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RESUMO

ALMEIDA, F.P. Efeitos do hormônio tireoidiano T3 no sistema nervoso central
associados a diabetes melito induzida por aloxana. 2016. 69 f. (Mestrado em
Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2016.
Nos últimos anos tem sido demonstrado que alterações do metabolismo de
glicose e deficiência e/ou resistência à insulina no encéfalo podem estar
relacionadas às doenças neurodegenerativas, sugerindo que a Diabetes Melito (DM)
tenha uma relação com tais doenças, como a Doença de Alzheimer (DA). Além
dessa relação vários estudos sugerem uma modulação dos hormônios tireoideanos
(HT) sobre a sinalização de insulina e a função do sistema nervoso, e que sua falta
ou seu excesso estão envolvidos em sintomas neurológicos. No entanto, pouco se
sabe sobre os efeitos dos HT na função do sistema nervoso adulto. O objetivo desse
trabalho foi analisar a relação entre o hipertireoidismo e modificações proteicas no
sistema nervoso central, associados a DM. Para isso, ratos Wistar adultos foram
injetados com monoidratado de aloxana (ratos diabéticos) ou veículo (ratos
euglicêmicos) e tratados com T3 durante 30 dias. Esses animais foram avaliados
quanto à atividade motora, estado de ansiedade e desempenho cognitivo de
memória em testes comportamentais e quanto às proteínas relacionadas à
sinalização de insulina, BDNF e marcadoras de neurodegeneração avaliadas pelos
métodos de immunoblotting, ELISA e PCR nas regiões do córtex e hipocampo. O
tratamento crônico com T3 produziu um efeito ansiolítico e um atraso na aquisição
de informações aprendidas, apesar da consolidação não ser modificada, nos
animais euglicêmicos. Por outro lado, o T3 promoveu a melhora do processo
neurodegenerativo e na via da sinalização da insulina no hipocampo dos animais
diabéticos. Esses dados sugerem, de modo geral, um efeito benéfico do HT sobre o
a função encefálica de animais diabéticos e propõe que estudos mais aprofundados
sobre a ação dos HTs no encéfalo adulto pode ser de grande relevância para futuras
terapias no tratamento da resistência insulínica encefálica relacionada ao DM.

Palavras chave: Doença de Alzheimer. Diabetes melito. Hormônio tireoideano.
Demência. Hipocampo. Insulina.

