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RESUMO 
 

 

Carrillo-Sepulveda MA. Participação do receptor AT2 da angiotensina II no 
relaxamento vascular promovido pelo hormônio tiroideano [Tese]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008. 
 

 

Os hormônios tiroideanos (HT) exercem grande efeito sobre o sistema 

cardiovascular. É bem caracterizado que a vasodilatação promovida pela 

triiodotironina (T3) ocorre por ação direta deste hormônio sobre o relaxamento das 

células musculares lisas vasculares (CMLV), porém os mecanismos envolvidos 

neste efeito ainda são desconhecidos. Antes de iniciarmos os experimentos com as 

culturas primárias de CMLV de aorta de rato, certificamos se o fenótipo nativo 

contrátil destas células estava preservado. Nós encontramos que CMLV sofrem 

modulação fenotípica, mudança do fenótipo contrátil para o sintético, após serem 

submetidas a várias passagens e congelamento prévio em nitrogênio liquido. Como 

a partir da quarta passagem estas células assumiram um fenótipo sintético 

acompanhado por inativação da via da ERK1/2 que, por conseqüência, diminuiu 

significativamente os níveis de fosforilação da miosina de cadeia leve (MCL), 

marcador de contração, utilizamos estas culturas apenas em terceira passagem, 

estágio em que o fenótipo contrátil ainda está conservado. Nossos resultados 

revelaram que o T3 rapidamente relaxa as CMLV através da geração de óxido nítrico 

(NO), com participação da óxido nítrico sintase neuronal e induzível (nNOS e iNOS), 

e que a via da PI3K/Akt está envolvida neste efeito. Em paralelo, ensaios funcionais 

mostraram que anéis de aorta sem endotélio incubados com T3 apresentam uma 

menor resposta contrátil a Fenilefrina (FE) em relação às aortas incubadas com 

veículo, efeito este revertido na presença de L-NAME, inibidor de NOS. Estes dados 

fortemente sugerem que um dos mecanismos pelo qual o T3 rapidamente causa 

relaxamento das CMLV é dependente de NO, porém independente do endotélio. 

Além disso, considerando a interação entre os HT e o sistema renina angiotensina 

(SRA) local e que a ativação do receptor da angiotensina II (AngII) do tipo 2 (AT2) 

promove vasodilatação, testamos a hipótese de que a vasodilatação encontrada no 

hipertiroidismo ocorre via receptor AT2. Aortas de animais hipertiroideos 

apresentaram aumento significativo na expressão do receptor AT2, acompanhado de 
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diminuição de proteínas contráteis. Estudos in vitro mostraram que a diminuição das 

proteínas contráteis nas CMLV promovida pelo T3 foi revertida na presença de 

PD123319, antagonista de AT2, sugerindo assim a participação do AT2 neste 

evento.  Ainda, nossos dados mostram que as aortas sem endotélio dos animais 

hipertiroideos apresentam uma menor reatividade a AngII e um maior relaxamento 

ao nitroprussiato de sódio (NPS), ambas respostas ocorrendo com participação do 

receptor AT2. Por fim, sabendo que o receptor AT2 pode induzir vasodilatação via 

NO, nossos resultados revelaram que a geração de NO nas CMLV promovida pelo 

T3 foi revertida na presença de inibidor da PI3K/Akt e PD123319. Além disso, a 

ativação da PI3K/Akt nas CMLV promovida pelo T3 foi abolida na presença de 

PD123319. Coletivamente, estes achados além de confirmarem nossa hipótese 

incial de que o T3 promove relaxamento vascular via receptor AT2, também sugerem 

que este efeito é mediado via PI3K/Akt. 

 

 

Palavras-Chave: Sistema renina-angiotensina. Receptor AT2 da angiotensina II. 

Hormônios tiroideanos. Vasodilatação. Óxido nítrico. 
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ABSTRACT 

 

Carrillo-Sepulveda  MA. Thyroid hormone induces vascular relaxation via angiotensin 
II type 2 receptor (AT2)  [Tese] São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2008. 
 

