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RESUMO 

 

MARTINS, G. M. Avaliação do efeito do hormônio tireoideano na estrutura e 
fisiologia óssea de camundongos com inativação do Gene do adrenoceptor 
α2a. 2012. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 
Um dos mais importantes achados dos últimos anos foi o de que o remodelamento 
ósseo está sujeito ao controle do sistema nervoso central (SNC), com o sistema 
nervoso simpático (SNS) agindo como efetor periférico. Uma série de estudos 
sugere que o SNS regula negativamente a massa óssea, agindo exclusivamente via 
receptor β2-adrenérgico (β2-AR), que é expresso no tecido ósseo. Entretanto, um 
estudo recente do nosso grupo demonstrou que camundongos com dupla inativação 
dos genes dos receptores adrenérgicos α2A e o α2C (α2A/α2C-AR-/-) apresentam um 
fenótipo de alta massa óssea (AMO), apesar de apresentarem hiperatividade 
simpática crônica e β2-AR intacto. Além disso, foi demonstrado que esses 
camundongos knockouts (KO = com inativação gênica) são resistentes à osteopenia 
induzida pelo excesso de hormônio tiroideano (HT). Esses achados sugerem 
fortemente que: o β2-AR não é o único adrenoceptor envolvido no controle do 
metabolismo ósseo; que o SNS interage com o HT para regular a massa óssea; que 
o α2A-AR e/ou α2C-AR também possam apresentar um papel importante na mediação 
das ações do SNS no esqueleto e que esses receptores estão envolvidos na 
interação do HT com o SNS para regular a massa e metabolismo ósseos. Neste 
projeto, tivemos os seguintes objetivos: (i) avaliar se a inativação isolada do α2A–AR 
interfere na estrutura e fisiologia ósseas, caracterizando o fenótipo ósseo de 
camundongos α2A–AR-/-; e (ii) avaliar se a ação do HT no tecido ósseo depende do 
α2A–AR, avaliando o efeito do HT na estrutura e fisiologia ósseas dos camundongos 
α2A–AR-/- tratados com 20 vezes a dose fisiológica de T3 (7 µg/100 g PC/dia). 
Pudemos observar que o comprimento longitudinal do fêmur e tíbia dos animais α2A-
AR-/- são significativamente menores do que aqueles dos animais selvagens, em 
todos os períodos estudados. A análise por microtomografia computadorizada do 
fêmur mostrou que não há diferença entre os animais selvagens e α2A–AR-/- com 
relação à estrutura de osso trabecular, já com relação ao osso cortical, foi observada 
uma diminuição da porosidade da cortical (67%, p<0,05). Com relação ao tratamento 
com hormônio tireoideano, observamos que os animais α2A–AR-/- tratados com T3 
foram resistentes à diminuição do comprimento dos ossos causado pelo excesso de 
hormônio tireoideano. Vimos, ainda, que o osso trabecular dos animais α2A–AR-/- foi 
mais sensível aos efeitos deletério da tirotoxicose do que o dos animais selvagens. 
Por outro lado, o osso cortical e parâmetros biomecânicos ósseos dos animais KOs 
foram menos sensíveis aos efeitos deletérios da tirotoxicose. Em conclusão, os 
achados do presente estudo sugerem que (i) o α2A-AR está envolvido no processo 
de crescimento longitudinal ósseo e que esse receptor possa mediar, pelo menos 
parcialmente, ações negativas do T3 nesse processo; e que (ii) o α2A-AR está 
envolvido em ações predominantemente negativas do T3 no osso cortical.  
 
Palavras-chave: Receptor adrenérgico α2A. Hormônio tireoideano. Osso. 
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ABSTRACT  

 

MARTINS, G. M. Evaluation of the effect of thyroid hormone on bone structure 
and physiology of mice with inactivation of Gene α2A-adrenoceptor. 2012. 90 p. 
Masters thesis (Morphofunctional Sciences) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

One of the most important finds of the recent years is that bone remodeling is subject 
to the control of the central nervous system (CNS), with the sympathetic nervous 
system (SNS) acting as the peripheral effector. A number of studies suggest that the 
SNS negatively regulates bone mass, acting exclusively via β2-adrenergic receptor 
(β2-AR), which is expressed in osteoblasts. However, a recent study of our group 
showed that mice with double gene inactivation of the adrenergic receptor α2A and 
α2C (α2A/α2C-AR-/-) have a high bone mass phenotype (HBM), even though they 
present a chronic SNS hyperactivity and intact β2-AR. Furthermore, we have 
demonstrated that these knockout (KO) mice  are resistant to the thyroid hormone-
induced osteopenia. These findings strongly suggest that: (i) β2-AR is not the only 
adrenoceptor involved in the control of bone metabolism; (ii) the CNS interacts with 
thyroid hormone (TH) to regulate bone mass; iii) α2A and/or α2C adrenoceptors may 
also have an important role in mediating the actions of the CNS in the skeleton; and 
that (iv) these receptors are involved in the interaction of TH with the SNS to regulate 
bone mass and metabolism. In this project, we had the following objectives: (i) to 
evaluate whether the isolated inactivation of α2A–AR interferes with the bone 
structure and physiology, characterizing the bone phenotype of α2A–AR-/- mice and 
(ii) to evaluate whether the action of HT on bone tissue depends on α2A–AR, 
assessing the effect of HT on bone structure and physiology of α2A–AR-/- mice treated 
with 20 times the physiological dose of T3 (7g/100g BW/day). We have observed that 
the longitudinal length of the femur and tibia of α2A–AR-/- animals are significantly 
lower than those of wild type animals in all periods. The analysis of the femur by 
computed microtomography showed no difference between wild animals and α2A–AR-

/- regarding to the trabecular bone structure, but it was observed a lower cortical 
porosity (67%, p <0.05) in KO mice. With regard to treatment with thyroid hormone, 
we observed that α2A–AR-/- animals were resistant to the bone length decrease 
caused by thyroid hormone excess. We also noticedd that the trabecular bone of 
α2A–AR-/- animals was more sensitive to the deleterious effects of thyrotoxicosis than 
wild type mice. Moreover, the cortical bone and bone biomechanical parameters KO 
animals were less sensitive to the deleterious effects of thyrotoxicosis. In conclusion, 
the findings of this study suggest that (i) α2A–AR is involved in the process of 
longitudinal bone growth and that this receptor may be involved in the negative 
actions of T3 on the longitudinal bone growth, and that (ii) α2A–AR is involved in 
predominantly negative actions of T3 in the cortical bone. 
 
