentes 
citosólicos a serem degradados são englobados pelos próprios lisossomos, através da invaginação de 
suas membranas. Na autofagia mediada por chaperona (AMC), proteínas são selecionadas são 
direcionadas para dentro dos lisossomos pela chaperona Hsc70 e transportadas para dentro dos 
lissosomos pela proteína associada a membrana lisossomal 2 (LAMP-2) (Adaptado de Mizushima et 
al., 2008). 

 

 A autofagia foi primeiramente descrita na década de 50, ao serem identificados 

compartimentos líticos em células eucarióticas através de análises bioquímicas, 

posteriormente vistos por microscopia eletrônica (De Duve e Wattiaux, 1965; Ericsson, 

1969). Ao final do século XX, estudos em leveduras realizados por Ohsumi e 

colaboradores proporcionaram o início da compreensão dos mecanismos moleculares 

envolvidos no processo autofágico (Tsukada e Ohsumi, 1993; Baba et al., 1994; 

Ohsumi, 1999). As análises do grupo viabilizaram a capacidade de detectar e 

manipular o processo geneticamente, proporcionando um grande avanço na 

compreensão do papel da autofagia para as células eucarióticas (Yang e Klionsky, 

2010). 

A autofagia (macroautofagia) ocorre através da formação de uma vesícula de 

dupla camada lipídica denominada autofagossomo, que se desenvolve englobando 

uma porção citosólica contendo os componentes celulares a serem degradados e, 

posteriormente, se fusiona aos lisossomos para a degradação do seu conteúdo 

interno. Esse processo é mediado pela ação conjunta de diversas proteínas 

conhecidas como genes relacionados à autofagia (ATGs), descritas primeiramente em 

leveduras e essencialmente homólogas às proteínas de mamíferos (Weidberg et al., 

2011). 

Diversas proteínas estão envolvidas nas etapas iniciais de formação do 

fagóforo (precursor do autofagossomo), dentre elas, o complexo ULK1/2-Atg13-

Atg101-FIP200, a proteína fosfatidilinositol-3-quinase classe III (PI3KIII), também 

conhecida por proteína vacuolar de triagem 34 (Vps34), e a proteína Beclin-1. A 

interação da Beclin-1 com a PI3KIII produz o fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), 

uma molécula lipídica sinalizadora essencial para recrutamento de outros agentes do 

processo autofágico, tais como o complexo Atg5-Atg12-Atg16L, que atua no 

alongamento do autofagossomo (Weidberg et al., 2011). As proteínas da subfamília 

proteína de cadeia leve 3 associada a microtúbulo (LC3) e da subfamília proteína 

associada ao receptor ácido gama-aminobutírico (GABARAP), homólogas ao ATG8 

de leveduras, têm papel crucial no alongamento do fagóforo e na biogênese do 
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autofagossomo, conforme demonstrado por imagens em tempo real (Xie et al., 2008). 

Para atuarem sobre a autofagia, essas proteínas devem ser ativadas, o que ocorre 

através da clivagem do seu resíduo glicina C-terminal pela proteína Atg4, seguida pela 

sua conjugação com o glicofosfolipídio fosfatidiletanolamina (PE), mediada pela ação 

das proteínas Atg7 e Atg3. Os homólogos do ATG8 também participam da 

incorporação seletiva de elementos marcadores de moléculas poliubiquitinadas 

destinadas a degradação lisossômica, como o sequestossomo-1 (p62), para dentro 

dos autofagossos. LC3 e GABARAP são amplamente utilizadas como marcadores dos 

autofagossomos e indicadores da atividade da autofagia por dependerem de ativação 

para participarem da autofagia e se manterem ancorados ao autofagossomo ao longo 

de todo o processo autofágico, após ativados (Weidberg et al., 2011). A p62 também 

é outro marcador interessante, pois tem seus níveis proteicos reduzidos pelo aumento 

da autofagia, visto que é degradada junto às proteínas as quais encontra-se associado 

(Ktistakis e Tooze, 2016).  

Em condições fisiológicas, a autofagia encontra-se ativa em níveis basais, 

atuando sobretudo na degradação de organelas e proteínas velhas e/ou disfuncionais, 

impedindo o acúmulo de estruturas potencialmente nocivas e garantindo a reciclagem 

dos componentes citosólicos ao disponibilizar substrato para a síntese de novos 

constituintes celulares (Yang e Klionsky, 2010). A autofagia tem um papel crucial em 

promover adaptação celular e proteção frente a diversas condições estressoras, como 

o estresse oxidativo, a hipóxia, invasão de patógenos, estresse de retículo 

endoplasmático (RE), entre outras, sendo potencializada nessas situações no intuito 

de restaurar a homeostase celular (Levine e Kroemer, 2008). Além de atuar 

ativamente na degradação de estruturas disfuncionais, a autofagia também está 

envolvida com a mobilização seletiva de macromoléculas energéticas, como 

glicogênio (Kotoulas et al., 2006) e lipídios (Singh et al., 2009), indicando sua 

importância direta sobre o metabolismo energético. 

A condição mais conhecida como capaz de estimular a autofagia é a escassez 

de nutrientes. Na década de 60, Ashford e Porter identificaram que a autofagia 

hepática é estimulada pelo glucagon, hormônio primariamente responsivo a queda de 

glicemia, cuja ação estimula o catabolismo das reservas energéticas e a 

gliconeogênese (Ashford e Porter, 1962). Esse fenômeno foi posteriormente 

confirmado por De Duve e Deter (1967). Adiante, um estudo de Mizushima et al. 

(2003) com camundongos transgênicos expressando um marcador fluorescente de 
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autofagossomo mostrou que a maioria dos tecidos têm a atividade autofágica induzida 

pelo jejum. O aumento da autofagia é majoritariamente acompanhado pelo aumento 

da expressão gênica das proteínas envolvidas no processo, sendo mais expressivo 

no coração e no músculo esquelético de camundongos submetidos a 24h e 48h de 

jejum (Yamamoto et al., 2015). Nessa condição, a autofagia parece exercer um papel 

essencial na disponibilização de substratos para a produção de energia e para a 

síntese de proteínas relacionadas com a resposta à fome (Kuma e Mizushima, 2010). 

Um dos principais reguladores da atividade autofágica é a proteína alvo 

da rapamicina em mamíferos (mTOR), inibidora primária da autofagia, principalmente 

na presença de fatores de crescimento e nutrientes em abundância (Levine e 

Kroemer, 2008). A atividade da mTOR é inibida pela proteína quinase ativada por AMP 

(AMPK), proteína sensível à redução dos níveis energéticos celulares e capaz de 

estimular a autofagia nestas condições (Figura 6) (Rubinsztein et al., 2015). 

 

 

Figura 6. Ordem de eventos do processo autofágico em mamíferos. A proteína alvo da rapamicina em 
mamíferos (mTOR) e a proteína quinase ativada por AMP (AMPK) são proteínas primárias na regulação 
da autofagia e respondem ao estado energético das células. A presença de nutrientes em abundância 
inibe a autofagia via ação da mTOR, e a diminuição dos níveis energéticos celulares estimula a 
autofagia via AMPK, que inibe a mTOR e induz as etapas iniciais do processo. A formação do faróforo 
envolve formação do complexo ULK1/2-Atg13-101-FIP200 e do complexo Vps34/Beclin-1, que é 
recrutado para a região e fosforila fosfoinositídeos (PIs), gerando o fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 
(PIP3). O PIP3 reúne outros fatores envolvidos na formação do autofagossomo, como o complexo Atg5-
12-16L. A proteína LC3 é clivada pela proteína Atg4, formando a forma inativa LC3I (citosólica) e, em 
seguida, conjudada com o glicofosfolipídio fosfatidiletanolamina (PE) pelas proteínas Atg7 e Atg3, 
formando a forma ativa LC3II (não representado). O LC3II se adere à membrana do autofagossomo e 
participa do seu processo de alongamento e do recrutamento de proteínas poliubiquitinadas marcadas 
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com a p62. O autofagossomo formado se fusiona aos lisossomos, formando o autofagolisossomo, e o 
seu conteúdo interno é degradado pelas hidrolases lisossomais (Adaptado de Rubinsztein et al., 2015). 

 
A autofagia também possui relação direta com a atuação do RE. Em situações 

de estresse do RE, este dispara uma resposta adaptativa conhecida como resposta à 

proteína mal enovelada (UPR). Diversos estudos demonstram que a autofagia pode 

ser estimulada pelo estresse do RE como um mecanismo potencializador da 

degradação de proteínas mal enoveladas, atenuando o estresse da organela (Bebrook 

e Long, 2012). Por outro lado, a disfunção da autofagia basal pode acarretar em 

consequências negativas à atuação do RE, aumentando a demanda funcional da 

organela no reparo de proteínas mal enoveladas (Quan et al., 2012). 

A literatura é vasta em estudos que demonstram que distúrbios e/ou 

desbalanços na autofagia estão relacionados à disfunções teciduais e à fisiopatologia 

de diversas doenças, como diabetes, obesidade, doenças neurodegenerativas, 

cardiomiopatias, câncer, entre outros (Schneider e Cuervo, 2014). Em muitos casos, 

a ativação da autofagia parece prevenir o desenvolvimento de doenças e/ou melhorar 

o quadro patológico. Diversos modelos experimentais desenvolvidos com o uso de 

dietas demonstram que a restrição calórica e a prática do jejum de forma intermitente 

e crônica, conhecidos por estimularem a autofagia em diversos tecidos (Longo e 

Mattson, 2014), promove benefícios a saúde, dentre eles, a prevenção do ganho de 

peso corporal (Hatori et al., 2012), atenuação (Godar et al., 2015) e prevenção de 

quadros patológicos (Hatori et al., 2012), e aumento da longevidade (Anton e 

Leeuwenburgh, 2013). Por outro lado, níveis aumentados de autofagia podem ser 

prejudiciais dependendo do caso, favorecendo a ocorrência de morte celular (Levine 

e Kroemer, 2008). 

Apesar dos avanços na compreensão do processo autofágico e das evidências 

da sua importância, ainda não está claro em quais ocasiões ele exerce um papel 

adaptativo e benéfico, e quando é prejudicial e patológico. Dada a sua importância 

sobre a qualidade celular, a manipulação da autofagia é um potencial alvo para o 

tratamento de doenças. Entretanto, o conhecimento dos mecanismos envolvidos na 

sua regulação também é limitado e carece de mais estudos. 
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1.5 Metabolismo energético do coração 

 Responsável por bombear sangue para todo o corpo, o coração converte 

energia química em mecânica a todo momento. Apesar de sua massa representar 

apenas cerca de 0,5% da massa corporal, em humanos, o consumo de substratos 

energéticos equivale a cerca de 10% do consumo de todo o corpo (Taegtmeyer et al., 

2016). Dessa forma, o coração depende da ação integrada de uma complexa rede 

metabólica capaz de renovar constantemente o suporte de ATP para atender a sua 

demanda energética. 