 

Thyroid Hormone (TH) has broad effects on cardiovascular system. It is also known 

that 3,3',5-triiodo-l-thyronine (T3)-induced vasodilation is the consequences of direct 

action of T3 on vascular smooth muscle cells (VSMC) relaxation. However, the 

mechanisms involved in this phenomenon are still unclear. Before we perform our 

studies with VSMC primary cultures from rat aortas, we determine whether the native 

contractile phenotype of these cells were preserved. We found that VSMC undergo 

phenotypic modulation from contractile to synthetic phenotype after repeated 

passages and freezing in liquid nitrogen. Because from passages 4 VSMC showed 

synthetic phenotype accompanied by decreased levels of phosphorylated myosin 

light chain (MLC), marker of contraction, and inactivation of ERK1/2, we only used 

these cultures until passage 3. In our study, we showed that T3 causes rapid 

relaxation of VSMC via increased NO production from neuronal and inducible nitric 

oxide synthase (nNOS and iNOS) and that PI3K/Akt signaling pathway is involved in 

this phenomenon. Vascular reactivity studies showed that endothelium-denuded 

aortas treated with T3 displayed a decreased response to phenylephrine which was 

reserved by L-NAME, NOS inhibitor. These data strongly indicates that T3-induced 

VSMC relaxation is NO-dependent but endothelium independent. Considering the 

crosstalk between TH and renin angiotensin system (RAS) local and that activation of 

angiotensin II (AngII) type 2 receptor (AT2) promotes vasodilatation, we also 

hypothesize that TH-induced vasodilation may occur via action of AngII on AT2 

receptor. Aortas from experimental hyperthyroidism rats showed increased AT2 

receptors and decreased contractile proteins. In our in vitro studies, we observed that 

T3-induced decreased contractile proteins in VSMC was reversed by AT2 blockade, 

PD123319, suggesting the participation of AT2 receptor. Our data also demonstrated 

that endothelium-denuded aortas from hyperthyroid rats displayed a decreased 

response to AngII and increased response to sodium nitroprusside (NPS) which was 

mediated by AT2 receptor. It is known that AT2 receptor can induces vasodilation via 
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increasing NO production. Our results revealed that T3 induced-NO generation in 

VSMC was reversed by AT2 blockade and PI3k/Akt inhibitors. Further more 

activation of PI3K/Akt by T3 was also abolished by PD123319 suggesting that AT2 

activation might be upstream of PI3K/Akt signaling pathway. Collectively, these 

findings confirm our hypothesis that T3-induced vascular relaxation occur via AT2 

receptor and also suggests the important role of PI3K/Akt signaling pathway in this 

event. 

 

 

Key-words: Renin angiotensin system. Angiotensin type 2 receptor (AT2). Thyroid 

hormone. Vasodilation. Nitric oxide. 
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1.1 Características Gerais do Leito Arterial 

 

 

O leito vascular é um componente representativo dentro do sistema 

cardiovascular, composto por células musculares lisas vasculares (CMLV), células 

endoteliais (CE) e fibroblastos, e por componentes não celulares, como a matriz 

extracelular. Trata-se de uma estrutura não estática, uma vez que seus 

componentes interagem e mudam dinamicamente aumentando, diminuindo ou 

reorganizando-se em resposta a estímulos fisiopatológicos (Dubey, et al., 1997). 

Três camadas de tecido, concêntricas distintas, ou túnicas, formam a parede das 

artérias: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Figura 1: Esquema representativo das túnicas de um leito arterial. Adaptado de School of 
Anatomy and Human Biology - University of Western Austrália. 

 

 

A túnica íntima é a camada mais interna do vaso que está em contato direto 

com o fluxo sanguíneo, e é constituída por uma camada de células endoteliais 

achatadas que, no conjunto, é denominada endotélio, e por uma lâmina basal. As 

células endoteliais, além de sintetizarem e secretarem fatores dilatadores e 

constritores que atuam diretamente sobre as células da túnica média controlando o 

tônus vascular, também produzem moléculas que atuam nos processos 

inflamatórios. Furchgott e colaboradores (Furchgott e Zawadzki, 1980; Furchgott e 

Adventícia 

Íntima 

Média 
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Vanhoutte, 1989) foram os primeiros a identificar que o gás óxido nítrico (NO) é um 

dos principais fatores relaxantes derivados do endotélio e responsável por estimular 

a guanilato ciclase nas CMLV, resultando na produção de guanosina 3’-5’ 

monofosfato cíclico (GMPc) e, conseqüentemente, no relaxamento do músculo liso 

(Ortiz e Garvin, 2003). Desde então este gás tornou-se um dos principais alvos de 

estudo, não só no que se refere à sua síntese, como também às suas ações no leito 

vascular. Já a túnica média é a camada intermediária localizada logo abaixo da 

camada íntima, formada basicamente por CMLV que são as responsáveis pelo 

estado contrátil do vaso. A túnica adventícia, a mais externa, consiste 

principalmente de tecido conjuntivo, com fibras colágenas tipo I e elásticas. Esta se 

continua gradativamente com o tecido conjuntivo das estruturas vizinhas, as quais 

apóiam estruturalmente o vaso quando este se distende. 