 
Keywords: α2A adrenergic receptor. Thyroid hormone. Bone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O tecido ósseo 

 

O tecido ósseo é um dos mais resistentes e rígidos tecidos do corpo humano 

que tem como funções a proteção e sustentação de órgãos, locomoção, 

armazenamento de cálcio, fósforo e outros íons (BARON, 2003; GRAAF, 2003). 

Recentemente, descobriu-se que o tecido ósseo participa ativamento da regulação 

do metabolismo mineral e da glicose, através da liberação do fator de crescimento 

fibroblástico 23 (fibroblast growth factor 23 – FGF-23) e da osteocalcina, 

respectivamente. O FGF23 é produzido por osteócitos, circula como um hormônio e 

age no rim estimulando a excreção urinária de fósforo (FUKUMOTO; MARTIN, 

2009). A osteocalcina, sintetizada pelos osteoblastos, aumenta a síntese, secreção e 

sensibilidade à  insulina  e aumenta utilização da glicose e o gasto energético (LEE 

et al., 2007). Assim sendo, uma série de evidências sugerem que o tecido ósseo 

atua, também, como um órgão endócrino (FUKUMOTO; MARTIN, 2009). 

Macroscopicamente, o tecido ósseo pode ser classificado como cortical (ou 

compacto) e trabecular (ou esponjoso). O osso cortical, que representa 80% da 

massa esquelética, predomina nos ossos longos e tem, principalmente, função 

mecânica e de proteção de órgãos. Sua espessura e arquitetura variam dependendo 

do sítio esquelético, o que reflete o desempenho funcional do osso. O osso 

trabecular ou esponjoso, que corresponde a aproximadamente 20% da massa 

esquelética, é encontrado predominantemente no esqueleto axial e no interior dos 

ossos longos, dentro de suas extremidades expandidas (metáfises e epífises). O 

osso esponjoso dá resistência adicional aos ossos, além de acomodar a medula 

óssea por entre suas traves ósseas. Tanto o osso trabecular quanto o cortical 

formam um reservatório de cálcio e fosfato que podem ser prontamente removidos 

ou acrescentados por ação celular, sob controle hormonal (BARON, 2003). 

Microscopicamente, como todo tecido conjuntivo, o tecido ósseo consiste de 

uma porção celular e de uma matriz extracelular (MEC). A MEC possui um 

componente orgânico (35%) e inorgânico (65%). O seu componente orgânico é 

formado por colágeno, proteínas não colágenas (osteonectina, osteocalcina, entre 

outras), mucopolissacarídeos e lipídeos. A fase inorgânica é, predominantemente, 

constituída por cálcio e fósforo, que são depositados como sais amorfos sobre a 
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MEC e, durante o processo de mineralização óssea, formam estruturas cristalinas 

similares aos cristais de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. As moléculas de colágeno 

formam uma estrutura tridimensional, criando espaços para acomodar esses cristais 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). 

As células ósseas representam apenas 1 a 2% do tecido ósseo. Entretanto, 

são responsáveis pelas funções metabólicas do osso (como, por exemplo, o 

remodelamento ósseo e a manutenção dos níveis circulantes de cálcio e fósforo). 

Basicamente, há duas linhagens de células no tecido ósseo, as células da linhagem 

osteoblástica e osteoclástica. As células ósseas da linhagem osteoblástica são: (a) 

as células osteoprogenitoras, que dão origem aos osteoblastos; (b) os osteoblastos, 

responsáveis pela formação óssea; (c) os osteócitos, encontrados embebidos na 

MEC; e (d) as células de revestimento ou de superfície, responsáveis pela proteção 

das superfícies ósseas. A outra linhagem é de células osteoclásticas, responsáveis 

pela reabsorção óssea (BARON, 2003). 

O tecido ósseo está em constante processo de remodelamento, através da 

atividade finamente regulada e acoplada dos osteoclastos e osteoblastos, esse 

acoplamento é determinado por uma constante troca de sinais entre essas células. 

O remodelamento ósseo ocorre em pequenas unidades de células chamadas de 

unidades de remodelamento ósseo (BRUs, bone remodeling units), que são 

observadas em vários sítios das superfícies ósseas. A sequência de eventos em um 

sítio de remodelamento, ou seja, em uma BRU, é a ativação-reabsorção-formação. 

As superfícies ósseas quiescentes são recobertas por células de superfície ou de 

revestimento (flat bone-lining cells). Em resposta a um estímulo de reabsorção, as 

células de superfície se retraem e expõem a superfície celular; ao mesmo tempo, 

ocorre a diferenciação, ativação e migração dos osteoclastos aos sítios de 

reabsorção (superfície exposta). Os osteoclastos reabsorvem o osso velho e formam 

uma lacuna, chamada de lacuna de Howship.  Finalmente, os osteoblastos ocupam 

o sítio de reabsorção e sintetizam a matriz extracelular (osteóide) que, após um 

período de amadurecimento (aproximadamente 10 dias), será mineralizada. Ao final 

de cada ciclo de remodelamento, a quiescência é restaurada. O produto final do 

remodelamento ósseo é a manutenção da integridade óssea (GOUVEIA, 2004; 

MUNDY; OYAJOBI, 2003). Em adultos, a reabsorção e formação óssea geralmente 

ocorrem de um modo balanceado, a fim de manter a massa óssea praticamente 

constante (BARON, 2003; MUNDY; OYAJOBI, 2003). O remodelamento ósseo é 
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importante para o reparo dos micro- e macro-danos e para permitir a renovação 

contínua da matriz óssea, o que, por sua vez, garante a sua integridade (MUNDY; 

OYAJOBI, 2003). 