O coração é o órgão com a maior taxa de reposição (turnover) de ATP, 

necessária por conta da contração muscular ininterrupta e altamente dispendiosa. 

Estima-se que o consumo de ATP pelo coração seja equivalente a 100x a sua própria 

massa (Taegtmeyer, 1994). Apesar de ter enzimas com ações anabólicas, capazes 

de sintetizar glicogênio e triglicerídeos, a ação dessas enzimas torna-se menos 

relevante, em termos quantitativos, quando comparadas à atividade catabólica do 

coração. O conteúdo de reservas energéticas é irrisório, e as ações anabólicas 

funcionam essencialmente para sustentar o turnover de ATP e potencializar a 

eficiência de produção de energia (Taegtmeyer, 1994).  

 Os principais combustíveis utilizados pelo coração para a produção de energia 

são os lipídeos e os carboidratos. Entretanto, o coração é um “onívoro metabólico”, e 

consegue utilizar várias macromoléculas como fonte energética, dentre elas, ácidos 

graxos, corpos cetônicos, glicose, lactato e alguns aminoácidos (Targtmeyer et al., 

2016). Através de vias metabólicas específicas, esses substratos são oxidados a 

acetilcoenzima A (acetil-CoA), que entra no ciclo do ácido cítrico e forma carreadores 

de elétrons reduzidos (NADH e FADH2), que, em seguida, são encaminhados para a 

cadeia transportadora de elétrons e originam grande parte do ATP celular através da 

fosforiçação oxidativa (Noordali et al., 2018).  

Em condições fisiológicas, cerca de 60-90% do acetil-CoA é gerado a partir da 

β-oxidação de ácidos graxos e o restante (~10%-40%) deriva da oxidação do piruvato, 

formado a partir da glicólise e da oxidação do lactato, em proporções 

aproximadamente semelhantes (Stanley et al., 2005). O coração é um órgão com 

ampla capacidade de se adaptar as mudanças ambientais, e altera o fluxo das vias 

metabólicas de acordo com o estado fisiológico (Taegtmeyer, 1994). Bing (1955) 

verificou a existência de uma relação direta entre a concentração de substratos no 
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sangue e a captação de substratos pelo coração. Dessa forma, em situações de 

estresse metabólico em que há um aumento dos níveis de ácidos graxos circulantes, 

como acontece na condição de jejum, a captação dos ácidos graxos pelo coração 

aumenta de forma similar, e o fluxo metabólico é adaptado de modo a potencializar a 

β-oxidação (Stanley et al., 2005).  

Os ácidos graxos presentes no plasma entram no cardiomiócitos tanto por meio 

de difusão passiva, quanto através de proteínas transportadoras específicas, como a 

ácido graxo translocase (FAT/CD36) (Koonen et al., 2005). Dentro das células, os 

ácidos graxos de cadeia curta são esterificados a acilcoenzima A (acil-CoA) de cadeia 

curta e entram nas mitocôndrias passivamente. O acil-CoA de cadeia longa, formado 

a partir da esterificação dos ácidos graxos de cadeia longa, por outro lado, depende 

do transporte mediado pela ação conjunta das enzimas CPT1 e CPT2, localizadas na 

membrana mitocondrial externa e interna, respectivamente. A CPT1 adiciona a amina 

carnitina à cadeia longa do acil-CoA, viabilizando a passagem da acil-CoA de cadeia 

longa pela membrana mitocondrial. Após a passagem, a carnitina é clivada pela CPT2, 

e o acil-CoA de cadeia longa segue para a β-oxidação para formar o acetil-CoA, o 

produto a ser metabolizado no ciclo do ácido cítrico (Noordali et al., 2018). 

Ainda que, em geral, a oxidação da glicose aconteça em menor escala 

comparado a oxidação de ácidos graxos, ambas são igualmente essenciais para a 

manutenção da função cardíaca. O transporte da glicose para dentro do cardiomiócito 

é mediado pelos GLUTs tipo 1 e tipo 4. Apesar do GLUT4 ser o transportador 

majoritário no coração, sua translocação para a superfície celular está ligada a ação 

da insulina, sendo o GLUT1, portanto, o transportador responsável pelo transporte 

basal de glicose (Kraegen et al., 1993). Após entrar na célula, a glicose é convertida 

em glicose-6-fosfato pela enzima hexoquinase, que entra na via glicolítica para gerar 

o piruvato. O piruvato pode ser convertido a lactato no citosol, ou ser transportado 

para dentro da mitocôndria, onde é descarboxilado para a formação do acetil-CoA 

(Noordeli et al., 2018). A descarboxilação do piruvato é uma etapa chave e irreversível 

do metabolismo de carboidratos, mediada pelo complexo enzimático piruvato 

desidrogenase (PDH), situado na matriz mitocondrial (Figura 7) (Stanley et al., 2005). 

A ação do PDH é estimulada por PDH fosfatases, e inibida pelas PDH quinases 

(PDK), sendo a PDK4 a isoforma mais expressa no coração. A expressão da PDK4 é 

altamente sensível ao aumento de lipídeos circulantes e ao acúmulo intracelular de 

ácidos graxos, o que acontece na situação de jejum. Dessa forma,  a PDK4 funciona 
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como um “interruptor metabólico”, capaz de alterar o perfil metabólico para favorecer 

a oxidação de ácidos graxos quando estes são encontrados em abundância no 

plasma (Zhao et al., 2008). 

 

 

Figura 7. Ácidos graxos e glicose são igualmente essenciais para o metabolismo cardíaco. Os ácidos 
graxos são transportados para o citosol por difusão passiva ou por meio da ação da ácido graxo 
translocase (FAT/CD36). No citosol, os ácidos graxos são esterificados a acil-CoA (não representado) 
e são transferidos para a matriz mitocondrial passivamente (ácidos graxos de cadeia curta) ou pela 
incorporação da amina carnitina, mediada pela carnitina palmitoiltransferase 1 (CPT1), no caso de 
ácidos graxos de cadeia longa. Na matriz mitocondrial, a carnitina é retirada pela CPT2, e o acil-CoA é 
utilizado na β-oxidação, originando o acetil-CoA. O acetil-CoA também é produto do metabolismo da 
glicose, que entra no cardiomiócito a partir dos transportadores de glicose tipo 1 e tipo 4 (GLUT1 e 
GLUT4). No citosol, a glicose é transformada em glicose-6-fosfato pela ação da hexoquinase (não 
representado), e oxidada no processo de glicólise, onde origina o piruvato. O piruvato pode ser 
convertido a lactato ou ser transportado para a mitocôndria, onde será descarboxilado para a produção 
do acetil-CoA. O acetil-CoA, oriundo da β-oxidação ou da descarboxilação do piruvato, é metabolizado 
no ciclo do ácido cítrico (AC), e o NADH e FADH2 produzidos são utilizados na cadeia transportadora 
de elétrons (CTE), onde são bombeados prótons que serão utilizados para a formação de ATP pela 
ATP-sintase (Adaptado de Noordeli et al., 2018). 

 

Um estudo feito com o uso do coração isolado de ratos em que a concentração 

de substratos era controlada e manipulada demonstrou que a função cardíaca é 

potencializada quando ácidos graxos e glicose são utilizados simultaneamente 
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(Taegtmeyer et al., 1980). Em alguns casos, como em condições alta pressão e 

hipertrofia cardíaca, o aumento da oxidação de carboidratos é uma resposta 

adaptativa que contribui para o aumento da eficiência de trabalho (Lehman e Kelly, 

2002). Em outros, o predomínio da oxidação de carboidratos favorece o 

desenvolvimento de quadros patológicos, como acontece em quadros de insuficiência 

cardíaca (Noordeli et al., 2018). Logo, a chave para a manutenção da homeostase 

metabólica do coração e, consequentemente, da função cardíaca, está na capacidade 

de modular o uso de substratos conforme a oferta e a demanda funcional (Zhao et al., 

2008).   

Outro fator chave para a homeostase do miocárdio é a função mitocondrial. O 

coração é rico em mitocôndrias, que chegam a ocupar uma área equivalente a cerca 

de 38% dos cardiomiócitos de camundongos e 25% de humanos (Barth et al., 1992). 

Não apenas abundantes em número, as mitocôndrias dos cardiomiócitos são 

numerosas em cristas, que delimitam a matriz mitocondrial e comportam as proteínas 

da cadeia transportadora de elétrons (Taegtmeyer, 1994). 

A integridade da função mitocondrial é fundamental para a saúde das células, 

e distúrbios no controle da sua qualidade estão associados à disfunção da organela e 

podem culminar para a morte celular. A mitocôndria é uma organela dinâmica, capaz 

de alterar o seu formato e aumentar a sua eficiência ao se fundir com outras 

mitocôndrias (fusão) e separar porções danificadas (fissão). Essas porções são 

eliminadas pela mitofagia, autofagia seletiva de mitocôndrias, estimulada pela 

formação aumentada de espécies reativas de oxigênio (ROS) produzidas pelas 

mitocôndrias comprometidas (Qiu et al., 2019). Estudos demonstram que o 

comprometimento dessa dinâmica mitocondrial é encontrado em cardiomiopatias e 

em quadros de insuficiência cardíaca (Chen et al., 2011; Chen et al., 2015). Logo, 

proteínas envolvidas na regulação desses processos são alvos interessantes para o 

desenvolvimento de terapias.  

 

1.6 Justificativa 

 O coração é um dos principais alvos de ação dos HTs. A queda dos níveis dos 

HTs, característica do hipotireoidismo, debilita as funções diastólica e sistólica, e pode 

levar a formação de fribrose, atrofia e dilatação da câmara cardíaca, altamente 

desfavoráveis à função do órgão (Tang et al., 2015; Hajje et al., 2014). O 
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hipotireoidismo é um fator de risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca 

e está associado ao aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares (Rondoni 

et al., 2005; Mitchell et al., 2013). Além disso, pacientes com disfunção cardíaca 

costumam apresentar desregulação da ação dos HTs (Martinez, 2016). 