ABSTRACT
ALMEIDA, F.P. Effects of thyroid hormone T3 in the central nervous system
associated with diabetes mellitus induced by alloxan. 2016 69 p. Masters thesis
(Physiology) ‐ Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016.
In recent years it has been shown that glucose metabolism disorders and disabilities
and / or insulin resistance in the brain may be related to neurodegenerative diseases,
suggesting that Diabetes Mellitus (DM) has a relationship with such diseases as
Alzheimer's disease (AD). Moreover several studies suggest a modulation of thyroid
hormones (TH) on insulin signaling and function of the nervous system, and that their
lack or their excess are involved in neurological symptoms. However, little is known
about the effects of TH function in the adult nervous system. The objective of this
study was to analyze the relationship between hyperthyroidism and protein changes
in the central nervous system associated with DM. For this, Wistar adult rats were
injected with alloxan monohydrate (diabetic rats) or vehicle (euglycemic rats) and
treated with T3 for 30 days. These animals were evaluated for motor activity, state of
anxiety and cognitive memory performance in behavioral tests and the protein related
signaling insulin, BDNF and markers of neurodegeneration, assessed by
immunoblotting method, ELISA and PCR regions of the cortex and hippocampus.
Chronic treatment with T3 produced an anxiolytic effect and a delay in the acquisition
of learned information, although consolidation not be modified. Furthermore, T3
allowed improvement of the neurodegenerative process and the insulin signaling
pathway in the hippocampus of diabetic animals. These data suggest, in general, a
beneficial effect of TH on the the brain function of diabetic rats and suggests that
depth investigations into the actions of THs in the adult brain can be of great
relevance for future treatments for brain insulin resistance related to DM.
Keywords: Alzheimer's disease. Diabetes mellitus. Thyroid hormone. Dementia,
Hippocampus.Insulin.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Diabetes melito e Demência
A manutenção da glicemia em níveis normais é atingida pelo equilíbrio entre a
capacidade dos tecidos periféricos (músculo, tecido adiposo, fígado) de absorver
glicose para dentro das células e a capacidade do pâncreas de secretar insulina,
hormônio responsável pela absorção de glicose nos tecidos (DeFRONZO, 2000). A
diabetes melito (DM) (normalmente referida apenas como diabetes) é uma desordem
metabólica complexa caracterizada por hiperglicemia e é o resultado de defeitos
relativos ou absolutos na secreção e/ou ação da insulina. Consequentemente, a
glicose não é eficientemente transportada e metabolizada nos órgãos-alvo. A
diabetes mellitus pode ser classificada em duas categorias: tipo 1 e tipo 2, sendo
que a do tipo 2 responde nos Estados Unidos por cerca de 90-95% de todos os
casos (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013). Já no Brasil, segundo a
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, baseada no censo IBGE
2010, o número oficial de pacientes com diabetes já chega a 12 milhões.
No encéfalo, a glicose carreada pela corrente sanguínea é transportada através
da barreira hematoencefálica e posteriormente para o interior das células neurais.
Vários estudos têm demonstrado o papel da glicose como principal nutriente do
encéfalo, documentando seu metabolismo e controle, bem como mostrado que
regiões cerebrais relacionadas com aprendizado e memória, tais como hipocampo,
amígdala e córtex pré-frontal, exibem aumento da utilização de glicose, evidenciada
por estudos que utilizam técnicas de tomografia por emissão de pósitrons. Além
disso, esses estudos têm indicado que a insulina afeta várias funções cerebrais
incluindo cognição e memória (ALKIRE et. al., 1998; HOYER, 2002; KILPATRICK et.
al., 2003; SWARTZ et. al., 1995; TALLEY et. al., 2002;).
Nos últimos anos, tem sido sugerido que alterações no metabolismo de glicose
e a deficiência e a resistência à insulina no encéfalo podem estar relacionadas à
Doença de Alzheimer (DA) (DE LA MONTE et. al., 2005; GASPARINI et al., 2002;
HOYER et. al., 2004; SALKOVIC-PETRISIC et. al., 2006). Essa relação entre DA e
alteração do metabolismo de glicose encefálico tem sido considerada em parte pelo
fato de pacientes com DM apresentarem comprometimento cognitivo, especialmente
pacientes idosos com DM tipo 2, onde o principal fator é a resistência à insulina
(BIESSELS et. al., 2005). Neste contexto, vários trabalhos mostram, por exemplo,
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que pacientes com DM tipo 1 apresentam prejuízos de aprendizagem e memória
quando comparados à população geral saudável (revisado em DUARTE, 2015).
Junto a esses déficits de função cerebral o diabetes também pode induzir alterações
estruturais como perda neuronal, desmielinização e gliose. Além disso, algumas
regiões do encéfalo que apresentam expressão mais abundante de insulina e de
receptores de insulina, como, hipocampo, lobo temporal e diencéfalo, são os alvos
mais vulneráveis aos processos neurodegenerativos da DA (DE LA MONTE et. al.
2005; GAMMELTOFT et. al. 1985). Assim, a DA pode ser considerada como uma
forma de diabetes encefálico, que tem elementos de resistência à insulina e
deficiência insulínica. Para consolidar esse conceito, foi proposto que a DA poderia
se referida como “Diabetes tipo 3” (RIVERA et. al., 2005; STEEN et. al., 2005).
A sinalização da insulina na célula (Figura 1) é mediada por duas vias de
transdução: a via da quinase fosfatidil-inositol3 (PI3 quinase) e a via de proteínas
quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) que controlam a captação de glicose pelas
células (JOHNSTON et al., 2003). Essa sinalização inicia-se com a ativação do
receptor de insulina (IR), que resulta na estimulação e fosforilação de seus
substratos IRS (IRS1-IRS4) e Shc (BOURA-HALFON; ZICK, 2009; SUN ; LIU, 2009).
As IRS servem como sítios para moléculas de sinalização com domínios SH2 tais
como PI3K, que é crucial para a ativação da proteína AKT (BOURA-HALFON et. al.,
2009). A insulina aumenta a atividade da proteína quinase AKT, que por sua vez,
inibe a GSK3 por fosforilação do resíduo de Ser9 em GSK3β ou de Ser21 em
GSK3α (FRAME et al. 2001). A inativação de GSK3, principalmente sua isoforma
beta, pode ser mediada também pelas MAPKs (THORNTON et. al., 2008). Além da
regulação de GSK3 por fosforilação em Serina, GSK3β e GSK3α podem ser
reguladas por atividade em Tirosina (Tyr), fosforilando resíduos 216 ou 279,
respectivamente. Sob condições fisiológicas, quando GSK3 é fosforilada nos
resíduos Try 216 e Tyr 279 leva a um aumento na atividade desta proteína (BHAT
et. al., 2000).
No contexto da DA, é interessante notar que a via da PI3 quinase está
relacionada também com a regulação do peptídeo β Amilóide (βA) e com a
fosforilação da proteína associada a microtúbulo Tau (ISHIGURO et. al., 1993;
PHIEL et. al., 2003; SALKOVIC-PETRISIC et. al., 2006), os dois principais
marcadores histopatológicos da DA. Assim, alterações no metabolismo do βA e na
fosforilação balanceada da proteína Tau geradas por distúrbios das vias de
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sinalização da insulina poderiam acarretar na DA. Deficiências na sinalização
encefálica de insulina parecem contribuir para a neurodegeneração devido a: (i)
ativação anormal de quinases que fosforilam a proteína Tau; (ii) expressão da
proteína precursora do peptídeo amiloide (APP) e acúmulo de βA; (iii) oxidação e
estresse de reticulo endoplasmático; (iv) geração de espécies reativas de oxigênio e
nitrogênio que causam danos a proteínas, RNA, DNA e a lipídeos; (v) disfunção
mitocondrial; (vi) ativação pro-inflamatória e de cascata de morte celular
programada; (vii) queda da regulação de genes que medeiam a homeostase
colinérgica. Junto a esses efeitos da resistência à insulina, sistemas envolvidos em
processos de plasticidade neural, memória e cognição, são significativamente
comprometidos (ADOLFSSON et. al., 1980; CASELLI, et. al., 2008; FUJISAWA et.
al., 1991; LANGBAUM et. al., 2010; MOSCONI et. al., 2008; 2009).