Uma série de fatores sistêmicos e locais são responsáveis pela regulação do 

processo de remodelamento. Sabe-se, atualmente, que a interação entre proteínas 

localizadas nas superfícies dos osteoblastos e osteoclastos é extremamente 

importante para a regulação local e sistêmica do remodelamento ósseo.  

O ligante do receptor ativador do NF-kβ (RANK-L) é um membro da 

superfamília dos ligantes aos fatores de necrose tumoral (TNF). O RANK-L está 

presente na superfície das células osteoblásticas e se liga a seu receptor o RANK 

(Receptor activator of nuclear factor – kappa B), que está presente na superfície das 

células precursoras dos osteoclastos e nos osteoclastos maduros. O RANK é uma 

proteína de membrana do tipo I, que foi originalmente clonada a partir de células 

dendríticas (ANDERSON et al., 1997). A ligação do RANK-L ao seu receptor 

específico, o RANK, promove a indução da osteoclastogênese e atividade dos 

osteoclastos. O RANK-L também é um fator essencial para a sobrevivência e 

maturação dos osteoclastos (SCHNEEWEIS; WILLARD; MILLA, 2005; WADA et al., 

2006). 

Segundo Liu et al. (1991), a osteoprotegerina (OPG) é uma glicoproteína 

solúvel, sintetizada pelos osteoblastos, que se liga ao RANK-L e, desta forma, 

bloqueia a ligação RANK/RANK-L. Assim sendo, a interação OPG/RANK-L limita a 

sobrevivência, diferenciação e atividade dos osteoclastos (SCHNEEWEIS; 

WILLARD; MILLA, 2005; WADA et al., 2006). 

 A descoberta desta interação celular entre osteoblastos e osteoclastos – via 

sistema RANK/RANKL/OPG - permitiu um maior entendimento dos mecanismos de 

regulação do remodelamento ósseo, tanto em condições fisiológicas como também 

em condições patológicas. 

 

1.2  O Sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso simpático  

 

1.2.1 O sistema nervoso autônomo 

 

Com base em critérios funcionais, o Sistema Nervoso pode ser dividido em 

Sistema Nervoso Somático e Sistema Nervoso Visceral. Como os próprios nomes 
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sugerem, o Somático é responsável pela vida de relação, enquanto que o Visceral 

controla a vida vegetativa. Ambos possuem componentes aferentes e eferentes, no 

entanto, diferentemente do Somático, a eferência Visceral não atinge o nível de 

consciência, ocorrendo de forma autônoma. Desta maneira, convencionou-se 

chamar essa divisão do Sistema Nervoso Visceral de Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA) (MACHADO, 2006). 

Característica marcante do SNA é a existência de dois neurônios para 

conectar o Sistema Nervoso Central (SNC) ao órgão efetuador. Um deles apresenta 

seu corpo dentro do SNC (tronco encefálico ou medula espinal), enquanto o outro 

tem o corpo localizado no Sistema Nervoso Periférico (SNP), em agrupamentos de 

corpos neuronais chamados de gânglios. Sendo assim, o neurônio cujo corpo está 

no SNC é denominado pré-ganglionar, e o neurônio cujo corpo está em gânglios é 

denominado pós-ganglionar. Os impulsos nervosos que seguem pelo SNA terminam 

em músculo estriado cardíaco, músculo liso ou glândula. Assim, o SN autônomo é 

involuntário (DANGELO; FATTINI, 2007) 

Além das diferenças com a divisão eferente do Sistema Nervoso Somático, o 

próprio SNA apresenta diferenças internas, baseadas em fatores anatômicos, 

farmacológicos e fisiológicos de seus neurônios. Desta forma, o SNA é subdividido 

em partes Simpática e Parassimpática (MACHADO, 2006). 

Entende-se por fatores anatômicos a localização dos corpos dos neurônios 

pré e pós-ganglionares, bem como o tamanho de suas fibras. A posição dos 

neurônios pré-ganglionares no Sistema Nervoso Simpático (SNS) é na medula 

torácica e lombar (entre T1 e L2), diz-se, pois, que o SNS é toraco-lombar. No 

Sistema Nervoso Parassimpático (SNP), elas se localizam no tronco encefálico 

(portanto, dentro do crânio) e na medula sacral (S2, S3 e S4). Diz-se que o SNP 

parassimpático é crânio-sacral. Com relação aos neurônios pós-ganglinares, no 

SNS, se localizam longe das vísceras e próximo da coluna vertebral, formando os 

gânglios paravertebrais e pré-vertebrais, já no SNP, os neurônios pós-ganglionares 

se localizam próximo ou dentro das vísceras (DANGELO; FATTINI, 2007; 

KOEPPEN; STANTON, 2009) 

Os aspectos fisiológicos levam em conta as ações geradas por cada parte 

dessa divisão. Já os aspectos farmacológicos, dizem respeito aos tipos de 

neurotransmissores que são principalmente usados pelas fibras pós-ganglionares 

(acetilcolina ou noradrenalina). Sabemos, hoje, que a ação da fibra nervosa sobre o 
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efetuador (músculo ou glândula) se faz por liberação de um neurotransmissor, dos 

quais os mais importantes são a noradrenalina e acetilcolina. As fibras nervosas que 

liberam a acetilcolina são chamadas colinérgicas e as que liberam noradrenalina, 

adrenérgicas. Entretanto as fibras que secretam noradrenalina ativam receptores 

adrenérgicos e as que secretam acetilcolina ativam receptores colinérgicos 

(MACHADO, 2006). 

Os sistemas simpático e parassimpático diferem no que se refere à 

disposição das fibras adrenérgicas e colinérgicas. Geralmente, as fibras pré-

ganglionares, tanto simpáticas como parassimpáticas, e as fibras pós-ganglionares 

parassimpáticas são colinérgicas. Contudo, a grande maioria das fibras pós-

ganglionares do SNS é adrenérgica. Fazem exceção as fibras que inervam as 

glândulas sudoríparas e os vasos dos músculos estriados esqueléticos, que apesar 

de serem simpáticas, são colinérgicas (DANGELO; FATTINI, 2007). 

 

1.2.2 O sistema nervoso simpático (SNS) 

 

Como mencionado acima, o SNS é uma subdivisão do SNA, o qual é um 

componente eferente do SN Visceral. A grande maioria das fibras pós-ganglionares 

do SNS tem a noradrenalina como neurotransmissor, e por isso, dizemos que são 

fibras adrenérgicas (MACHADO, 2006). 