A literatura é rica em estudos que demonstram a importância dos HTs sobre a 

função cardíaca, principalmente sobre a regulação da expressão e da atividade de 

proteínas chave no controle da contratilidade e da estrutura do coração, como a cálcio 

ATPase de membrana sarcoplasmática 2 (SERCA2), cadeia pesada de miosina α 

(MYH6), canais de K+ dependentes de voltagem e a Na+/K+ ATPase (Kahaly e 

Dilmann, 2005). A ação dos HTs sobre o controle do metabolismo energético cardíaco, 

por outro lado, não é muito clara, e sua investigação é importante, visto que alterações 

no perfil metabólico estão intimamente ligadas a disfunção cardíaca (Noordeli et al., 

2018).  

Os HTs são amplamente conhecidos pela sua capacidade de modular os 

processos biológicos e, recentemente, o seu papel sobre a regulação da autofagia 

começou a ser explorado. Sinha et al. (2012) foram os pioneiros no estudo, e 

demonstraram o estímulo dos HTs sobre a autofagia no fígado. Posteriormente, foi 

visto que o T3 também é capaz de estimular a autofagia no músculo esquelético 

(Lesmana et al., 2015; Zhou et al., 2019) e no TAM (Yau et al., 2019), e de modular a 

expressão de alguns marcadores do processo no coração (Rajagopalan et al., 2016; 

Liu et al., 2018). Contudo, o impacto do hipotireoidismo sobre o processo autofágico 

é pouquíssimo conhecido e a compreensão do papel dos HTs na regulação da 

autofagia ainda é limitada, em especial no tecido cardíaco. 

O jejum é um modelo interessante para o estudo da ação dos HTs sobre a 

autofagia e o metabolismo energético cardíaco, pois além de ser um indutor do 

processo autofágico e de modulações no fluxo das vias metabólicas, exerce efeitos 

significativos sobre a função tireoidiana e a ação dos HTs, ainda pouco 

compreendidos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Investigar o impacto do hipotireoidismo sobre a autofagia, o estresse do RE e 

o metabolismo energético no ventrículo cardíaco de ratos nas condições alimentado 

e jejum. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a. Avaliar o efeito do status tireoidiano e do status nutricional sobre a expressão 

de marcadores da autofagia e do estresse do retículo endoplasmático no ventrículo 

cardíaco nas condições alimentado e jejum; 

b. Avaliar o efeito do status tireoidiano e do status nutricional sobre a expressão 

de genes relacionados ao metabolismo energético no ventrículo cardíaco nas 

condições alimentado e jejum; 

c. Avaliar o efeito do status tireoidiano e do status nutricional sobre a expressão 

de marcadores da função mitocondrial no ventrículo cardíaco nas condições 

alimentado e jejum; 

d. Analisar possíveis interações dos efeitos do status nutricional com os efeitos 

do status tireoidiano sobre a expressão dos genes analisados. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Modelo experimental 

Ratos Wistar machos foram fornecidos pelo Núcleo de Animais de Laboratórios 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) após o desmame e mantidos no biotério 

do Instituto Biomédico da UFF, com temperatura de 22±1ºC, ciclo claro-escuro de 12h 

(luzes acesas às 7:00) controlados e livre acesso à água e à ração comercial. O 

tratamento foi iniciado quando os animais completaram a idade adulta (2 meses de 

idade). 

Para o tratamento, os animais foram divididos inicialmente em 2 grupos (n=16 

por grupo): 

• Grupo Controle (Ct) 

• Grupo Hipotireoideo (Hipo) 

O hipotireoidismo foi induzido nos animais do grupo Hipo através da adição de 

Metimazol (0,03%, Sigma), inibidor da enzima TPO, na água de beber, fornecida ad 

libitum por 21 dias. A diluição do fármaco foi preparada três vezes por semana, em 

dias intercalados, paralelamente à medição do consumo hídrico para o controle do 

processo de tratamento. As garrafas de água foram revestidas com papel alumínio 

para preservar a qualidade do fármaco, que possui fotossensibilidade. 

Para induzir a condição de jejum, 24h antes da eutanásia (20º dia de 

tratamento) metade dos animais dos grupos Ct e Hipo foi privada de ração, formando 

os grupos Jejum (Je, n=8) e Hipotireoideo+Jejum (Hipo+Je, n=8). O restante dos 

animais (grupos Ct e Hipo, n=8 cada) permaneceu com livre acesso à ração. Três 

horas antes da morte dos animais, a ração também foi retirada dos grupos Ct e Hipo 

para reduzir a variabilidade da glicemia entre os animais. O consumo de ração e a 

massa corporal dos animais foram medidos a cada três dias ao longo do processo de 

tratamento, e antes e após o período de 24h de jejum. 

A eutanásia foi realizada por decaptação em guilhotina, no período da manhã. 

Foi medida a glicemia a partir do sangue do tronco utilizando um medidor automático 

(ACCU CHECK-Active, Roche®) e coletadas amostras de sangue, que foram 

centrifugadas por 15 minutos a 18000 x g (4ºC) para a separação do soro, e 

posteriormente armazenadas a -80ºC para análises hormonais futuras. Em seguida, 

foram coletados o ventrículo cardíaco esquerdo e a tireoide dos animais; pesados e 

imediatamente congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer a -80ºC. 

Também foi coletada a tíbia direita e medido o seu comprimento com o uso de um 



27 
 

paquímetro. Este protocolo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da UFF (nº 757/2016). 

 

3.2. Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real (qPCR) 

Para a extração do RNA, amostras do ventrículo cardíaco esquerdo (n=6), 

pesando cerca de 50 mg e mantidas congeladas em nitrogênio líquido, foram 

maceradas com o uso de gral e pistilo de inox. Posteriormente, foi adicionado 1 mL 

de TRIzol® (Invitrogen) em eppendorfs contendo os fragmentos dos tecidos e 

processado o material em um dispensor Ultra-Turrax®. Para a solubilização e 

remoção da fração lipídica, foram adicionados 200 µL de clorofórmio e realizada uma 

centrifugação à 12.000 x g por 15 min (4 ºC). Em seguida, foi coletada a porção aquosa 

contendo o RNA total da amostra, e foram utilizados 500 µL de isopropanol para sua 

precipitação em centrifuga, novamente à 12.000 x g por 15 min (4 ºC). Por fim, o 

precipitado foi lavado com etanol 70% e centrifugado à 7.500 x g por 5 min (4 ºC) para 

a remoção de sais ainda aderidos ao precipitado de RNA. Após a evaporação do 

álcool em temperatura ambiente, o RNA foi ressuspendido em 20-50 µL de água 

DNAse/RNAse free (Promega Corporation) e armazenado em freezer -70 ºC. Este 

protocolo foi realizado conforme a orientação do fabricante do reagente TRIzol® 

(Invitrogen). A quantificação e pureza do RNA foram avaliadas através de um leitor de 

microplacas utilizando o software GEN 5. 

O cDNA foi obtido por ação da transcriptase reversa a partir de 1 µg do RNA total 

extraído. A síntese do cDNA, foi realizada a partir do kit Superscript III (Introvigen), 

seguindo as orientações do fabricante. Para cada amostra, 1 µL de oligoDT e 1 µL de 

dNTP 10 nM foram adicionados. As reações foram colocadas no termociclador, 

programado para 65 ºC por 5 min. Após esta etapa, foi adicionada a enzima 

SuperScript (ThermoFisher) e repostas as reações no termociclador, programado para 

55 ºC por 60 min para a ação da enzima, seguido por 5 min à 75 ºC, para a inativação 

da sua atividade. O cDNA sintetizado foi estocado em freezer a -20 ºC.  

A análise da expressão dos genes de interesse foi realizada pelo Sistema 

StepOne Real-Time PCR (Applied BioSystems), utilizando EvaGreen® 2x qPCR 

MasterMix (Applied Biological Materials Inc.). A reação foi realizada através dos 

seguintes parâmetros: aquecimento a 95 ºC por 10 min para a desnaturação do cDNA, 

seguidos por 40 ciclos consecutivos de 95 ºC por 15 segundos e 60ºC por 1 min, para 

o anelamento do primer com a fita de cDNA e a ação da Taq polimerase, 
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respectivamente. As sequências de oligonucleotídeos dos iniciadores (primers) 

utilizados podem ser visualizadas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Sequência de oligonucleotídeos dos primers utilizados na técnica de qPCR. 

Gene Proteína Sequência Referência 

Becn1 Beclin1 
Forward 5’-GCTCAGTACCAGCGAGAATATAG-3’ 

IDT 
Reverse 5’-CATAGCGCATCTGGTTCTCTAC-3’ 

Atg5 Atg5 
Forward 5’-CTGAAGACGGAGAGAAGAAGAG-3’ 

IDT 
Reverse 5’-TGTGAAGGAAGTTGTCTGGATAG-3’ 

Lamp2 LAMP2 
Forward 5’-AGCACTATTGGGGCATTCAC-3’ 

IDT 
Reverse 5’-GGTGTGAATGATGGGTGCTA-3’ 

Map1lc3b LC3B 
Forward 5’-GAGCGATACAAGGGTGAGAAG-3’ 

IDT 
Reverse 5’-GCAGGCGCCTTCTAATTATCT-3’ 

Ern1 IRE1α 
Forward 5’-CTCCGAGCCATGAGGAATAAG-3’ 

IDT 
Reverse 5’-GAAGTAGCGCACGAAGTCA-3’ 

Hspa5 Bip 
Forward 5’-GTTGTGACTGTACCAGCTTACT-3’ 

IDT 
Reverse 5’-AGCTGCTGTTGGCTCATT-3’ 

Eif2ak3 PERK 
Forward 5’-GCGGCAGGTCCTTAGTAATC-3’ 

IDT 
Reverse 5’-CCAGATCCCACGTCCAAATC-3’ 

Ddit3 CHOP 
Forward 5’-GAAGCCTGGTATGAGGATCTG-3’ 

IDT 
Reverse 5’-TGATTCTTCCTCTTCGTTTCCT-3’ 

Ppara PPARα 
Forward 5’-TTCAATGCCCTCGAACTGGA-3’ Lopes et 

al., 2015 Reverse 5’-GCACAATCCCCTCCTGCAAC-3’ 

Pdk4 PDK4 
Forward 5'-TTCGGCAAGAATTGCCCGT-3' 

IDT 
Reverse 5'-CCAGCGTGTCTACAAAGTCTGA-3' 

Lpl LPL 
Forward 5’-GCTTGTCATTCTCAGTTCCAGA-3’ Lopes et 

al., 2015 Reverse 5’-AGCCAAGAGAAGCAGTAAGATG-3’ 

Dgat2 DGAT2 
Forward 5’-AGGCCTTGATGGTTTCTATCCA-3’ Lopes et 

al., 2015 Reverse 5-GCTGCCCTTCCCCAATTAAC-3’ 