Figura 1 - Via de sinalização da insulina (HONG et. al., 1997)

1.2 Hormônio tireoideano, sinalização de insulina e neurodegeneração
Além da relação entre disfunções da sinalização de insulina e a DA, vários
estudos sugerem uma modulação dos hormônios tireoideanos (HTs) sobre a
sinalização de insulina e sobre a função do sistema nervoso (BRUNETTO et. al.,
2012; JOHNSON, 2006; MIAO, et. al., 2011). Os HTs são importantes reguladores
do crescimento, desenvolvimento e metabolismo. As ações da 3,5,3 ‘-triiodo-Ltironina (T3) e da L-tiroxina (T4) podem ocorrer pela sua ligação ao receptor nuclear
dos HTs regulando a expressão gênica (WU; KOENING, 2000; YEN et. al., 2006;
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ZHANG; LAZAR, 2000). Apesar de T3 representar apenas 10% da produção da
glândula tireóide e T4 representar 90%, T3 é a forma biologicamente ativa que se
liga ao receptor, sendo o T4 considerado como um pró-hormônio (CATALDO et. al.,
2001). Dessa forma, ocorre um processo de desiodação que converte T4 a T3 que é
catalisado pelas desiodases do tipo I, II e III (D1, D2, D3, respectivamente), sendo
D2 encontrada na tireóide, cérebro, hipófise anterior, tecido adiposo marrom,
coração, músculo esquelético e placenta, e a principal responsável pelo T3
circulante (BIANCO; KIM, 2006).