 O sistema adrenérgico é um regulador essencial de funções neuronais, 

endócrinas, cardiovasculares, vegetativas e metabólicas. As catecolaminas 

endógenas, noradrenalina (produzida pelos neurônios adrenérgicos) e adrenalina 

(produzida pela medula das glândulas supra-renais), transmitem seus sinais 

biológicos via receptores acoplados à proteína G para regular uma variedade de 

funções celulares (HOFFMANN; LEFKOWITZ, 1996). Esses receptores são 

denominados receptores adrenérgicos, e é através deles que o SNS efetua suas 

ações sob os órgãos alvo. A maioria desses receptores está localizada na 

membrana plasmática de neurônios e em células alvo neuronais e não neuronais. 

 Os receptores adrenérgicos foram inicialmente classificados como α e β. 

Atualmente, sabe-se que há pelo menos nove subtipos de receptores adrenérgicos: 

três isoformas α1 (α1A, α1B e α1D), três isoformas α2 (α2A, α2B e α2C) e três isoformas β 

(β1, β2 e β3) (BYLUND et al., 1994; CIVANTOS; ALEIXANDRE, 2001). 
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  Todos os nove subtipos de receptores adrenérgicos são ativados pela 

adrenalina e noradrenalina, entretanto, apenas os receptores α2 atuam como 

autoreceptores inibitórios pré-sinapticos. Assim sendo, esses receptores modulam 

(inibem) a liberação de noradrenalina pelas terminações simpáticas e por neurônios 

adrenérgicos no SNC (BUCHELER; HADAMEK; HEIN, 2002). 

  Ainda não foi completamente elucidada a função fisiológica e o potencial 

terapêutico de cada subtipo de receptor adrenérgico, portanto mais estudos sobre a 

especificidade das isoformas dos receptores adrenérgicos são necessários para o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas na criação de drogas subtipo 

seletivas. 

 

1.3 O sistema nervoso simpático e o tecido ósseo 

 

Um dos mais importantes achados dos últimos anos foi o de que o 

remodelamento ósseo também está sujeito ao controle do SNC, com o SNS agindo 

como efetor periférico (DUCY et al., 2000; TOGARI, 2002). 

O papel do SNS no controle do remodelamento ósseo foi evidenciado pelo 

fenótipo de alta massa óssea (AMO) em modelos de camundongos com baixa 

atividade simpática, como em animais Ob/Ob, que são deficientes de leptina, e em 

animais deficientes de dopamina β-hidroxilase (DbH-/-), enzima responsável pela 

síntese de catecolaminas (THOMAS; MATSUMOTO; PALMITER, 1995; THOMAS; 

PALMITER, 1998). Esses modelos animais, entretanto, apresentam disfunções 

endócrinas, incluindo hipercorticismo, hiperinsulinemia e hipogonadismo, que podem 

interferir nos efeitos do SNS no osso. 

Uma quantidade substancial de evidências demonstrou que o SNS regula 

negativamente a formação óssea e positivamente a reabsorção óssea 

(ELEFTERIOU et al., 2005; TAKEDA et al., 2002; TAKEUCHI et al., 2001). Assim,  

espera-se que a diminuição e o aumento do tônus simpático resultem, 

respectivamente, em alto e baixo fenótipo de massa óssea. 

Uma série de estudos recentes mostra que o SNS regula o remodelamento 

ósseo via receptor β2-adrenérgico (β2-AR). A presença de fibras nervosas 

simpáticas foi identificada no tecido ósseo e na medula óssea; além disso, β2-ARs 

foram encontrados em células osteoblásticas e osteoclásticas (BJURHOLM et al., 

1988; TAKEDA et al., 2002). Foi mostrado que a administração de propranolol, um β 
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bloqueador específico e não seletivo, aumentou a massa óssea em roedores 

(TAKEDA et al., 2002), além de atenuar ou mesmo prevenir a perda de massa óssea 

induzida pela deficiência de estrógeno (BONNET et al., 2007; BONNET; PIERROZ; 

FERRARI, 2008). Inversamente, o isoproterenol, um agonista do β2-AR, prejudicou 

a aquisição do pico de massa óssea e diminuiu a massa e a resistência ósseas em 

animais adultos (BONNET et al., 2007; BONNET et al., 2005). 

Um papel mais preciso do β2-AR na massa óssea foi substanciado por análises 

de animais com inativação gênica (knockout - KO) desses receptores, os 

camundongos β2-AR-/-, que não apresentam anormalidades endócrinas ou 

metabólicas. Esses animais têm peso corporal normal, mas apresentam um fenótipo 

de AMO a partir dos 6 meses de idade, que ocorre devido a um aumento da 

formação e diminuição da reabsorção ósseas (ELEFTERIOU et al., 2005). 

Adicionalmente, esses animais são resistentes à perda de massa óssea induzida por 

ovariectomia. 

Apesar de um crescente corpo de evidências de que a sinalização do β2-AR é 

um elemento chave na regulação do remodelamento ósseo, experimentos 

farmacológicos e genéticos têm produzido resultados contrastantes e inconclusivos. 

É digno de nota que a administração de alguns agonistas β-adrenérgicos, como 

salbutamol (BONNET et al., 2007; BONNET et al., 2007; PATAKI et al., 1996), 

clenbuterol (BONNET et al., 2005; CAVALIE et al., 2002) e formoterol (PATAKI et al., 

2006) promoveram efeitos positivos na massa óssea de ratos. Além disso, os efeitos 

positivos dos β bloqueadores não são sempre detectáveis e parecem ser dose 

dependentes, com diminuição dos benefícios em altas dosagens (BONNET et al., 

2007).  