Cptb CPT1B 
Forward 5’-GACTTCCGGCTTAGTCGGG-3’  

IDT 
Reverse 5’-GAATAAGGCGTTTCTTCCAGGA-3’ 

Acadm MCAD 
Forward 5'-CAGCTGATGATGTGTGCCTAC-3 

IDT 
Reverse 5'-GGATCTGGGTTAGATCGCGT-3 

Glut4 GLUT4 
Forward 5'-ACAATGTCTTGGCTGTGCTG-3' 

IDT 
Reverse 5'-TCCCACATACATAGGCACCA-3' 

Glut1 GLUT1 
Forward 5'-TGG TGT CGC TGT TCG TCG-3' 

IDT 
Reverse 5'-CCATGGAATAGGACCAGGGC-3' 

Hk Hexoquinase 
Forward 5'-GCCATTAAGAAGCGAGGGGA-3' 

IDT 
Reverse 5'-ATCAGGCCGACTTCACACTG-3 

Thra1 THRα 
Forward 5-AGCTGCTGATGAAGGTGACTGA-3' 

IDT 
Reverse 5'-TGAGGCTTTAGACTTCTTGATCCT-3' 

Thrb THRβ 
Forward 5'-TGGGCGAGCTCTATATTCCA-3' 

IDT 
Reverse 5'-ACAGGTGATGCAGCCATAGT-3' 
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Ppargc1a PGC1α 
Forward 5'-ACTGAGCTACCCTTGGGATG-3’ 

IDT 
Reverse 5'- TAAGGATTTCGGTGGTGACA-3’ 

Ndufb8  NDUFB8 
Forward 5'-TGAACCGATACACTGGGACCT-3' 

IDT 
Reverse 5'-AGCCACAAAGCCGAAGAGAT-3' 

Sdhb  SDHB 
Forward 5'-TCGCCATTTACCGATGGGAC-3' 

IDT 
Reverse 5'-GCACCATCGGTCCACACTTAT-3' 

Cox4i1  COX4I1 
Forward 5'-CAGTGGCAGAATGTTGGCTA-3' 

IDT 
Reverse 5'-GCACACCGAAGTAGAAATGGC-3' 

Atp5f1b ATP5F1B 
Forward 5'-GCATTTAGGGGAGAGCACCG-3' 

IDT 
Reverse 5-TTTTGATTGGTGCCCCCGAA-3' 

Ucp2 UCP2 
Forward 5'-GAGCACTGTCGAAGCCTACA-3' 

IDT 
Reverse 5'-GAGGTCGTCTGTCATGAGGTT-3' 

Opa1 OPA1 
Forward 5'-AGCCAGGTTACTCCAAAGCA-3' 

IDT 
Reverse 5'-GCGGGAAAATTCGTCTTGTA-3' 

Sirt1 SIRT1 
Forward 5'-CTGTTTCCTGTGGAATACCTGACT-3' 

IDT 
Reverse 5'-ATCGAACATGGCTTGAGGATCT-3' 

Rplp0 36β4 
Forward 5’-TTCCCACTGGCTGAAAAGGT-3’ Lopes et 

al., 2015 Reverse 5’-CGCAGCCGCAAATGC-3’ 

Legenda: IDT - Integrated DNA technologies 

 

O gene Rplp0 foi utilizado como referência, e os valores relativos da expressão 

do RNAm foram corrigidos pelos valores de expressão do Rplp0 e analisados pelo 

cálculo 2-∆∆Ct. A pureza dos produtos da PCR foi certificada pela análise da curva de 

melting. 

 

3.3. Análise estatística  

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa estatístico 

GraphPadPrism8. A presença de valores discrepantes nos resultados obtidos foi 

avaliada utilizando o teste de Grubbs e estes foram excluídos das análises. Os 

resultados passaram no teste de normalidade Sharpiro-Wilk. A massa dos tecidos, o 

peso corporal dos animais e a ingestão alimentar foram analisados por Teste-T 

Student. O delta do peso corporal das últimas 24h, a evolução da ingestão e do peso 

corporal e os demais dados foram analisados através de Two-way ANOVA, seguido 

do pós-teste Tukey. As diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05 e 

os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Peso dos tecidos, massa corporal e ingestão calórica 

 Com o propósito de melhor compreender a influência da condição hipotireoidea 

sobre a autofagia e o metabolismo energético no coração, ratos Wistar foram tratados 

com metimazol para a indução do hipotireoidismo. Os animais do grupo Hipo 

apresentaram um aumento significativo da massa da tireoide (p<0,0001) e uma 

diminuição significativa da massa do ventrículo cardíaco esquerdo (p<0,0001) em 

relação aos animais do grupo Ct, conforme mostrado nas figuras 8A e 8B, 

respectivamente. Considerando que os roedores continuam a crescer ao longo de 

toda a vida, e que os HTs são importantes estimuladores da secreção do hormônio do 

crescimento (GH) (Bianco et al., 2014), foi mensurado o comprimento da tíbia direita 

dos animais para verificar se as alterações de peso dos tecidos encontradas poderiam 

estar relacionadas possíveis variações no crescimento dos animais induzidas pelo 

tratamento. Entretanto, não foram encontradas diferenças significativas no 

comprimento das tíbias entre os grupos (Figura 8C). Os resultados encontrados são 

característicos do protocolo de indução do hipotireoidismo em murinos (Bianco et al., 

2014).  
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Figura 8. Massa dos tecidos e comprimento da tíbia dos animais. (A) Massa da tireoide. (B) Massa do 
ventrículo cardíaco esquerdo. (C) Comprimento da tíbia direita. Amostras por grupo: 15–16. Ct: grupo 
controle; Hipo: grupo hipotireoideo. Valores expressos como média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs 
Ct. 

 
 Os animais do grupo Hipo também apresentaram uma diminuição significativa 

da ingestão alimentar (p<0,0001), tendo consumido cerca de 32% a menos de ração 

em relação ao grupo Ct (Figura 9A). Conforme presente na figura 9B, a ingestão 

alimentar dos animais do grupo Hipo reduziu ao longo do tempo de tratamento. A 

análise da ingestão realizada três dias após o início do tratamento demonstrou uma 

redução de cerca de 17% do grupo Hipo comparado ao grupo Ct. Ao final do 

tratamento, a mensuração revelou uma diminuição de cerca de 51% em relação a 

ingestão do grupo Ct. 

 Assim como a ingestão alimentar, o ganho de peso corporal foi 

significativamente influenciado pela indução do hipotireoidismo. Enquanto os animais 

do grupo Ct apresentaram um delta de PC (PC final – PC inicial) positivo, com um 

ganho de 68,40±5,97g, o grupo Hipo teve um delta negativo, obtendo valores de PC 

inferiores aos do início do tratamento (Figura 9C). Conforme mostra a figura 9D, o 
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peso corporal dos animais do grupo Hipo tornou-se significativamente reduzido em 

relação ao grupo Ct a partir do 15º dia de tratamento.  

Além do delta de PC entre o início e o final do tempo de tratamento, também 

foi analisado o delta de PC das últimas 24h antes da eutanásia, (momento em que 

metade dos animais dos grupos Ct e Hipo foi privada de ração), para verificar a 

influência do jejum sobre o PC. Enquanto o grupo Ct apresentou valores de delta de 

PC positivos, os grupos Je, Hipo e Hipo+Je tiveram valores negativos, indicando a 

ocorrência de perda de peso corporal durante as últimas 24h antes da eutanásia 

(Figura 9E). Ainda que o grupo Hipo tenha manifestado perda de peso, não foram 

encontradas diferenças significativas em relação ao grupo Ct. Por outro lado, o delta 

de PC dos grupos Je e Hipo+Je foi significativamente inferior comparado ao grupo Ct 

(p<0,0001) e ao grupo Hipo (p<0,0001), refletindo o efeito significativo do status 

nutricional sobre este parâmetro (p<0,0001).  



33 
 

 

Figura 9. Ingestão alimentar e peso corporal dos animais. (A) Média da ingestão alimentar. (B) 
Evolução da ingestão alimentar. (C) Delta do peso corporal. (D) Evolução do peso corporal (E) Delta 
do peso corporal das últimas 24h. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; 
Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de expressão do 
grupo Ct. Valores expressos como média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 vs Je; 
§p<0,05 vs Hipo. 

 

4.2. Glicemia 

 Considerando a importância dos HTs sobre os processos metabólicos e a 

importância da gliconeogênese para a manutenção da glicemia durante o jejum (Secor 

e Carey, 2016), a glicemia dos animais foi aferida após a eutanásia. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos Ct, Je e Hipo (Figura 10). 
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Entretanto, a glicemia dos animais do grupo Hipo+Je apresentou-se significativamente 

reduzida comparada a dos demais grupos (p<0,0001 vs Ct; p=0,0002 vs Je; p=0,0035 

vs Hipo).  

 

Figura 10. Glicemia. Amostras por grupo: 7–8. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo 
hipotireoideo; Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de 
expressão do grupo Ct. Valores expressos como média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 
vs Je; §p<0,05 vs Hipo. 

 

4.3. Autofagia 

 Para investigar a modulação da autofagia pela condição hipotireoidea, foi 

analisada a expressão do RNAm de proteínas que participam do processo autofágico. 

Analisamos a expressão da Becn1, gene que codifica a proteína Beclin-1, envolvida 

na ativação do processo; a expressão da Atg5, cuja proteína participa do complexo 

Atg5-Atg12-Atg16L, envolvido na formação do autofagossomo; a expressão da 

Lamp2, cuja proteína é necessária para a fusão entre o autofagossomo e o lisossomo 

(Huynh et al., 2007); e a expressão da Map1lc3b, que codifica a proteína LC3B, 

considerado o principal marcador da autofagia, uma vez que a sua ativação, 

necessária para atuar sobre o processo, reflete a formação dos autofagossomos. 

Condizente com a literatura, houve um aumento significativo da expressão Becn1 

(Figura 11A, p=0,0209), da Atg5 (Figura 11B, p=0,001) e do Map1lc3b (Figura 11D, 

p=0,0019) em relação ao grupo Ct. Não foram vistas alterações na expressão desses 

marcadores no grupo Hipo. Contudo, as alterações induzidas pelo jejum foram 

perdidas quando este foi associado a condição de hipotireoidismo, visto que não foram 

encontradas diferenças entre os grupos Hipo+Je, Ct e Hipo. Ainda, a expressão da 

Map1lc3b e da Atg5 foi significativamente diferente entre os grupos Je e Hipo+Je, 

resultando em uma interação entre o status nutricional e o status tireoidiano sobre a 

expressão desses marcadores (p=0,0394 e p=0,0509, respectivamente). 
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 Com relação a expressão da Lamp2, não foram vistas diferenças significativas 

em nenhum dos grupos (Figura 11C). Entretanto, foi encontrado um efeito significativo 

do status tireoidiano sobre a expressão desse gene (p=0,0159). 