Uma vez que o músculo liso das artérias, composto por CMLV, é o 

componente responsável pelo estado contrátil do leito vascular, ele corresponde ao 

objeto do presente estudo.  

As CMLV são altamente especializadas, expressam uma variedade de 

proteínas contráteis, canais iônicos e moléculas sinalizadoras que regulam a 

contração. No estado contrátil, as CMLV diminuem de tamanho promovendo uma 

diminuição no diâmetro do leito vascular e, conseqüentemente, regulando o fluxo 

sanguíneo e a pressão arterial. 

A principal função das CMLV é, portanto, a contração, sendo que a 

concentração intracelular de cálcio (Ca++
) tem sido o principal fator desencadeante 

da regulação do tônus vascular (Bukoski, et al., 1989; Berridge, 1997), uma vez que 

pequenas mudanças na Ca++
 citoplasmático já são capazes de acarretar mudanças 

significativas no tônus vascular (Meininger, et al., 1991). O aumento dos níveis 

citoplasmáticos de Ca++, pela entrada através de canais específicos na membrana 

plasmática, ou por saída de Ca++ do retículo sarcoplasmático e/ou mitocôndrias, 

desencadeia uma série de processos fisiológicos que conduzem à contração do 

músculo liso vascular. Primeiramente, o Ca++ se liga a uma proteína citoplasmática 

(com quatro sítios de ligação para o cálcio) denominada calmodulina. Uma vez 

formado o complexo Cálcio-Calmodulina, este é capaz de ativar a enzima quinase da 

miosina de cadeia leve (MCLK) que, então, fosforila primeiramente o resíduo serina 

na posição 19 e em seguida o resíduo treonina na posição 18 da miosina de cadeia 

leve (MCL) (Ikebe, et al., 1986). Esta proteína fosforilada consegue interagir com a 
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actina, e assim, o vaso contrai (Walsh, 1994). Portanto, a atividade contrátil do 

músculo liso vascular é primeiramente determinada pelo estado de fosforilação da 

MCL (Kamm e Stull, 1985), fato este que confere ser a MCL Fosforilada o marcador 

mais utilizado para investigar o estado contrátil do músculo liso vascular (Hartshorne, 

et al., 1992; Gallagher, et al., 1997; Ying, et al., 2006).  

Quando os níveis intracelulares de Ca++ diminuem ocorre inativação da 

MCLK, e ativação das Fosfatases da Miosina de Cadeia Leve (MCLP) que, por sua 

vez, desfosforilam a MCL, causando então o relaxamento das CMLV (Okubo, et al., 

1994), mostrando que a remoção de Ca++ do citosol e a estimulação de fosfatases 

são fatores que promovem o relaxamento do músculo liso vascular. Embora o papel 

do cálcio já esteja bem estabelecido, recentemente tem-se demonstrado que o NO e 

nucleotídeos cíclicos reduzem os níveis de fosforilação da MCL e assim promovem o 

relaxamento do músculo liso, independentemente da diminuição dos níveis de Ca++ 

citosóliso (Schlossmann, et al., 2003); (Somlyo e Somlyo, 2003), fenômeno este  

denominado de desensibilização ao Ca++ (Choudhury, et al., 2004). 

Ainda, considerando que o músculo liso não contém troponina, proteína 

responsável pela inibição da interação da actina com a miosina no músculo 

esquelético e cardíaco, infere-se que a calponina, uma proteína localizada apenas 

no músculo liso, exerça função similar. A calponina corresponde a uma proteína de 

34KDa; foi isolada pela primeira vez a partir de extratos de moela de galinha e de 

aorta bovina (Takahashi, et al., 1986; Takahashi, et al., 1987) e, da mesma forma 

que a troponina, está ligada aos filamentos de actina, impedindo a interação com a 

miosina.  