Em humanos, uma série de estudos mostrou que a administração desses β 

bloqueadores promove efeitos positivos (BONNET et al., 2007; SCHLIENGER et al., 

2004), negativos (REJNMARK et al., 2004) ou não promovem efeitos (LEVASSEUR 

et al., 2005; REID et al., 2005) na densidade mineral óssea (bone mineral density- 

BMD) e/ou em fraturas ósseas. Assim, os efeitos dos β agonistas no metabolismo 

ósseo permanecem controversos. 
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1.4 Evidências de que os receptores adrenérgicos α2 também participam da 

      regulação da massa e metabolismo ósseos  

  

 Visando investigar o papel do SNS na massa óssea e no remodelamento, um 

estudo recente do nosso grupo analisou o fenótipo esquelético de um modelo de 

camundongo com hiperatividade simpática crônica (FONSECA et al., 2011). Esse 

modelo animal é baseado no duplo KO dos genes α2A e α2C dos receptores 

adrenérgicos (α2A/α2C-AR-/-) (HEIN; ALTMAN; KOBILKA, 1999).  

 Três subtipos de α2-ARs foram identificados: α2A-AR, α2B-AR e α2C-AR 

(KNAUS et al., 2007; PHILIPP; HEIN, 2004). Os receptores adrenérgicos α2 (α2-ARs) 

foram inicialmente classificados como autorreceptores inibitórios pré-sinápticos 

(modulam a liberação de neurotransmissores liberados pelo próprio neurônio) que 

regulam negativamente a liberação de catecolaminas. Estudos farmacológicos 

indicam que o receptor adrenérgico α2A pode ser considerado o principal receptor 

α2 que atua na liberação de noradrenalina (PHILIPP; HEIN, 2004). A ativação dos 

receptores  α2 no tronco encefálico leva a uma redução do tônus simpático, o que 

resulta em diminuição da freqüência cardíaca e da pressão sanguínea (RUFFOLO et 

al., 1991;  RUFFOLO; NICHOL; HIEBLE, 1991). Esses efeitos são potencializados 

pela estimulação dos α2-ARs em terminações nervosas simpáticas. Hein, Altman e 

Kobilka (1999)  mostraram que o bloqueio simultâneo do α2A- e do α2C-ARs em 

camundongos leva a uma elevação crônica do tônus simpático. Esses camundongos 

KOs apresentam alta mortalidade e diminuição da função cardíaca a partir dos 4 

meses de idade (BRUM et al., 2002). De acordo com o esperado, observamos que 

os camundongos α2A/α2C-AR-/- apresentam níveis plasmáticos elevados de 

noradrenalina (NE) e hipertrofia cardíaca, o que confirma a hiperatividade do SNS 

(FONSECA et al., 2011). 

Considerando-se as evidências de que a ativação do SNS apresenta efeitos 

negativos na massa óssea (DUCY et al., 2000), a nossa expectativa era a de que os 

camundongos α2A/α2CAR-/- apresentariam um esqueleto osteopênico. 

Surpreendentemente, vimos que esses animais apresentam um fenótipo 

generalizado de AMO (FONSECA et al., 2011). A análise da massa óssea por dual 

energy X-ray absorptiometry (DXA), por um período de 12 semanas, mostrou que o 

fenótipo de AMO nos animais α2A/α2C-AR-/- se torna mais evidente à medida em que 

os animais envelhecem. Análises histomorfométricas mostraram um aumento de 
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osso trabecular no corpo vertebral da quinta vértebra lombar (L5). Além disso, 

análises por microtomografia computadorizada (µCT) mostraram aumento de osso 

trabecular, uma melhor conexão entre as trabéculas e maior quantidade de 

trabéculas em forma de placas no fêmur e na vértebra dos animais KOs.  

As melhorias na massa óssea e na microarquitetura trabecular apresentadas 

por esses KOs foram acompanhadas por melhorias nos parâmetros biomecânicos 

do fêmur e da tíbia. Nesses dois sítios esqueléticos, a carga máxima (uma medida 

de força óssea) foi significativamente elevada nos animais KOs (8-18%). Além disso, 

a resiliência, que reflete a habilidade do osso de sofrer deformação elástica, também 

apresentou-se aumentada na tíbia desses animais com relação aos animais 

selvagens (BRUM et al., 2002; FONSECA et al., 2011). 

É possível que as melhorias na massa e função ósseas (biomecânica óssea), 

apresentadas pelos camundongos α2A/α2C-AR-/-, possam ser parcialmente explicadas 

pelo aumento da carga mecânica, uma vez que esses animais apresentam maior 

peso corporal do que os selvagens. Entretanto, alguns pontos indicam que uma 

maior carga mecânica não pode ser a única, ou a principal explicação do fenótipo de 

AMO dos KOs. Primeiro, o fenótipo de AMO foi mais evidente na coluna lombar e 

menos evidente na tíbia, ossos que são, respectivamente, menos e mais sujeitos ao 

stress mecânico dependente do peso corporal. Segundo, as diferenças de peso 

corporal entre os KOs e os selvagens não mudaram durante as 12 semanas de 

avaliação, enquanto que as diferenças da BMD aumentaram (FONSECA et al., 

2011). 

A respeito do maior peso corporal, é importante ser dito que os camundongos 

α2A/α2C-AR-/- não são obesos. A massa gorda, determinada por DXA e pela medida 

dos coxins adiposos mostrou ser menor nos animais KOs. É importante considerar 

que a massa magra identificada por DXA é determinada pelo conteúdo de proteína, 

água, glicogênio e minerais que não são oriundos dos ossos (VILLICEV et al., 2007). 

De fato, foi detectado um aumento na massa seca de dois dos cinco músculos 

esqueléticos avaliados (14% no plantar e 7% no gastrocnêmio), mas foi observada 

diminuição da massa seca no músculo sóleo (58%) dos KOs vs. selvagens. É 

importante citar que o aumento da massa muscular era esperada, uma vez que 

estudos mostraram que agonistas dos receptores β2- adrenérgicos aumentam a 

massa muscular em humanos (MARTINEAU et al., 1992; MALTIN et al., 1993) e em 

roedores (BONNET et al., 2005).  
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É digno de nota, entretanto, que esse efeito positivo dos β agonistas não foi 

capaz de contrabalancear os seus efeitos negativos na massa óssea em humanos 

(DE VRIES et al., 2007) e em ratos (BONNET et al., 2007; BONNET et al., 2005). 