 

Figura 11. Expressão do RNAm de marcadores da autofagia no ventrículo cardíaco esquerdo. (A) 
Beclin-1 (Becn1). (B) Gene relacionado à autofagia 5 (Atg5). (C) Proteína associada a membrana 
lisossomal 2 (Lamp2) (D) Proteína de cadeia leve 3 associada a microtúbulos (Map1lc3b). Amostras 
por grupo: 5–6. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; Hipo+Je: grupo 
hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de expressão do grupo Ct. Valores 
expressos como média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 vs Je. 

 

4.4. Estresse do retículo endoplasmático 

 Diversos estudos demonstram a existência de uma relação direta entre a 

autofagia e o estresse do RE (Rashid et al., 2015). Com isso em mente, decidimos 

investigar uma possível relação entre as alterações encontradas na expressão dos 

marcadores da autofagia com a ocorrência do estresse do retículo. Foram analisados 

os níveis de RNAm da Ern1, da Hspa5 e da Eif2ak3, genes que codificam as proteínas 

IRE1α, Bip e PERK, respectivamente, proteínas envolvidas com a ativação da UPR. 

Também foi analisada a expressão de alguns genes que são modulados pela ativação 

da UPR. Analisamos a expressão da Eif2s1, que codifica a proteína eIF2α, um fator 
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de iniciação da tradução de proteínas que tem sua ação inibida durante os estágios 

iniciais do estresse do RE pela fosforilação mediada pela proteína PERK; e a 

expressão da Ddit3, que origina a proteína CHOP, um fator de transcrição cujo 

aumento da expressão está associado ao estresse prolongado e pode ocasionar a 

apoptose (Rashid et al., 2015). Não foram encontradas diferenças significativas na 

expressão da Ern1 (Figura 12A), da Hspa5 (Figura 12B), da Eif2ak3 (Figura 12C) e 

da Ddit3 (Figura 12E) em nenhum dos grupos. Entretanto, foi encontrado um efeito 

significativo do status tireoidiano sobre a expressão da Eif2s1 (p=0,0194), 

significativamente diminuída no grupo Hipo+Je comparado ao grupo Je (p=0,0293). 

Figura 12. Expressão do RNAm de marcadores do estresse do retículo endoplasmático no ventrículo 
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cardíaco esquerdo. (A) Proteína quinase dependente de inositol 1α (B) Proteína de ligação a 
imunoglobulina (Hspa5). (C) Proteína quinase tipo PKR residente no retículo endoplasmático (Eif2ak3). 
(D) Fator de iniciação eucariótico 2 (Eif2s1). (E) Transcrito 3 induzido pelo dano ao DNA (Ddit3). 
Amostras por grupo: 3–6. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; Hipo+Je: grupo 
hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de expressão do grupo Ct. Valores 
expressos como média ± erro padrão da média, #p<0,05 vs Je. 

 

4.5. Metabolismo lipídico 

 O coração é um órgão com ampla capacidade de se adaptar às mudanças 

ambientais, e modifica o fluxo das vias metabólicas de modo a priorizar o substrato 

mais eficiente para a produção de ATP (Taegtmeyer, 1994). No jejum, há um aumento 

das concentrações de ácidos graxos circulantes decorrentes do catabolismo do 

triacilglicerol armazenado no tecido adiposo. Logo, nessas condições, a captação e o 

metabolismo de ácidos graxos são potencializados no cardiomiócito. Para melhor 

compreender a influência da condição hipotireoidea sobre o metabolismo energético 

do coração, foi inicialmente analisada a expressão de genes envolvidos com a 

regulação do metabolismo lipídico.  Analisamos a expressão da Ppara, que codifica o 

PPARα, um fator de transcrição que regula a expressão de diversas que participam 

da β-oxidação; e a expressão da Pdk4, cuja atividade da proteína favorece a oxidação 

dos ácidos graxos em detrimento dos carboidratos (Stanley et al., 2005). Conforme 

demonstrado na figura 13A, embora não tenha sido encontrado diferenças estatísticas 

na expressão da Ppara entre os grupos, a expressão desse gene no grupo Je 

manifestou um perfil aumentado, e esse perfil não foi encontrado nos animais do grupo 

Hipo+Je. Por outro lado, houve um aumento significativo e expressivo dos níveis do 

Pdk4 no grupo Je comparado ao grupo controle (Figura 13B, p<0,0001), que foi 

completamente perdido no grupo Hipo+Je, significativamente diferente do grupo Je 

(p<0,0001). Também foi encontrada uma interação significativa entre o status 

nutricional e o status tiroidiano sobre a expressão desse gene (p=0,0002). 
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Figura 13. Expressão do RNAm de genes reguladores do metabolismo lipídico no ventrículo cardíaco 
esquerdo. (A) Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma α (Ppara) (B) Piruvato 
desidrogenase quinase 4 (Pdk4) Amostras por grupo: 5–6. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: 
grupo hipotireoideo; Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos 
valores de expressão do grupo Ct. Valores expressos como média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs 
Ct; #p<0,05 vs Je. 

 

 Considerando os resultados encontrados a partir da análise da expressão da 

da Ppara e da Pdk4, nos questionamos se a expressão de genes cujas proteínas 

participam ativamente do metabolismo lipídico também estaria comprometida nos 

animais hipotireoideos submetidos ao jejum. Condizente com a literatura, a expressão 

da Lpl (Figura14A), da Dgat2 (Figura 14B) e da Acadm (Figura 14D) aumentou 

significativamente no grupo Je em relação ao Ct (p=0,013; p=0,0052; p=0,0043, 

respectivamente). Novamente, o aumento na expressão dos genes induzido pelo 

jejum foi perdido quando este foi associado a condição de hipotireoidismo, visto que 

não foram encontradas diferenças entre os grupos Hipo+Je, Ct e Hipo. Além de 

significativamente aumentada em relação ao Ct, a expressão da Acadm no grupo Je 

também foi significativamente diferente do grupo Hipo+Je. A expressão da Cpt1, 

apesar de não apresentar diferenças estatísticas entre os grupos, teve um perfil 

semelhante de aumento no grupo Je, não visto no grupo Hipo+Je (Figura 14C). Foi 

encontrada uma interação significativa entre o status nutricional e o status tireoidiano 

na expressão de todos os genes analisados, demonstradas na Figura 14. 
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Figura 14. Expressão do RNAm de genes envolvidos no metabolismo lipídico no ventrículo cardíaco 
esquerdo. (A) Lipoproteína lipase (Lpl). (B) Diacilglicerol acetiltransferase 2 (Dgat2). (C) Carnitina 
palmitoltransferase 1 (Cpt1). (D) Acil-coenzima A desidrogenase (Acadm). Amostras por grupo: 5–6. 
Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. 
Resultados expressos em relação aos valores de expressão do grupo Ct. Valores expressos como 
média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 vs Je. 

 

4.6. Metabolismo glicídico 

 A oxidação da glicose é igualmente essencial para a função cardíaca, sendo o 

segundo substrato mais utilizado pelos cardiomiócitos para a obtenção de energia, 

junto ao lactato. Entretanto, em algumas situações, o predomínio do metabolismo de 

carboidratos pode ser prejudicial e contribuir para a disfunção cardíaca (Noordeli et 

al., 2018). Para investigar a contribuição da glicose sobre o metabolismo cardíaco na 

condição de hipotireoidismo, analisamos a expressão dos genes que codificam os 

transportadores de glicose majoritariamente expressos no coração (Glut 1 e Glut4) e 

a expressão da Hk (hexoquinase), responsável pela conversão da glicose em glicose-

6-fosfato, etapa que antecede a glicólise. Conforme presente na figura 15A, houve 

uma interação equivalente a p=0,0569 entre os efeitos do status nutricional e do status 

tireoidiano sobre a expressão do Glut4, que apresentou um perfil aumentado no grupo 
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Je e um perfil diminuído no grupo Hipo+Je comparado ao grupo Je (p=0,0807). Em 

relação a expressão do Glut1, não foram encontras diferenças significativas entre os 

grupos (Figura 15B). Entretanto, embora a expressão da Hk tenha sido semelhante 

entre os grupos Ct, Je e Hipo, a expressão do gene no grupo Hipo+Je foi 

significativamente inferior à expressão do grupo Hipo (Figura 15C, p=0,0458). 

Também foi encontrada uma interação significativa entre efeito do status tireoidiano e 

do status nutricional sobre a expressão desse gene (p=0,0156). 

 

Figura 15. Expressão do RNAm de genes envolvidos com o metabolismo glicídico no ventrículo 
cardíaco esquerdo. (A) Transportador de glicose 4 (Glut4). (B) Transportador de glicose 1 (Glut1). (C) 
Hexoquinase (Hk). Amostras por grupo: 5–6. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo 
hipotireoideo; Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de 
expressão do grupo Ct. Valores expressos como média ± erro padrão da média, §p<0,05 vs Hipo. 

 

4.7. Receptores para hormônio tireoidiano 

Para investigar se os efeitos induzidos pelo status tireoidiano no coração 

possuem relação com os níveis de expressão dos THR, analisamos a expressão do 

Thra e do Thrb no ventrículo cardíaco esquerdo dos animais. Conforme mostrado na 

figura 16A e 16B, não houve diferença significativa na expressão do Thra e do Thrb 

em nenhum dos grupos. 
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Figura 16. Expressão do RNAm dos receptors para hormônio tireoidiano no ventrículo cardíaco 
esquerdo. (A) Receptor para hormônio tireoidano α (Thra). (B) Receptor para hormônio tireoidiano β. 
(Thrb). Amostras por grupo: 3–6. Ct: grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; 
Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. Resultados expressos em relação aos valores de expressão do 
grupo Ct. Valores expressos como média ± erro padrão da média. 