Nos últimos anos, a calponina tem sido considerada uma proteína enigmática 

dentro do aparato contrátil do músculo liso, motivo pelo qual tem aumentado o 

interesse pelo seu estudo. A função precisa da calponina ainda segue 

indeterminada, mas há um corpo de evidências demonstrando o seu envolvimento 

em mecanismos secundários reguladores da contração do músculo liso, 

possivelmente por regulação contrátil dos filamentos finos (Adam, et al., 1992; 

Winder e Walsh, 1993). Além disso, a calponina participa da organização do 

citoesqueleto, o que confere a esta proteína ser um marcador de diferenciação de 

CMLV (North, et al., 1994). 

Apesar da função primordial da CMLV ser a contração, este tipo celular pode 

assumir, frente a determinados estados fisiopatológicos, outras funções que 
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garantem a manutenção do leito vascular. Tem-se demonstrado que sob 

determinados estímulos e situações de ‘desordem vascular’ as CMLV são capazes 

de sofrer apoptose (Li, et al., 2004; Pan, et al., 2004) e também hiperplasia 

(Gibbons, et al., 1992), fatores que contribuem para o remodelamento vascular. 

Assim, a CMLV é considerada um dos tipos celulares que mais exibe plasticidade 

funcional. Originalmente, a CMLV possui um fenótipo contrátil, no entanto, frente a 

determinados estímulos mitogênicos, as células perdem a sua capacidade contrátil e 

assumem um fenótipo sintético capaz de migrar, proliferar e secretar componentes 

da matriz extracelular, como colágeno tipo I e III, elastina e proteoglicanos (Thyberg, 

et al., 1983; Sjolund, et al., 1986; Worth, et al., 2001). Essas características podem 

ser nitidamente observadas quando estas células são isoladas em culturas, o que 

ressalta a importância de utilizar um eficaz modelo experimental que garanta a 

conservação do fenótipo nativo/contrátil destas células em cultura antes de submetê-

las a estímulos relaxantes e/ou contráteis. 

Embora não seja recente que uma série de estudos utilize as culturas de 

CMLV para responder a questões que ocorrem no leito vascular como um todo, este 

modelo ganha ainda maior destaque uma vez que um dos grandes questionamentos 

e alvos de investigação atual na fisiologia vascular se refere aos eventos vasculares 

que ocorrem independentemente do endotélio. Assim, embora grande parte dos 

eventos vasodilatadores seja mediada pelo endotélio, relatos recentes demonstram 

que o relaxamento do músculo liso pode também ocorrer na ausência da ação 

parácrina das CE sobre as CMLV (Ojamaa, et al., 1996; Fukada, et al., 2005), 

tornando essencial a investigação destes mecanismos. 

 

 

1.2 Sistema Renina-Angiotensina no Leito Arterial 

 

 

O Sistema Renina Angiotensina (SRA) é considerado um dos mais 

importantes reguladores do sistema vascular, no qual o seu hormônio efetor, a 

angiotensina II (Ang II), age mantendo um balanço entre vasoconstrição e 

vasodilatação, o que resulta em um tônus vasomotor mínimo (Muller e Luft, 1998; 

Dzau, et al., 2002) e, conseqüentemente, na regulação do volume intravascular e da 

arquitetura do vaso (Re, 2004). Classicamente este sistema, que atua controlando a 
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pressão arterial e a homeostasia hidroeletrolítica do organismo (Menard, 1993), 

segue uma cascata de eventos: o angiotensinogênio circulante, peptídeo 

proveniente do fígado, é convertido no decapeptídeo Angiotensina I (Ang I) pela 

ação da renina, uma aspartil protease sintetizada e estocada nas células 

justaglomerulares dos rins. A Ang I, por sua vez, é clivada em um octapeptídeo, a 

Ang II, por ação da Enzima Conversora de Ang I (ECA), proveniente das células 

endoteliais dos capilares pulmonares. Assim, uma vez sintetizada, a Ang II se liga 

aos seus receptores específicos, o receptor da AngII do tipo 1 (AT1) e o receptor da 

AngII do tipo 2 (AT2), deflagrando uma série de ações fisiológicas no sistema 

cardiovascular. Ao interagir com o receptor AT1, a Ang II promove vasoconstrição e 

efeitos proliferativos, enquanto que via AT2 os efeitos ainda não são bem 

estabelecidos, mas há fortes evidências mostrando que a Ang II promove 

vasodilatação, efeitos anti-proliferativos e anti-inflamatórios, o que confere um 

importante papel cardiovascular protetor deste receptor (Siragy, 2009). 