Assim, é improvável que o aumento na massa muscular seja o principal 

determinante do fenótipo de AMO dos animais α2A/α2C-AR-/-, baseado na teoria da 

interação músculo-osso que determina que uma maior massa muscular está 

associada a uma maior massa óssea (FROST., 2000). 

Para investigar a base do aumento na massa óssea nos animais α2A/α2C-AR-/-, 

nosso grupo realizou histomorfometria óssea e foi avaliada a expressão de genes 

relacionados com a reabsorção óssea. Vimos que a taxa de formação óssea é maior 

e que a reabsorção óssea é menor nos α2A/α2C-AR-/- em comparação com os 

selvagens.  Além disso, vimos que a redução na reabsorção óssea foi 

acompanhada por uma diminuição no número de osteoclastos e por uma diminuição 

na expressão do RNA mensageiro (RNAm) da fosfatase ácida tartrato-resistente 

(TRAP), que é um marcador de atividade osteoclástica (ANGEL et al., 2000). Foi 

detectado, ainda, que os animais α2A/α2C-AR-/- apresentam diminuição da expressão 

do RNAm do RANK. É bem sabido que o RANK-L, o ligante do RANK, é o principal 

indutor da osteoclastogênese e um importante indutor da atividade osteoclástica 

(HOFBAUER; HEUFELDER, 2001; SCHNEEWEIS; WILLARD; MILLA, 2005), uma 

vez que ele se liga com o RANK, o qual é expresso em precursores de osteoclastos 

e em osteoclastos maduros (HOFBAUER; HEUFELDER, 2001; WADA et al., 2006). 

Assim, esses dados sugerem que a elevação do tônus simpático em animais 

α2A/α2C-AR-/- reduz a reabsorção óssea via RANK/RANK-L. Esses achados são 

consistentes com o fenótipo de AMO dos α2A/α2C-AR-/-, mas contrasta estudos 

anteriores que mostram que a ativação do SNS diminui a formação óssea e aumenta 

a reabsorção (DUCY et al., 2000; ELEFTERIOU et al., 2005;  TAKEDA et al., 2002; 

TAKEDA, 2005; TAKEDA; KARSENTY, 2001). 

Nosso grupo também investigou se possíveis alterações na leptina sérica e/ou 

na expressão do RNAm do transcrito regulado pela cocaína e anfetamina (CART) no 

cérebro poderiam explicar o fenótipo de AMO dos animais α2A/α2C-AR-/-. Essa 

suposição foi levantada já que há fortes evidências de que a leptina controla a 

reabsorção óssea indiretamente, através de, no mínimo, dois mecanismos distintos 

e antagônicos (ELEFTERIOU et al., 2005). Por um lado, a leptina aumenta a 

reabsorção óssea e inibe a formação através da ativação hipotalâmica do SNS 
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(DUCY et al., 2000.; ELEFTERIOU et al., 2005; SHI et al., 2008). Por outro, a leptina 

inibe a reabsorção óssea, induzindo a expressão cerebral de CART, um 

neuropeptídeo que inibe a reabsorção óssea modulando negativamente a expressão 

de RANK-L (ELEFTERIOU et al., 2005).  É digno de nota, entretanto, que o nível 

sérico de leptina e a expressão cerebral de RNAm do CART foram normais nos 

animais α2A/α2C-AR-/-. Além disso, foi medido os níveis séricos de IGF-I (insulin 

growth factor-I), já que há evidências de que eixo GH/IGF-I medeia a sinalização 

adrenérgica no osso (BONNET; PIERROZ; FERRARI, 2008; PIERROZ et al., 2004). 

Mais uma vez, não foram encontradas diferenças entre os animais KOs e os 

selvagens. 

Considerando o inesperado fenótipo de AMO dos animais α2A/α2C-AR-/- e as 

evidências de que os β2-ARs medeiam as ações osteopênicas do SNS 

(ELEFTERIOU et al., 2005; TAKEDA et al., 2002), foi suspeitado que a expressão do 

RNAm desse receptor pudesse estar regulada negativamente no osso dos animais 

KOs. Entretanto, vimos que o β2-AR é igualmente expresso em tíbias de KOs e 

selvagens. É importante salientar que um estudo prévio não encontrou evidência 

funcional de de downregulation dos β2-AR nos animais α2A/α2C-AR-/-, como um 

resultado da elevação do tônus simpático (BRUM et al., 2002). 

Vale à pena mencionar que o fenótipo de AMO é ainda mais notável em 

animais α2A/α2C-AR-/- do que em animais com inativação do receptor β2 adrenérgico. 

Enquanto o fenótipo de AMO é observado apenas quando os animais β2-AR-/- 

apresentam 6 meses de idade (ELEFTERIOU et al., 2005), esse fenótipo já é notado 

quando animais α2A/α2C-AR-/- apresentam um mês e dez dias de idade. Além disso, o 

volume trabecular por volume ósseo na vértebra lombar é 80% maior em α2A/α2C-AR-

/- vs. selvagens com quatro meses de idade, enquanto que em animais β2-AR-/-, 

essa diferença é de 50% vs. selvagens com seis meses de idade. 

O fato de que animais α2A/α2C-AR-/- apresentam fenótipo de AMO, mesmo 

apresentando elevação do tônus simpático e sinalização normal do β2-AR, levanta a 

hipótese de que os receptores α2A- e/ou α2C-AR também apresentam um papel na 

mediação, direta ou indireta, das ações do SNS no esqueleto. De fato, nosso grupo 

mostrou que os dois receptores são expressos no osso dos animais selvagens e nas 

células osteoblasto-like MC3T3-E1 (derivadas da calvária de camundongos), sendo 

que o RNAm do α2A-AR se mostrou mais expresso do que do α2C-AR. 
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Os receptores α2-adrenérgicos foram inicialmente caracterizados como 

receptores pré-sinápticos que regulam a liberação de NE (STARKE; ENDO; TAUBE, 

1975). Depois, foi mostrado que esses receptores não inibem só a liberação de 

catecolaminas, mas que também podem regular a exocitose de um número de 

outros neurotransmissores no SNC e periférico (PHILIPP; BREDE; HEIN, 2002). 