 
 

4.8. Função mitocondrial 

Considerando a importância da função mitocondrial para a homeostase celular 

e para atender a demanda energética, e considerando, ainda, o papel dos HTs sobre 

a biogênese mitocondrial, foram analisados os níveis de RNAm de fatores de 

transcrição importantes para a síntese das mitocôndrias (Ppargc1a e Sirt1) e de 

subunidades que compõem as proteínas da cadeia transportadora de elétrons: a 

subunidade 8 da NADH:ubiquitinona oxidoredutase (complexo I, Ndufb8), a 

subunidade B da succinato desidrogenase (complexo II, Sdhb), a subunidade 4i1 da 

citocromo c oxidase (complexo IV, Cox4i1), e a subunidade beta do complexo F1 da 

ATP sintase (Atp5f1b). Também foi analisada a expressão do RNAm da proteína 

desacopladora 2 (Ucp2), que funciona como um “canal alternativo” para a passagem 

dos prótons presentes no espaço intermembranar  e, dessa forma, dissipa o gradiente 

de prótons (Akhmedov et al., 2015), e da GTPase OPA1 (Opa1), proteína chave no 

processo de fusão mitocondrial (Qiu et al., 2019). 

Foi encontrada uma interação significativa entre o status nutricional e o status 

tireoidiano sobre a expressão da Ppargc1a (p=0,0241, figura 17A), da Atp5fb1 

(p=0,0207, figura 17E) e da Opa1 (p=0,0149, figura 17G). A expressão da Atp5f1b e 

da Opa1 aumentou significativamente no grupo Je (p=0,0212 vs Ct e p=0,0091 vs Ct) 

e houve uma forte tendência de aumento significativo da expressão do Ppargc1a 

também neste grupo (p=0,0566 vs Ct). Entretanto, não foram encontradas diferenças 

significativas na expressão desses genes entre os grupos Ct, Hipo e Hipo+Je. Ainda, 
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a expressão da Atp5f1b e da Opa1 foi significativamente diferente entre os grupos Je 

e Hipo+Je (p=0,0064 e p=0,0013, respectivamente) o que demonstra que o aumento 

dos níveis de RNAm induzidos pelo jejum foi perdido quando este foi associado ao 

hipotireoidismo. 

Um efeito significativo do status tireoidiano foi encontrado sobre a expressão 

da Ndufb8 (p=0,0003, figura 17B), da Sdhb (p=0,0107, figura 17C), da Cox4i1 

(p=0,0022, figura 157) e da Ucp2 (p=0,0006, figura 17F). A expressão da Sdhb e da 

Ucp2, que apresentou um perfil aumentado no grupo Je, foi encontrada 

significativamente diferente do grupo Hipo+Je (p=0,0233 e p=0,0034, 

respectivamente). A expressão da Cox4i1 no grupo Hipo+Je foi significativamente 

reduzida em relação ao grupo Je e em relação ao controle. Já a expressão do Ndufb8 

foi significativamente inferior aos grupos Ct e Je tanto no grupo Hipo+Je quanto no 

grupo Hipo (p<0,05), corroborando com o efeito significativo do status tireoidiano 

sobre a expressão desse gene. 

 A expressão da Sirt1, por outro lado, sofreu um efeito significativo do status 

nutricional (p=0,0282, figura 17H). Houve um aumento significativo na expressão da 

Sirt1 no grupo Je em relação ao controle (p=0,0375). Embora não tenham sido 

encontradas diferenças significativas na expressão desse gene entre os grupos Ct, 

Hipo e Hipo+Je, o perfil de expressão nos grupos Hipo e Hipo+Je foi aumentado em 

relação ao grupo Ct, ao contrário do perfil dos demais genes analisados nesses 

grupos.   
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Figura 17. Expressão do RNAm de genes reguladores da biogênese, da atividade e da dinâmica 
mitocondrial no ventrículo cardíaco esquerdo. (A) Co-ativador-1 α do receptor ativado por 
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proliferador do peroxissoma (Ppargc1a). (B) Subunidade 8 da NADH:ubiquitinona oxidoredutase 
(Ndufb8). (C) Subunidade B da succinato desidrogenase (Sdhb). (D) Subunidade 4i1 do citocromo c 
oxidase (Cox4i1). (E) Subunidade beta do complexo F1 da ATP sintase (Atp5f1b). (F) Proteína 
desacopladora 2 (Ucp2). (G) GTPase OPA1 (Opa1). (H) Sirtuína 1 (Sirt1). Amostras por grupo: 5–6. Ct: 
grupo controle; Je: grupo jejum; Hipo: grupo hipotireoideo; Hipo+Je: grupo hipoitireoideo + jejum. 
Resultados expressos em relação aos valores de expressão do grupo Ct. Valores expressos como 
média ± erro padrão da média, *p<0,05 vs Ct; #p<0,05 vs Je. 

 

  



45 
 

5. DISCUSSÃO 

 Os HTs são fundamentais para funcionamento apropriado dos órgãos e 

sistemas e atuam regulando a expressão gênica e a ativação de proteínas envolvidas 

em diversos processos celulares. Um complexo sistema de regulação integrada da 

função tireoidiana mantém os níveis dos HTs dentro de uma faixa fisiológica constante 

e permite que o eixo HHT responda a mudanças ambientais e fisiológicas, 

aumentando ou suprimindo a atividade tireoidiana conforme o caso. A condição de 

jejum está associada a uma queda na concentração sérica dos HTs, o que contribui 

para a redução do gasto energético (Boelen et al., 2008). Esta condição também é 

conhecida por estimular a autofagia, um processo intracelular pelo qual as células 

digerem seus componentes citosólicos para serem reciclados e/ou utilizados como 

fonte de energia. Estudos recentes demostraram que os HTs estimulam a autofagia 

em tecidos como o fígado (Sinha et al., 2012; Tseng et al., 2014), o TAM (Yau et al., 

2019) e o músculo esquelético (Lesmana et al., 2015; Zhou et al., 2019). Entretanto, 

pouquíssimo se conhece sobre os efeitos do hipotireoidismo sobre a autofagia, que 

permaneciam desconhecidos em órgãos como o coração. Considerando que, até 

então, os dados da literatura sugerem um efeito majoritariamente estimulatório dos 

HTs sobre a autofagia, nos questionamos o que aconteceria com o processo no 

coração na condição integrada de hipotireoidismo + jejum. O coração é um dos 

principais órgãos responsivos a ação dos HTs e sofre alterações morfofuncionais na 

condição de hipotireoidismo, que também estão associadas à desregulação da 

autofagia e à desbalanços no metabolismo energético, cuja regulação pelos HTs é 

pouco compreendida. Considerando a importância do metabolismo energético e da 

autofagia para a função cardíaca, nos propusemos a investigar o efeito da condição 

hipotireoidea sobre os dois processos nos estados alimentado e jejum.  

Diversas características fenotípicas e comportamentais vistas nos animais 

tratados com metimazol foram indicativas do sucesso do modelo de hipotireoidismo. 

O aumento da massa da tireoide é um efeito clássico do hipotireoidismo primário 

(oriundo de defeitos funcionais da tireoide), e reflete o crescimento dos tireócitos 

induzido pelo aumento do estímulo do TSH, cujos níveis são elevados no 

hipotireoidismo primário graças ao mecanismo de retroalimentação negativa (Ortiga-

Carvalho et al., 2016). A redução da massa do ventrículo cardíaco também é uma 

característica tipicamente encontrada em modelos murinos de hipotireoidismo (Bianco 

et al., 2014), e está associada a uma diminuição da atividade contrátil do órgão, ao 
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remodelamento cardíaco e à atrofia dos cardiomiócitos (Tang et al., 2005; Hajje et al., 

2014). A diminuição do ganho de peso corporal e da ingestão alimentar também são 

bem documentadas em roedores hipotireoideos (Aragão et al., 2007; Cordeiro et al., 

2013; Bianco et al., 2014). Desse modo, apesar de não terem sido avaliados os níveis 

séricos dos HTs e/ou TSH em nosso estudo, os resultados encontrados são 

sugestivos da indução eficaz do hipotireoidismo. 

A diminuição do ganho de peso corporal encontrada em roedores com 

hipotireoidismo difere do que é comumente visto em pacientes hipotireoideos (Roberts 

e Ladenson, 2004). Esta redução está intimamente associada a redução da ingestão 

alimentar, fruto da falta da potente ação orexigênica do T3. Alguns trabalhos 

documentam a existência de níveis aumentados de leptina sérica na condição de 

hipotireoidismo, o que poderia contribuir para a redução do consumo alimentar (Iossa 

et al., 2001; Hajje et al., 2014). Entretanto, no hipotireoidismo, a sinalização da leptina 

no hipotálamo encontra-se alterada e parece levar à resistência da ação do hormônio, 

visto que a administração da leptina em animais hipotireoideos não altera o perfil de 

alimentação (Calvino et al., 2016). Ao final do tratamento de três semanas, os animais 

hipotireoideos estavam com um valor de peso corporal inferior ao inicial, o que 

aconteceu de forma progressiva à medida em que o tratamento avançou, e não teve 

relação com a diminuição do crescimento corporal associada ao hipotireoidismo em 

roedores, visto que o comprimento da tíbia dos animais não diferiu entre os grupos. 

Apesar dos animais hipotireoideos com alimentação ad libitum terem perdido peso 

corporal ao longo das últimas 24h anteriores a eutanásia, o hipotireoidismo não 

agravou a perda de peso induzida pelo jejum, uma vez que não houve diferença 

significativa na perda de peso entre os grupos Je e Hipo+Je. 

Nosso estudo demonstra de forma pioneira que o hipotireoidismo altera o efeito 

do jejum sobre autofagia no coração. Interessantemente, vimos que o estímulo agudo 

e expressivo do jejum sobre a transcrição dos marcadores da autofagia, bem 

documentado na literatura, não ocorreu nos animais submetidos a condição 

hipotireoidea. Vimos, ainda, uma interação significativa entre o status nutricional com 

o status tireoidiano sobre a expressão da Atg5 e da Map1lc3b, que codificam as 

proteínas Atg5 e LC3, respectivamente. Esses dados indicam que níveis adequados 

dos HTs são necessários para as adaptações do jejum sobre a atividade autofágica 

no coração, e sugerem que a resposta celular adaptativa ao jejum está comprometida 

neste tecido na condição hipotireoidea. 