Durante muito tempo este sistema foi tido como SRA circulante ou endócrino, 

porém, desde que componentes deste sistema e os seus respectivos RNAs 

mensageiros foram detectados em alguns tecidos como aorta, rins e coração, 

revelou-se a existência de SRA Locais. Hoje se sabe que vários tecidos possuem 

seu próprio SRA com regulação particular, muitas vezes independente do SRA 

circulante (Dzau, 1989; Danser, 1996). 

Com a identificação da presença do SRA no leito vascular e a produção de 

Ang II localmente, foi possível observar o potencial papel deste peptídeo na 

fisiopatologia vascular, através da sua ação autócrina, parácrina (Campbell, 1987; 

Johnston, et al., 1992) e ainda intrácrina (Kumar, et al., 2007; Kumar, et al., 2008) 

nas células vasculares (Figura 2). Assim, a produção local deste peptídeo pode 

levar a alterações tanto no tônus (Oliver e Sciacca, 1984) como no remodelamento 

vascular, o qual envolve mudanças estruturais e funcionais (Morishita, et al., 1994; 

Ruiz-Ortega, et al., 2001), já que a Ang II pode atuar como um fator de crescimento 

autócrino no vaso (Dzau, 1988). 
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Figura 2: Esquema representativo da interação da Ang II aos seus receptores AT1 e AT2 
em CMLV. A Ang II, após sair da circulação, pode ligar-se a receptores AT1 e 
AT2 presentes na membrana plasmática das CMLV (ação endócrina); após 
produzida localmente pode ligar-se a receptores presentes em células vizinhas 
(ação parácrina) ou na mesma célula (ação autócrina), ou ainda, antes de 
exportada para o meio extracelular, a Ang II pode exercer ações intracelulares 
(ação intrácrina). 

 

 

 Uma vez formada no leito arterial, a Ang II pode promover ações distintas ao 

se ligar aos receptores AT1 e AT2, pertencentes à família dos receptores acoplados 

à proteína G, constituídos por sete domínios transmembrânicos e com 

aproximadamente 40% de homologia entre si. 

 O receptor AT1 está conjugado ao subtipo Gq da proteína G (Berk e Corson, 

1997) e está presente em grandes quantidades nas CMLV, e em pequenas nas 

células da adventícia, sendo indetectável no endotélio (Zhuo, et al., 1998; Allen, et 

al., 2000). Um dos primeiros efeitos observados após ativação dos receptores AT1 

é a vasoconstrição. Esta ação se deve à ativação imediata, dentro de alguns 

segundos, de cascatas intracelulares como a da ativação da Fosfolipase C (PLC) 

(Berk e Corson, 1997), a da Proteína Quinase C (PKC) (Touyz e Schiffrin, 2000), 

entre outras. 

Ainda, a interação da Ang II com o receptor AT1 pode levar à ativação mais 

tardia, de algumas vias de sinalização que regulam estruturalmente e 

funcionalmente o vaso em longo prazo, como: crescimento, migração, deposição de 
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matriz extracelular e produção de fatores de crescimento, sendo exemplos destes 

últimos o fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) e o fator de 

crescimento tumoral (TGF-), que apresentam suas expressões aumentadas após a 

ativação do receptor AT1 pela Ang II na musculatura lisa (Wang, et al., 1995; Dubey, 

et al., 1997; Peifley e Winkles, 1998). Dentre estas vias de sinalização se destaca a 

via das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK), pertencente à 

superfamília de proteínas quinases que, uma vez ativadas, promovem crescimento 

do músculo liso vascular e cardíaco (Sadoshima, et al., 1995; Touyz, et al., 2001). 