Estudos demonstram que existe uma alta

densidade de receptores para T3 no encéfalo de ratos, e a sua distribuição espacial
e regional foram descritas tanto durante o desenvolvimento como no encéfalo adulto
(LUNARDELLI et. al., 2007; SMITH et. al., 2002;). Esses receptores foram
encontrados, por exemplo, na região da amigdala, hipocampo, córtex e cerebelo
(DUSSALT, 1987).
A transferência de T4 e T3 através da barreira hematoencefálica é mediada por
transportadores do hormônio tireoideano como o transportador de monocarboxilato 8
(MCT8) e o polipeptídeo transportador de aníon orgânico 1 (OATP1). A atividade de
D2 em astrócitos converte T4 para T3 de forma ativa, o que influencia a
biodisponibilidade do HT para locais dentro do encéfalo (KAPOOR, et. al., 2015).
A relação entre alterações dos HTs e diabetes vem sendo investigada desde
1927, por Coller e Huggins, que apontaram uma associação do hipertireoidismo e o
agravamento do diabetes. Eles mostraram que a remoção cirúrgica de partes da
glândula tireóide resultava em restauração da tolerância à glicose em pacientes
hipertireoideos que sofriam de diabetes. Os HTs estimulam a expressão, bem como
a atividade das enzimas das vias glicolítica e oxidativa, mecanismo pelo qual
aceleram o processo de metabolização da glicose, o que leva à redução do seu
conteúdo intracelular e à geração de um gradiente que favorece sua entrada nas
células (CHEN-ZION et. al., 1995). Um outro estudo mostrou que a expressão
proteica e a porcentagem do transportador de glicose do tipo 4 (GLUT4) presente na
membrana plasmática estão reduzidas no músculo esquelético e tecido adiposo de
ratos hipotiroideos e que a administração de T3 aumenta rapidamente (30 min) o
conteúdo de GLUT4 na fração correspondente à membrana plasmática desses
tecidos (BRUNETTO et. al., 2012). Além disso, um trabalho recente enfatiza que a
presença de auto-anticorpos de tiroperoxidase no DM tipo 1 é altamente preditivo
para o desenvolvimento da disfunção tireoidiana, sendo que, nesse mesmo trabalho
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verificaram uma maior frequência global de diagnósticos de hipotireoidismo em
pacientes com DM tipo 1 em relação a DM tipo 2. Esse trabalho sugere, portanto,
que o diabetes e o hipotireoidismo são condições mútuas, aplicando-se tanto aos
pacientes com DM tipo 1 como DM tipo 2, embora os pacientes com DM tipo 1 sejam
os mais predispostos (JOFFE; DISTILLER, 2014).
Em relação ao sistema nervoso, o papel dos HTs tem sido mais investigado
nos períodos embrionário e pós-natal e pouco se sabe sobre seu papel no encéfalo
adulto. No entanto, o hipotireoidismo em indivíduos adultos vem sendo associado a
diversos sintomas neurológicos, incluindo anormalidades afetivas e déficit cognitivo,
ataxia cerebelar, falta de coordenação dos movimentos, perda de memória,
alucinação, confusão e comportamento psicótico que podem ser tão graves como
em doenças neurodegenerativas (NASSIF; RIBEIRO, 2012; SMITH et. al., 2002).
Buras e colaboradores (2014) mostraram que o hipotireoidismo no início da fase
adulta de ratos machos pode produzir um efeito ansiogênico leve.
Já os sintomas do hipertireoidismo incluem nervosismo, tremor, estupor,
taquicardia, ansiedade, paranoia, sintomas de mania e depressão afetiva (HALL,
1983; REUS, 1986). Alguns dados também sugerem que os HTs participam da
modulação do metabolismo da glicose no encéfalo adulto, e alterações cerebrais
induzidas pela tireotoxicose poderiam ser recuperadas quando os níveis de HTs são
normalizados (MIAO et. al., 2011).
O hipotireoidismo tem sido considerado uma causa secundaria reversível de
demência (CUMMINGS, 1992; HORVATH et. al., 1989). O declínio cognitivo muitas
vezes aparece concomitante ao envelhecimento e é particularmente associada a
declínios hormonais, particularmente dos HTs (LOOSEN, 1992), juntamente com
vários distúrbios psiquiátricos e desmielinizantes. Além disso, podemos destacar o
importante fato de que a disfunção da tireóide tem sido citada como um possível
fator de risco para a DA, sendo que já foi descrito uma redução na expressão do
receptor de HTs no hipocampo de pacientes com DA (CALZÀ, 1997; KUNG et.
al.,1992; LOOSEN, 1992;). Vale ressaltar que alguns trabalhos apontam para uma
relação inversa entre os níveis de HTs e a proteína APP precursora do peptídeo βA
(CONTRERAS-JURADO; PASCUAL, 2012; O’BARR et. al., 2006).
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1.3 Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)
O BDNF é um membro da família dos fatores neurotróficos que desempenha
um papel fundamental na regulação da sobrevivência, crescimento e manutenção
dos neurônios (MATTSON et. al., 2004). Os dados sobre a expressão do BDNF e
sua sinalização fisiológica ou significado fisiopatológico ainda estão sendo
explorados. No entanto, dada a importância dos fatores neurotróficos no cérebro, o
reconhecimento da participação do BDNF em doenças neurológicas e psiquiátricas
vem aumentando (NOWACKA; OBUCHOWICZ, 2013; NUMAKAWA et. al., 2013;
ZAGREBELSKY; KORTE, 2014). O BDNF apresenta alta afinidade pelo receptor
tirosina quinase B (TrkB), e essa ligação está envolvida no desenvolvimento e
maturação dos sistemas nervosos central e periférico (YOSHII; PATON, 2010).
Membros intracelulares relacionados à cascata de sinalização de TrkB incluem
ERK/MAPK e PI3K/PKB (Figura 2; ALMEIDA et. al., 2005; HETMAN et. al., 1999,). A
diminuição da produção de BDNF parece ser um fator patogênico comum a DA e a
depressão (TSAI, 2003). Amostras de hipocampo de doadores com DA apresentam
diminuição da expressão de BDNF (CONNOR et. al.,1997). Além disso, outros
estudos mostram redução nos níveis plasmáticos de BDNF em indivíduos com DA
(GEZEN-AK et. al., 2013; LASKE et. al., 2006).