Além disso, foi mostrado que α2-ARs não estão restritos a localidades pré-sinápticas, 

mas também possuem funções pós-sinápticas, que incluem regulação da 

temperatura corporal, pressão intraocular, lipólise e percepção da dor (HEIN, 2006; 

PHILIPP; BREDE; HEIN, 2002). Estudos adicionais serão necessários para a 

caracterização do papel dos subtipos de α2-ARs no metabolismo ósseo. 

Coletivamente, os recentes achados do nosso grupo trazem novas evidências 

de que a regulação do metabolismo ósseo pelo SNS é extremamente complexa. O 

fato de que os animais α2A/α2C-AR-/- apresentam fenótipo de AMO mesmo 

apresentando uma elevação no tônus simpático e β2-AR intacto, sugere que o β2-

AR não é o único adrenoreceptor envolvido no controle do metaboismo ósseo. Além 

disso, achados do nosso grupo também levantam a hipótese de que os 

adrenoreceptores α2A- e/ou α2C também apresentam um papel importante na 

mediação das ações do SNS no esqueleto.  

As investigações das funções específicas dos subtipos dos α2-ARs e suas 

interações no metabolismo ósseo, incluindo interações com o β2-AR, são 

importantes para a elucidação do papel do papel do SNS no esqueleto, o que 

poderá contribuir para o desenvolvimento de novas estratégicas terapêuticas para o 

tratamento da osteoporose. 

 

1.5 O hormônio tireoideano (HT) 

 

 A glândula tireoide, localizada imediatamente abaixo da laringe e ocupando 

as regiões laterais e anterior da traqueia, é uma das maiores glândulas endócrinas e 

secreta dois hormônios principais, a tiroxina e a triiodotironina, habitualmente 

chamados de T4 e T3, respectivamente. Menos de 1% da produção tireoideana é 

representado por outras iodotironinas, o T3 reverso (rT3) e a diiodotironina (T2) 

(GUYTON; HALL, 2006; KRONENBERG, 2008). 
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 As células da tireoide são típicas células glandulares secretoras de proteínas. 

O retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi sintetizam e secretam para os 

folículos uma grande glicoproteína chamada de tireoglobulina, sendo que cada 

molécula de tireoglobulina contêm cerca de 70 aminoácidos tirosina, que são os 

principais substratos que se combinam com o iodo para formar os hormônios 

tireoidenos (GUYTON; HALL, 2006). 

 O primeiro estágio na formação dos hormônios tireoideanos é o transporte de 

iodeto do sangue para as células e folículos glandulares da tireoide. Primeiramente, 

é necessário que ocorra a conversão dos íons iodeto para uma forma oxidada de 

iodo que se liga diretamente ao aminoácido tirosina. O principal produto hormonal da 

reação de acoplamento é a molécula tiroxina, que permanece como parte da 

molécula de tireoglobulina e outra possibilidade é o acoplamento de uma molécula 

de monoiodotirosina com uma de diiodotirosina, formando a triiodotironina. 

(GUYTON; HALL, 2006). 

  Nos mamíferos, 60-90% da produção tireoideana corresponde a 

tetraiodotironina (T4) e 10-40% corresponde a triiodotironina (T3). Embora a tireóide 

produza preferencialmente T4, há um consenso de que a maioria dos efeitos dos 

hormônios tireoideanos seja fruto da ligação do T3 com os seus receptores 

nucleares (TRs) (KRONENBERG, 2008; YEN, 2001). 

 A síntese e secreção dos hormônios tireoideanos é regulada pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-tireóide. Resumidamente, o hipotálamo produz e secreta o 

hormônio liberador da tireotrofina (thyrotropin releasing hormone-TRH) que atinge a 

região anterior da hipófise e estimula a produção do hormônio tireotrófico (thyroid 

stimulating hormone-TSH). O TSH age nas células foliculares tireoideanas para 

estimular a síntese e secreção  de T4 e T3. O hormônio tireoideano age via receptor 

TRβ no hipotálamo e na hipófise para inibir a produção e secreção de TRH e TSH, 

esse feedback negativo mantêm a circulação de hormônios tireoideanos e TSH 

regulados (ABEL et al., 2001; FORREST et al., 1996; WAUNG; BASSET; 

WILLIAMS, 2012; WILLIAMS, 2009). Quando um indivíduo apresenta níveis 

aumentados de TSH e níveis diminuídos de T3 e T4, têm-se uma situação 

patológica denominada hipotireodismo. Contrariamente, o hipertireoidismo se 

caracteriza sorologicamente por níveis aumentados de T3 e T4 e reduzidos de TSH 

(KRONENBERG, 2008). 
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 A afinidade dos TRs é aproximadamente 10 vezes maior pelo T3 em relação 

ao T4. Por conta disso, considerando-se os efeitos genômicos dos hormônios 

tireoideanos, o T4 atua como um pró-hormônio, e o T3 como hormônio ativo, 

ligando-se aos receptores nucleares (BIANCO et al., 2002; BRENT; MOORE; 

LARSEN, 1991). O T4, produto secretado em maior abundância pela glândula 

tireóide, é convertido a T3 por ação de enzimas conhecidas como selenodesiodases 

das iodotironinas. A conversão do T4 a T3 ocorre na própria tireoide ou nas células 

de outros tecidos. 

 Ao contrário do que se pensava anteriormente, há evidência de que o TSH  

também atua diretamente em tecidos não tireoideanos, dentre esses, o tecido ósseo. 

O receptor de TSH (TSHR) é primariamente expresso nas células foliculares da 

glândula tireoide, mas também foi identificado no cérebro, rins, testículos, coração, 

osso, tecido adiposo, fibroblastos e em células do sistema imune, hematopoiéticas e 

ósseas (BELL et al., 2002; PRUMMEL et al., 2000)   

O HT tem efeito no osso adulto, sendo importante para a manutenção do 

metabolismo ósseo, uma vez que estimula tanto a formação quanto a reabsorção 

óssea, regulando a atividade dos osteoblastos e osteoclastos. Uma série de estudos 

mostram que, em condições de excesso do HT, a atividade dessas duas populações 

celulares está aumentada com predomínio da atividade osteoclástica. Como 

resultado, o metabolismo ósseo é acelerado favorecendo a reabsorção óssea, 

balanço negativo do cálcio e perda de massa óssea (MELSEN; MOSEKILDE, 1977). 