Já o receptor AT2, acoplado ao subtipo Gi da proteína G (Carey, et al., 2000), 

é altamente expresso durante o desenvolvimento fetal e, após o nascimento, sua 

expressão diminui significativamente (Horiuchi, et al., 1999). No adulto, a expressão 

de AT2 no leito vascular é bem baixa, porém detectável na camada média, onde se 

encontram as CMLV (Nora, et al., 1998; Zhuo, et al., 1998; Fukada, et al., 2005). Em 

certas condições, como lesão vascular e infarto do miocárdio, o receptor AT2 pode 

ser reexpresso no leito vascular (Horiuchi, et al., 1999), atuando como um 

mecanismo compensatório, que antagoniza as ações mediadas pelo AT1 (Nakajima, 

et al., 1995; Tsutsumi, et al., 1999) 

A ligação da Ang II aos receptores do tipo AT2 induz a apoptose, 

vasodilatação e a efeitos antiproliferativos (Tsuzuki, et al., 1996), ou seja, ações 

antagônicas àquelas observadas após ligação ao receptor AT1. Uma das principais 

vias de sinalização envolvida com a ativação dos receptores AT2 é a das proteínas 

tirosina fosfatases, responsáveis pela desfosforilação de algumas proteínas da via 

das MAPK (Bottari, et al., 1992; Horiuchi, et al., 1999). Além disso, a interação da 

Ang II com este receptor ativa a via de produção do NO (Siragy e Carey, 1997) e 

GMPc (Siragy e Carey, 1996), vias estas envolvidas no processo de relaxamento da 

CMLV e, conseqüentemente, vasodilatação. Ainda em relação às vias de 

sinalização, estudos recentes demonstraram que o receptor AT2 é capaz de ativar a 

via da PI3K/Akt (Caruso-Neves, et al., 2005), a qual está diretamente relacionada à 

síntese de NO (Han, et al., 2007) e à diferenciação das CMLV (Brown, et al., 2005). 

Curiosamente, a via da PI3K/Akt foi descrita, até pouco tempo atrás, como sendo 

ativada apenas através do receptor AT1 (Takahashi, et al., 1999; Dai, et al., 2007; 

Yamamoto, et al., 2009). 

  Ainda, considerando o fundamental papel do receptor AT2 na regulação do 

tônus vascular, trabalho recente utilizando anéis isolados de aorta torácica de ratos, 
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sem endotélio,demonstrou que a Ang II promoveu vasodilatação, via receptores AT2, 

na musculatura lisa da aorta e não por dependência de substâncias dilatadoras 

derivadas do endotélio (Fukada, et al., 2005). 

  Atualmente, uma questão bastante discutida na literatura é sobre a 

comunicação que existe entre os receptores AT1 e AT2. Pesquisadores 

demonstraram que o receptor AT2 sofre heterodimerização com o receptor AT1, e 

esta dimerização antagoniza os efeitos promovidos pelo receptor AT1, 

independentemente da ativação e sinalização do receptor AT2, ou seja, o receptor 

AT2 pode ser ativado mesmo na ausência da Ang II (AbdAlla, et al., 2001). Outro 

grupo de pesquisadores (Galindo, et al., 2005) também mostrou que a co-expressão 

dos receptores AT1 e AT2 em fibroblastos humanos oferece um mecanismo de 

resistência a Ang II. Embora os achados sobre os efeitos do balanço entre os 

receptores AT1 e AT2 ainda sejam prematuros, o melhor entendimento desse 

mecanismo poderá oferecer subsídios para compreender o papel do SRA em tecidos 

que co-expressam os receptores AT1 e AT2 de maneira semelhante e que podem 

ser ativados na ausência da Ang II. 

Diante do exposto, podemos notar que os receptores AT1 e AT2 podem ser 

ativados no leito vascular, na presença ou não da Ang II, sendo que cada um deles 

atua de maneira distinta sobre o leito vascular, o que revela a importância do 

conhecimento da expressão desses receptores frente a determinados estímulos 

fisiopatológicos, principalmente no que se refere ao receptor AT2, o qual apresenta 

um papel ainda indefinido (Kim e Iwao, 2000; Widdop, et al., 2003; Utsunomiya, et 

al., 2005). 

 

 

1.3 Hormônio Tiroideano  

 

 

A glândula tireóide secreta os hormônios tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), 

sendo este último considerado o hormônio tiroideano mais ativo, porém liberado em 

menor quantidade na circulação sistêmica, em relação ao T4. Para exercer a sua 

atividade biológica, o T4 liberado na circulação sistêmica precisa ser convertido em 

T3 pela ação das desiodases: a do tipo I, presente em alguns tecidos periféricos, e a 

do tipo II, presente em CMLV de aorta e artéria coronária de humanos (Mizuma, et 
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al., 2001). Uma vez formado, o T3 atravessa a membrana plasmática, entra na célula 

e se liga ao receptor nuclear de hormônio tiroideano (TR), uma nucleoproteína 

associada ao DNA, formando o complexo T3+TR, que ativa os elementos 

responsivos ao hormônio tiroideano (TRE) localizados no DNA e, com isso, ocorre à 

regulação positiva ou negativa da transcrição de determinados genes (Yen, 2001), 

fato este que confere ao hormônio tiroideano (HT) sua ação clássica, a ação 

genômica. 