47 
 

  O papel dos HTs sobre o processo autofágico no coração é pouquíssimo 

compreendido, e até onde sabemos, o efeito do hipotireoidismo sobre a autofagia no 

tecido cardíaco não havia sido descrito anteriormente. Um estudo realizado em um 

modelo de ratos com infarto do miocárdio tratados por 2 meses com doses baixas de 

T3 (5-8 μg/kg/dia) verificou um aumento da expressão do mRNA da Beclin-1 e do LC3, 

o qual o grupo de pesquisa sugere que possa ter contribuído para o efeito 

cardioprotetor induzido pelo T3 (Rajagopalan et al., 2016). Outro estudo, desenvolvido 

a partir de análises do coração de ratos hipertireoideos tratados com T4 (2,5mg/kg/dia) 

por 4 semanas, demonstrou que os animais apresentaram fibrose significativa no 

miocárdio, acompanhada por níveis diminuídos de proteínas envolvidas na atividade 

autofágica, como a Beclin-1, a Atg5 e o LC3 (Liu et al., 2018). Esses resultados 

sugerem que diversos fatores influenciam o efeito dos HTs sobre a autofagia nesse 

tecido, tais como os níveis séricos dos HTs e a cronicidade (tempo) do estímulo. Logo, 

apesar de não termos encontrado diferenças na expressão dos genes relacionados à 

autofagia no grupo Hipo comparado ao controle, é possível que ao longo do curso 

temporal de indução do hipotireoidismo tenha ocorrido modulações significativas da 

expressão desses genes, e que tornem a acontecer em um hipotireoidismo mais 

crônico. 

Outro fator que pode estar contribuindo para o fenótipo de expressão gênica 

dos marcadores da autofagia visto nos animais hipotireoideos é diminuição da 

ingestão alimentar induzida pela progressão do hipotireoidismo. Diversos trabalhos 

desenvolvidos em roedores submetidos à restrição calórica demonstram que a 

redução da ingestão alimentar (sem alteração da qualidade nutricional da dieta) 

estimula a autofagia (Ferreira-Marques et al., 2016; Ding et al., 2017; Golbidi et al., 

2017). Estudos mostram que 20% de restrição são suficientes para gerar benefícios 

associados à dieta (Pugh et al., 1999) e, de modo interessante, vimos em nosso 

estudo que apenas 3 dias de tratamento com metimazol induziram uma diminuição da 

ingestão alimentar de cerca de 17%. Ao final do tratamento, o consumo foi encontrado 

reduzido em cerca de 50%, uma restrição calórica considerada severa (Speakman e 

Mitchell, 2018). Esses dados levantam o questionamento do quanto esse 

comportamento de diminuição do consumo alimentar estaria influenciando o fenótipo 

autofágico. No entanto, curiosamente, nem mesmo o efeito da restrição calórica 

induzida pelo hipotireoidismo somado ao efeito do jejum (conhecidos por estimularem 

a autofagia) foi eficiente na promoção do aumento da autofagia no grupo Hipo+Je, 
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reforçando a importância de concentrações adequadas de HTs para a indução do 

processo autofágico. 

Estudos que apontam evidências de que a condição hipotireoidea influencia a 

atividade autofágica também são escassos na literatura. Sinha et al. (2012) revelaram 

a existência de níveis reduzidos de LC3II e elevados de p62 no fígado de 

camundongos hipotireoideos tratados com metimazol (0,05%) e perclorato (1%) por 2 

semanas, que sugerem uma redução do fluxo autofágico neste tecido. No músculo 

esquelético, por outro lado, não houve diferença nos níveis de LC3II em camundongos 

hipotireoideos, tratados por 4 semanas com metimazol (0,05%) e perclorato (1%), 

comparado ao grupo controle (Lesmana et al., 2015). Zhou et al. (2019) também 

exploraram os efeitos da condição hipotireoidea sobre a autofagia no músculo 

esquelético e demonstraram que o hipotireoidismo de 7-8 semanas prejudica a 

resposta autofágica induzida pelo exercício físico no músculo extensor longo dos 

dedos (EDL) de coelhos. No entanto, não foram realizadas análises comparativas 

entre as condições hipotireoidea e eutireoidea neste trabalho. Portanto, dados da 

literatura relacionados à modulação da autofagia na condição hipotireoidea são 

escassos, contraditórios e pouco conclusivos, uma vez que foram obtidos em tecidos 

e modelos experimentais distintos. 

No estudo de Zhou et al. (2019) foi visto um aumento simultâneo dos níveis do 

LC3II e da p62, o que sugere a ocorrência de acúmulo de autofagossomos 

consequente da deficiência da atividade lisossomal. Apesar de não termos encontrado 

diferenças significativas na expressão do RNAm da Lamp2, proteína necessária para 

a fusão do autofagossomo com os lisossomos (Huynh et al., 2007), entre os grupos, 

houve um efeito significativo do status tireoidiano sobre a expressão do gene, que 

apresentou um perfil diminuído nos animais hipotireoideos. Tseng et al. (2014) 

demonstraram que o T3 estimula significativamente a expressão da Lamp2 em células 

hepáticas. Ainda que de maneira menos expressiva comparado a atividade lisossomal 

encontrada no fígado e no músculo esquelético de ratos, DeMartino e Goldberg (1978) 

revelaram que ratos tireoidectomizados têm a acidificação lisossomal do coração 

reduzida em cerca 20-30%. Dessa forma, é possível que o hipotireoidismo influencie 

os níveis de expressão de fatores ligados a atividade lisossomal no coração, como a 

Lamp2, e que essa ação prejudique a resposta autofágica induzida em situações 

estressoras à homeostase, tais como o jejum e o exercício físico.  
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Assim como a disfunção da autofagia, a ocorrência do estresse do RE é 

encontrada em diversos quadros patológicos relacionados ao coração, como a 

isquemia do miocárdio, a hipertensão e a insuficiência cardíaca (Belmadani e 

Matrougui, 2019). No entanto, desconhecemos a existência de estudos na literatura 

que investiguem a ocorrência do estresse do RE no coração na condição de 

hipotireoidismo, o que nos motivou a investigar a expressão de genes relacionados 

ao estresse do RE em nosso estudo. A modulação desigual da expressão da Eif2s1 

vista entre os grupos Je e Hipo+Je é sugestiva de respostas diferenciadas ao jejum 

nas condições eu- e hipotireoidea, porém os resultados encontrados sugerem que não 

houve indução do estresse do RE em nenhum dos grupos, considerando que não 

foram vistas alterações significativas na expressão dos genes analisados em relação 

ao controle. Não podemos descartar a possibilidade de que modulações pós-

traducionais poderiam estar sendo induzidas, uma vez que proteínas como a PERK, 

a IRE1α e a eIF2α têm suas atividades moduladas por fosforilação (Rashid et al., 

2015). Todavia, o fato de não termos encontrado diferença nos níveis da Hspa5 e da 

Ddit3, cuja expressão é estimulada pela ativação das vias da IRE1α e da PERK 

(Benbrook e Long, 2012), é um indicativo de que, de fato, o estresse do RE não foi 

induzido no coração dos animais em nosso estudo.  

Embora bem caracterizado o papel fundamental dos HTs sobre a regulação da 

contratilidade e da estrutura do coração, a regulação do metabolismo energético 

cardíaco pelos HTs é pouco clara na literatura, principalmente em relação aos 

mecanismos moleculares. O estudo de Krueger et al. (2001) desenvolvido com o 

coração de ratos isolados demonstrou que o T3 aumenta significativamente a 

contribuição dos ácidos graxos para a formação do acetil-CoA e diminui a contribuição 

do lactato, o que indica que o T3 atua como um “interruptor metabólico” no coração, 

favorecendo a oxidação de ácidos graxos em detrimento da oxidação de carboidratos. 

Essa análise é coerente com aumento da expressão da PDK4, enzima chave no 

controle da oxidação de carboidratos que promove a inibição da formação de acetil-

CoA a partir do piruvato, também vista em animais hipertireoideos (Sugden et al., 

2000; Holness et al., 2002). Já em animais hipotireoideos, um estudo semelhante ao 

de Krueger et al. (2001) revelou uma diminuição da fração contribuinte de ácidos 

graxos para o ciclo do ácido cítrico, acompanhada por níveis proteicos 

significativamente inferiores da CPT1 e do fluxo do ciclo do ácido cítrico (Hyyti et al., 

2005). Esses resultados demonstram que os HTs têm um papel importante sobre a 
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indução do metabolismo lipídico no coração. Por outro lado, a exposição prolongada 

a níveis elevados de HTs parece provocar efeitos opostos sobre o metabolismo 

lipídico, visto que animais hipertireoideos tratados com T3 (8 µg/100g PC/dia) por 15 

dias apresentaram níveis reduzidos de expressão da Cpt1b e da Acadm, que sugerem 

uma diminuição da β-oxidação (Maity et al., 2013). Logo, assim como em relação a 

autofagia no coração, o tempo de exposição a níveis alterados de HTs parece ser 

determinante dos seus efeitos sobre o metabolismo energético, o que pode justificar 

o fato de não termos encontrado alterações na expressão gênica no grupo Hipo em 

relação ao controle. 

Adaptações metabólicas são cruciais para a sobrevivência celular na condição 

de jejum, e o coração é um órgão com ampla capacidade de ajustar o fluxo das vias 

metabólicas de modo a otimizar a produção de energia diante de variações 

ambientais. Em concordância com a literatura, os animais do grupo Je apresentaram 

um aumento significativo na expressão de genes relacionados com o metabolismo de 

ácidos graxos, cujos níveis tornam-se aumentados no plasma graças ao estímulo do 

jejum sobre o catabolismo das reservas energéticas estocadas no tecido adiposo 

(Secor et al., 2016; Brewer et al., 2018). Contudo, de forma interessante, quando o 

hipotireoidismo foi associado a condição de jejum, o aumento da transcrição gênica 

visto nos animais eutireoideos foi perdido. Encontramos também uma interação 

significativa entre os efeitos do status tireoidiano e do status nutricional sobre a 

expressão da Pdk4, da Lpl, da Dgat2, da Cpt1b e da Acadm que, até onde sabemos, 

não haviam sido descritos em relação à animais hipotiroeideos. Esses resultados 

indicam que a resposta metabólica induzida pelo jejum no coração também é 

dependente de níveis adequados de HTs; e, portanto, a adaptação celular à escassez 

de nutrientes parece estar comprometida neste tecido. 

Os resultados encontrados por Hyyti et al. (2005) são sugestivos do aumento 

do uso de carboidratos para a produção do acetil-CoA fornecido ao ciclo do ácido 

cítrico, concomitante com a diminuição da contribuição dos ácidos graxos. Apesar de 

não terem sido encontradas diferenças significativas na expressão dos genes 

analisados relacionados com a captação e a metabolização da glicose entre os grupos 

Ct e Hipo, a expressão do Glut1 e da Hk no grupo Hipo apresentou um perfil 

aumentado, o que corrobora com os achados de Hyyti et al. (2005). Nossos resultados 

também vão de acordo com Weinstein e Haber (1992), que viram um aumento 

significativo dos níveis de RNAm e proteicos do GLUT1 em ratos hipotireoideos, efeito 
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que é perdido com a administração do T3. De forma interessante, foi encontrada uma 

diferença significativa entre os níveis de expressão da Hk entre os grupos Hipo e 

Hipo+Je e uma interação entre os efeitos do status tireoidiano e do status nutricional 

sobre a expressão desse gene. Esse resultado sugere uma diminuição do uso da 

glicose nos animais hipotireoideos na condição de jejum, que pode estar associada à 

diminuição significativa da glicemia encontrada nos animais do grupo Hipo+Je no 

momento da eutanásia. 