 É importante dizer que os efeitos osteopênicos do excesso de HT foram 

primeiramente descritas há mais de um século atrás (VON RECKLINGHAUNSEN, 

1891) e que, a tireotoxicose evidente é considerada uma das causas da osteoporose 

secundária (FALLON et al., 1983; FRASER et al., 1971). Assim sendo, o 

entendimento dos mecanismos através dos quais os HTs levam à perda de massa 

óssea devem contribuir para o entendimento da fisiopatologia da osteoporose. 

Embora a importância dos HTs no desenvolvimento e metabolismo ósseos 

seja clara, pouco se sabe a respeito dos mecanismos que medeiam os seus efeitos 

no tecido ósseo, sendo necessários estudos para um melhor entendimento destes 

processos. 
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1.6 Evidências de que o HT interage com o SNS via receptores adrenérgicos α2     

      para regular a massa e metabolismo ósseos  

 

O hormônio tireoideano é essencial para o desenvolvimento, crescimento e 

metabolismo ósseos. O T3 estimula tanto a formação quanto a reabsorção óssea 

através da regulação da atividade de osteoblastos e osteoclastos (KRAGSTRUP; 

MELSEN; MOSEKILDEM, 1981; MOSEKILDE; MELSEN, 1978). O excesso de HT 

estimula mais a atividade osteoclástica do que a osteoblástica, o que resulta em 

aumento da calcemia e redução da massa óssea. 

Uma característica importante do HT, mas ainda pouco entendida, é a sua 

interação com o SNS. É bem sabido que o sinergismo entre as catecolaminas e o 

HT é necessário para que ocorra a máxima termogênese, lipólise, gligogenólise e 

gluconeogênese (OPPENHEIMER et al., 1991). Estudos anteriores mostraram que 

pacientes com hipertireoidismo apresentam tônus simpático elevado (PIJL et al., 

2001). Considerando que o excesso de HT causa perda de massa óssea e que a 

ativação do SNS também apresenta efeito negativo na massa óssea, nosso grupo 

levantou a hipótese de que o HT também interage com o SNS para regular o 

metabolismo ósseo e, conseqüentemente, a massa óssea.  

Uma evidência dessa possível interação é o fato de que o tratamento de 

pacientes hipertireoideos com propranolol (um antagonista β-adrenérgico) corrige 

secundariamente a hipercalcemia (RUDE et al., 1976). Além disso, pacientes com 

hipotireoidismo tratados com propranolol apresentam redução da excreção de 

hidroxiprolina pela urina, um marcador bioquímico de reabsorção óssea (BEYLOT et 

al., 1982). 

Para investigar essa hipótese, camundongos fêmeas selvagens e α2A/α2C-AR-

/- de 40 dias de idade foram tratados com aproximadamente 10 vezes a dose 

fisiológica de T3 (10xT3=3,5 µg/100 g PC/dia) durante 80 dias ou permaneceram 

sem tratamento (WT e KO controles) (FONSECA, 2009). Como esperado, os 

animais selvagens tratados com T3 apresentaram diminuição na BMD do fêmur 

(13%, p<0,01), vértebras (14%, p<0,001) e corpo posterior, que inclui a coluna 

lombar, pélvis e membros posteriores (11%, p<0,01). Surpreendentemente, vimos 

que os animais KOs tratados com T3 não apresentaram diminuição da BMD, ou 

seja, são resistentes à osteopenia induzida pelo T3. 
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Foi observado, ainda, que os adrenoceptores α2A e α2C (α2A-AR e α2C-AR) são 

expressos na tíbia de camundongos selvagens e em células MC3T3-E1. Mais 

importante ainda foi o fato observar que o T3 inibe a expressão do α2C-AR no osso 

de camundongos. Também observamos que o T3 reduziu significativamente a 

expressão da OPG, uma proteína que limita a atividade osteoclástica, nos animais 

selvagens, mas não nos animais KOs. 

Assim sendo, os nossos estudos sugerem que os receptores adrenérgicos α2A 

e ou α2C apresentam um papel importante na fisiologia óssea e que o SNS interage 

com o HT através desses receptores para regular a massa óssea. Entretanto, para 

confirmar essas hipóteses, se faz necessário caracterizar o fenótipo ósseo e estudar 

o efeito do HT em camundongos com inativação individual do α2A-AR e α2C–AR.  
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6 CONCLUSÕES  

 

6.1 A comparação dos animais selvagens e α2A-AR-/- não tratados sugere que 

 

• O α2A-AR está envolvido no processo de crescimento longitudinal ósseo, uma 

vez que os animais KOs apresentaram menor comprimento do fêmur e tíbia; 

• o α2A-AR tem ação negativa na massa do osso trabecular de L5, uma vez que 

os animais KOs apresentaram menor Tb.Sp, maior Tb.N e BMD; 

• o α2A-AR tem ação negativa na massa de osso cortical do fêmur, uma vez que 

os animais KOs apresentaram menor porosidade da cortical no fêmur. 

 

6.2 A comparação do efeito do tratamento com dose suprafisiológica de T3   

      entre animais selvagens e α2A-AR-/- sugere que 

 

• O α2A-AR está envolvido nos mecanismos de ações predominantemente 

catabólicos do T3 no músculo esquelético e tecido adiposo branco, uma vez 

que esses tecidos foram menos sensíveis ao excesso de T3 nos animais 

KOs; 

• o α2A-AR está envolvido em ações negativas do T3 no crescimento 

longitudinal ósseo, uma vez que os animais KOs foram resistentes à 

diminuição desse processo induzida pela tirotoxicose; 

• o α2A-AR está envolvido em ações predominantemente negativas do T3 no 

osso cortical, uma vez que esse tecido foi menos sensível à tirotoxicose nos 

animais KOs; 

• o α2A-AR está envolvido em ações predominantemente negativas do T3 na 

biomecânica ósseo, uma vez que os animais KOs foram menos sensíveis aos 

efeitos deletérios da tirotoxicose em parâmetros ósseos biomecânicos.  
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