 Há dois genes que codificam TRs,  e β, localizados nos cromossomos 17 e 3 

, respectivamente (Freedman, 1992). As isoformas TR1, TRβ1 e TRβ2 se ligam ao 

T3, enquanto a isoforma TR2 não se liga ao T3. 

Os HT aumentam a atividade metabólica de quase todos os tecidos do 

organismo e, quando em concentrações aumentadas ou diminuídas, causam efeitos 

significativos sobre o sistema cardiovascular, promovendo mudanças 

hemodinâmicas (Klein e Ojamaa, 2001). O hipo e o hipertiroidismo correspondem a 

duas formas distintas de adaptação do organismo frente a um desequilíbrio causado 

por alterações nos níveis de HT (Eynan, et al., 2002). No hipertiroidismo, quando os 

níveis de HT estão aumentados, ocorre um hiperdinamismo circulatório com 

aumento do fluxo sangüíneo, freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica e 

diminuição da resistência vascular sistêmica (RVS), enquanto que no hipotiroidismo, 

quando os hormônios tiroideanos estão diminuídos, os efeitos observados são 

opostos àqueles que ocorrem no estado hipertiroideo. A diminuição da resistência 

vascular sistêmica (RVS) que ocorre no hipertiroidismo se deve às ações do T3 que, 

além de promover vasodilatação, também inibe a oxidação da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL), que é considerada potente fator para o desenvolvimento da 

aterosclerose (Perk e O'Neill, 1997). Somando-se a isso, o T3 também aumenta a 

expressão da proteína de matriz Gla (MGP) que tem ação anti- calcificação vascular 

(Sato, et al., 2005), fato este que confere ao T3 seu papel antiaterosclerótico 

(Ojamaa, et al., 1996; Mizuma, et al., 2001). 

O mecanismo pelo qual o HT promove diminuição da RVS não é totalmente 

compreendido e um dos principais questionamentos está em torno da participação 

ou não do endotélio neste evento. Estudos in vitro demonstram que o T3 causa 

relaxamento das CMLV por ação direta, independente do endotélio (Ojamaa, et al., 

1996). Já em estudos in vivo, os resultados obtidos são os mais variados. Enquanto 
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alguns estudos demonstraram que aortas de ratos hipertiroideos apresentaram 

atividade de NO sintase (NOS) aumentada, o que disponibiliza mais NO e assim 

promove relaxamento vascular, ou seja, ações estas dependentes do endotélio 

(Delp, et al., 1993; Quesada, et al., 2002), outras investigações já relatam evidências 

de que a vasodilatação promovida pelo T3 pode ser independente do endotélio 

(McAllister, et al., 1998, 2000). 

Além desta questão em aberto sobre a dependência ou não do endotélio na 

vasodilatação promovida pelo T3, outro ponto em questionamento é sobre as ações 

genômicas ou não-genômicas dos HT nos eventos vasculares, já que uma ação 

nuclear, com transcrição de genes alvos, não explica alguns dos efeitos rápidos 

causados pelos HT. Neste sentido, alguns estudos com animais e humanos têm 

demonstrado ocorrer uma rápida diminuição da RVS mesmo antes de ocorrer 

alteração da freqüência e contratilidade cardíaca, após administração aguda de T3 

(Kapitola e Vilimovska, 1981; Klemperer, et al., 1995). De acordo com estudos de 

Davis e Davis (1996), essa ação rápida do HT em promover vasodilatação se deve a 

uma ação não genômica, ou extranuclear, que independe da transcrição de genes 

alvo (Davis e Davis, 1996). Os autores sugerem que há receptores 

transmembrânicos para o HT e que ao serem ativados pela ligação do T4 ou T3 

poderiam desencadear uma cascata de sinalização citoplasmática, bem mais rápida 

quando comparada à ação nuclear do T3, o que explica, em parte, os efeitos rápidos 

promovidos pelos hormônios tiroideanos. 