Para investigar se os resultados encontrados possuem alguma relação com 

oscilações na expressão dos THRs, analisamos os níveis de expressão do Thra e do 

Thrb. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, o que sugere 

que o status tireoidiano e o status nutricional não influenciam a expressão dos THRs. 

Além da responsividade das enzimas envolvidas no metabolismo energético, 

outro fator chave para atender a demanda metabólica do coração é a manutenção da 

função mitocondrial, mediada pelo balanço adequado da biossíntesse e da 

degradação das mitocôndrias, somado aos processos de fusão e fissão. Essas ações 

são estimuladas durante o jejum no intuito de potencializar a eficiência da produção 

de energia e prevenir a formação exacerbada de ROS, produzida em maiores 

quantidades por mitocôndrias danificadas (Andres et al., 2015; Qiu et al., 2019). 

Condizente com a literatura, encontramos uma tendência de aumento significativo 

induzido pelo jejum na expressão da Ppargc1a (gene que codifica o cofator PGC1α), 

acompanhada pelo aumento significativo da expressão da Atp5f1b, e por um perfil 

aumentado de expressão da Sdhb e da Ucp2, genes que têm a expressão estimulada 

pela PCG1α (Gottlieb e Gustafsson, 2011). Ainda em concordância com a literatura, 

o jejum também estimulou significativamente a expressão da Opa1, responsável pela 

fusão mitocondrial, e a expressão da Sirt1, cuja proteína tem ação deacetilase e 

estimula ação da PCG1α. Entretanto, novamente, a associação do jejum com o 

hipotireoidismo impediu a modulação induzida pela condição, o que demonstra que 

esses animais não conseguem responder adequadamente ao estresse metabólico 

induzido pela escassez de nutrientes. 

Esse fenótipo de irresponsividade ao jejum pode estar associado a uma 

diminuição da densidade de mitocôndrias nos cardiomiócitos dos animais 

hipotireoideos, visto que os HTs são amplamente conhecidos pela sua capacidade de 

estimular a biogênese mitocondrial. Parte desse efeito é mediado pelo estímulo do T3 

sobre a expressão da PGC1α (Wulf et al., 2008); outra parte parece estar relacionada 
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à indução da mitofagia (Lesmana et al., 2016; Yau et al., 2019). Lesmana et al. (2016) 

demonstraram que o bloqueio da autofagia mediado pelo silenciamento da Atg5 em 

cultura de mioblastos reduziu significativamente o consumo de oxigênio, o turnover de 

ATP, a capacidade respiratória máxima e a expressão de proteínas mitocondriais, o 

que sugere que a mitofagia mediada pelo T3 é essencial não apenas para a função 

mitocondrial, mas também para a biossíntese. Apesar de não vermos diferenças na 

expressão da Ppargc1a nos animais hipotireoideos em relação ao controle, vimos que 

os níveis da Ndufb8 e da Cox4i1, subunidades dos complexos I e III, respectivamente, 

sofrem um efeito significativo do status tireoidiano e apresentam um perfil reduzido 

em relação ao controle. Considerando que os complexos da cadeia transportadora de 

elétrons são proteínas estruturais, esses resultados sugerem que um volume menor 

de mitocôndrias foi formado no coração dos animais hipotireoideos, o que pode 

contribuir para a redução da capacidade oxidativa vista no coração de animais nessa 

condição (Hyyti et al., 2005). A diminuição da densidade mitocondrial poderia estar 

sendo parcialmente compensada, em termos funcionais, por um estímulo maior de 

fusão mitocondrial, uma vez que este processo favorece a atividade da organela ao 

propiciar o compartilhamento de componentes No entanto, os animais Hipo+Je 

também apresentam níveis reduzidos de expressão da Opa1, o que indica que este 

processo também está inibido no coração desses animais. 

De modo interessante, apesar de termos encontrado diferença estatística na 

expressão da Sirt1 apenas no grupo Je, os animais dos grupos Hipo e Hipo+Je 

também apresentaram um perfil elevado de expressão desse gene. A SIRT1 é uma 

proteína deacetilase que modula a transcrição gênica e a atividade de proteínas 

envolvidas em diversos processos celulares. Além de estimular a biossíntese e a 

atividade mitocondrial, a SIRT1 tem um papel central na regulação da autofagia e das 

vias metabólicas, inclusive o metabolismo lipídico e glicídico (Singh et al., 2018). 

Cordeiro et al. (2013) demonstraram que o aumento da expressão da SIRT1 no fígado 

e no TAM induzido pelo jejum de 48h é dependente da resposta fisiológica de 

diminuição dos níveis dos HTs, visto que o aumento dos níveis proteicos da SIRT1 foi 

perdido no fígado e amenizado no TAM quando a reposição com T4 foi realizada nos 

animais submetidos ao jejum. O estímulo da SIRT1 sobre o metabolismo energético 

dos hepatócitos é especialmente relevante durante a condição de escassez de 

nutrientes (Rodgers e Puigserver, 2007), logo, a demonstração de que o aumento da 

SIRT1 durante o jejum é dependente da diminuição dos níveis dos HTs revela mais 
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uma importante implicação da adaptação da função tireoidiana ao jejum sobre a 

resposta metabólica integrada. Em nosso estudo, encontramos um perfil de expressão 

aumentado da Sirt1 nos dois grupos de animais hipotireoideos, o que caminha de 

acordo com os dados de Cordeiro et al. (2013), porém difere do que foi demonstrado 

por Xu et al. (2017), que observou diminuição da expressão da SIRT1 em animais 

hipotireoideos tratados com propiltirouracil (0,05%) por 8 semanas. Até onde 

sabemos, este é o único estudo presente na literatura que investiga os efeitos do 

hipotireoidismo sobre a expressão da SIRT1 no coração, e difere consideravelmente 

do nosso protocolo de indução do hipotireoidismo pela cronicidade do tratamento. 

Dessa forma, nossos dados reforçam a noção do efeito supressor dos HTs sobre a 

expressão da SIRT1 apresentada por Cordeiro et al. (2013). 

Nosso estudo demonstra que apesar dos animais do grupo Hipo+Je 

apresentarem um perfil de expressão elevado da Sirt1, semelhante aos animais do 

grupo Hipo, o fenótipo de expressão desse gene difere do encontrado no grupo Je, o 

que indica que o jejum não exerceu a ação esperada de indução da Sirt1. Sendo 

assim, tal como a maioria dos demais fenótipos identificados, o hipotiroeidismo parece 

prejudicar a reposta adaptativa ao jejum. Por outro lado, mesmo com níveis elevados 

da Sirt1, seus efeitos sobre a autofagia, o metabolismo lipídico e a biossíntese 

mitocondrial não foram vistos no coração dos animais hipotireoideos, indicando que o 

tecido não responde de forma apropriada ao aumento da Sirt1. Dessa forma, a 

presença de níveis adequados dos HTs parece ser necessária para suscitar os efeitos 

da Sirt no coração. 

Uma limitação importante do nosso estudo é o fato de não termos medido as 

concentrações séricas do T3, do T4 e do TSH, uma vez que elas são necessárias para 

a confirmação da indução do hipotireoidismo. Além disso, apesar de demonstrarmos 

o nível de expressão de RNAm da maquinaria autofágica, não realizamos a análise 

dos níveis proteicos da LC3II e da p62, que são os principais indicadores da 

modulação do fluxo.  
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6. CONCLUSÕES 

• O hipotireoidismo induzido em ratos através de três semanas de tratamento 

com metimazol (0,03%) não influencia a expressão de marcadores da autofagia no 

ventrículo cardíaco, porém previne o estímulo do jejum sobre o processo.  

• O estresse do retículo endoplasmático não é induzido pelo jejum de 24h, nem 

hipotireoidismo farmacológico de três semanas. 

• O hipotireoidismo prejudica a resposta metabólica adaptativa do coração ao 

jejum, suprimindo o aumento da expressão de genes relacionados ao metabolismo 

lipídico. 

• A biossíntese e a dinâmica mitocondrial sofrem um efeito significativo do status 

tireoidiano e são diminuídas pela condição hipotireoidea, o que pode contribuir para a 

supressão da resposta adaptativa induzida escassez de nutrientes no coração. 

• Interações significativas dos efeitos do status tireoidiano com os efeitos do 

status nutricional ocorreram sobre a expressão de diversos genes, especialmente 

genes relacionados ao metabolismo lipídico. 

• Níveis adequados de hormônios tireoidianos são necessários para as 

adaptações do jejum sobre a autofagia e o metabolismo energético. 
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Perspectivas 

Como perpectivas inciais para dar continuidade ao estudo, pretendemos dosar 

os níveis séricos dos HTs e do TSH pelo ensaio de imunoabsorção enzimática 

(ELISA) e analisar os níveis proteicos da razão LC3II/I e da p62 para solucionar as 

limitações do estudo. Também pretendemos dosar no plasma as concentrações de 

triacilglicerol e de ácidos graxos livres através do uso de kits comerciais específicos, 

bem como os níveis teciduais pela técnica de cromatografia por camada fina (TLC), 

para melhor compreender as adaptações metabólicas vistas nos animais frente a 

disponibilidade de nutrientes. 

Após concluídas as análises neste modelo experimental, pretendemos 

desenvolver um protocolo semelhante ao deste estudo, acrescido de um grupo com 

animais tratados com metimazol (0,03%) submetidos ao jejum de 24h e à 

administração de resveratrol (Hipo+Je+Resv), um polifenol amplamente conhecido 

pelo seu efeito de ativação da SIRT1 (Ding et al., 2017). Objetivamos, com esse 

protocolo, avaliar a atividade e os efeitos associados à SIRT1 nos animais 

hipotireoideos nas condições alimentado, jejum e jejum+resveratrol e realizar análises 

de atividade mitocondrial para avaliar os efeitos do jejum e do jejum+resveratrol sobre 

a função mitocondrial. Pretendemos, também, desenvolver um protocolo de análise 

da progressão do curso temporal de indução do hipotireoidismo para investigar a 

modulação da autofagia e do metabolismo energético do coração ao longo da 

evolução do hipotireoidismo. 
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