Figura 2 - Via de sinalização do BDNF (PRAKASH ; MARTIN, 2014)

No contexto do diabetes, é interessante notar que o BDNF reduz a ingestão de
alimentos e reduz os níveis de glicose no sangue em ratos diabéticos obesos. O
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efeito hipoglicemiante do BDNF não pode ser atribuído somente ao efeito hipofágico,
porque a administração de BDNF tem efeitos benéficos na homeostase da glicose e
melhora a resistência à insulina em camundongos (db/db), mesmo quando a
ingestão de alimentos está controlada (NAKAGAWA et. al., 2000; ONO et. al., 1997;
TONRA et. al., 1999,). Um estudo em humanos demonstrou que BDNF é inibido
durante o estado hiperglicêmico, ou seja, BDNF é regulado negativamente por altos
níveis de glicose no plasma, podendo assim explicar os baixos níveis circulantes de
BDNF em indivíduos com diabetes tipo 2 (KRABBE et. al., 2007).
Parece existir também uma relação entre o BDNF e os HTs (ABEDELHAFFEZ;
HASSAN, 2013; CORTÉS et. al., 2012; SUI; Li, 2009). Níveis basais de BDNF e de
moléculas sinalizadoras envolvidas na plasticidade sináptica (por exemplo, a
calcineurina, CREB, MAPK), são reduzidas em ratos após a remoção cirúrgica da
glândula tireoide na idade adulta (GILBERT et. al., 2013). Por outro lado, outro
estudo verificou que a quantidade de RNAm de BDNF foi maior no hipocampo de
ratos com hipotireoidismo (CORTÉS et. al., 2012).
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2 JUSTIFICATICA E OBJETIVOS