Para elucidar os efeitos rápidos do HT os estudos em torno das ações não-

genômicas tornaram-se crescentes e uma das vias envolvidas neste processo é a 

via da PI3K/Akt. Em células endoteliais o T3 exerce uma ação não genômica, dentro 

de 20 minutos, na qual é capaz de promover síntese de NO via ativação da PI3K/Akt 

(Hiroi, et al., 2006), o que explica parcialmente a vasodilatação aguda promovida 

pelo T3. 

Embora achados recentes confirmem que o HT induz mudanças na 

reatividade vascular levando à diminuição da RVS, os mecanismos associados à 

vasodilatação deflagrados pelo T3 seguem inconclusivos, principalmente no que se 

refere à participação ou não do endotélio neste evento, sendo assim necessários 

novos estudos que contribuam para a compreensão desta ação hormonal. 
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1.4 Sistema Renina Angiotensina e Hormônio Tiroideano 

 

 

O sistema cardiovascular é controlado basicamente pelo Sistema Nervoso 

Autônomo Simpático e SRA, ambos podendo ser modulados pelos HT (Dzau e 

Herrmann, 1982; Ganong, 1982; Crozatier, et al., 1991). Quando ocorre um aumento 

nos níveis séricos dos HT, o organismo trabalha de forma mais acelerada, 

caracterizando um estado de hipertireoidismo onde ocorre a ativação do SRA 

(Kobori, et al., 1997; Klein e Ojamaa, 2001; Dillmann, 2002). Desde que se 

evidenciou o importante papel do HT como regulador fisiológico do SRA, uma série 

de estudos vêm sendo desenvolvidos pelo nosso grupo, e por outros, no intuito de 

esclarecer como esses dois sistemas hormonais interagem. Pesquisadores 

demonstraram diminuição nos níveis plasmáticos de renina em ratos 

tiroidectomizados (Bouhnik, et al., 1981). Já outros autores evidenciaram um 

aumento da síntese de angiotensinogênio frente ao estímulo com T3 (Dzau e 

Herrmann, 1982). Ainda, estudos demonstraram que ratos hipertiroideos apresentam 

aumento da síntese de renina com conseqüente elevação dos níveis plasmáticos de 

Ang II, independente da participação do sistema nervoso simpático (Kobori, et al., 

1997). Neste sentido, Hu, et al., (2003) mostraram que a administração de inibidores 

do SRA foi capaz de prevenir o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida 

pelo T4, confirmando a interação entre estes dois sistemas hormonais (Hu, et al., 

2003).  

Além de agirem no SRA circulante ou cardíaco, os HT são capazes de atuar 

sobre o SRA do leito vascular, como foi demonstrado recentemente (Fukuyama, et 

al., 2003). Este estudo mostrou que o T3 em concentrações supra-farmacológicas 

causou relaxamento das CMLV através da diminuição da expressão gênica e 

protéica do receptor AT1. 

No entanto, frente aos poucos relatos na literatura sobre a interação do HT e 

o SRA vascular e ainda considerando que o receptor AT2 é o responsável pelos 

eventos vasodilatadores e, portanto um potencial candidato a participar dos efeitos 

vasodilatadores promovidos pelo HT, tornam-se necessários mais estudos que 

elucidem esta possível associação. 
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6 CONCLUSÕES 
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1) Culturas primárias de CMLV de aorta de rato correspondem a um excelente 

modelo experimental para avaliar função contrátil, desde que utilizadas até a 

quarta passagem e sem prévio processo de congelamento, o que preserva 

seu fenótipo nativo contrátil em cultura; 

 

 

2) A modulação fenotípica que ocorre com as CMLV em cultura está associada 

ao prejuízo na ativação da via da ERK1/2, o que reflete comprometimento do 

funcionamento ideal da maquinaria contrátil deste tipo celular; 

 

 

3) Um dos mecanismos pelo qual o T3 promove rápido relaxamento das CMLV é 

através da geração de NO mediada pela ativação da via de sinalização 

PI3K/Akt; 

 

 

4) O receptor AT2 participa da vasodilatação encontrada no hipertiroidismo 

experimental, ativando a via da PI3K/Akt e por conseqüência gerando NO, 

independentemente do endotélio. 
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