Dados da literatura sugerem que a prevalência do hipotireoidismo aumenta
com a idade, quando alterações nos processos cognitivos são mais frequentes, e
que, ao contrário do que ocorre no período embrionário e neonatal, as ações dos
HTs sobre o sistema nervoso adulto, embora de extrema relevância, são muito
pouco exploradas (NASSIF; RIBEIRO, 2012; SMITH, et. al., 2002). Deste modo,
considerando que pouco se sabe sobre o papel dos HTs no encéfalo adulto e que
sua falta parece estar relacionada a sintomas de demência e déficits cognitivos, e
ainda, que deficiências na via de sinalização de insulina e da via das MAPKs no
encéfalo podem estar relacionadas à DA, os objetivos desse trabalho foram avaliar a
relação entre o hipertireoidismo e modificações proteicas no sistema nervoso central
associadas ao DM e a DA, investigando os efeitos do HT sobre cascatas
relacionadas à sinalização de insulina, manutenção, crescimento celular no sistema
nervoso e alterações comportamentais de ratos diabéticos adultos.

2.1 Objetivos específicos


Avaliar o efeito do T3 em ratos adultos sobre a expressão de proteínas
relacionadas à sinalização de insulina e marcadoras de degeneração nas
regiões do córtex e hipocampo;



Avaliar o efeito do T3 em ratos adultos diabéticos sobre a expressão de
proteínas relacionadas à

sinalização

de

insulina e

marcadoras de

degeneração nas regiões do córtex e hipocampo;


Avaliar o efeito do T3 em ratos adultos sobre os comportamentos motor,
cognitivo e relacionado à ansiedade;



Avaliar o efeito do T3 em ratos adultos diabéticos sobre os comportamentos
motor, cognitivo e relacionado à ansiedade.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados nesse estudo 175 ratos Wistar machos adultos (300-350
gramas de peso corpóreo), obtidos do Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade de São Paulo. O protocolo empregado está de acordo com os
Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade Brasileira de
Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela Comissão de Ética
no Uso de Animais (CEUA) do ICB/USP (Protocolo nº 148, folha 14 do livro 03 de
2014). O protocolo de tratamento dos animais com a droga diabetogênica e com o
HT está representado na Figura 3.

3.1 Indução do diabetes
Os animais receberam uma única administração intraperitoneal de monoidrato
de aloxana (150 mg/Kg de peso corpóreo) ou o mesmo volume de salina após 16
horas de jejum.

3.2 Análise da Glicemia
No 15° dia após a injeção de monoidrato de aloxana uma gota de sangue foi
obtida através da perfuração da ponta da cauda dos animais. Essa amostra de
sangue foi aplicada sobre a fita teste e colocada para leitura no glicosímetro (AccuChek Active, Roche), sendo os resultados obtidos em mg/dL. Após o teste foram
considerados diabéticos e aptos para o tratamento com o T3 os animais que
apresentaram glicemia superior a 250 mg/dL.

3.3 Tratamento com T3
Os animais que receberam salina (euglicêmicos) e aloxana (diabéticos) foram
então subdivididos nos seguintes grupos:


Grupo euglicêmico tratado com salina (C = controle);



Grupo diabético tratado com salina (D);



Grupo euglicêmico tratado com doses suprafisiológicas de T3 – 1,5 μg/100 g
de peso corporal (T3);
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Grupo diabético tratado com doses suprafisiológicas de T3 – 1,5 μg/100 g de
peso corporal (DT3).

Coleta de sangue;

Figura 3 - Fluxograma ilustrativo dos procedimentos e tratamentos dos animais.

3.4 Análise de T3 e TSH no soro
Após a eutanásia dos animais o sangue foi coletado e centrifugado (3500rpm,
por 15 minutos em temperatura ambiente). O soro coletado do sobrenadante foi
enviado para analises hormonais (Instituto de Gênese de Análises Cientificas), com
a colaboração do laboratório de Fisiologia Endócrina: Regulação Hormonal e
Expressão Gênica de nosso departamento e coordenado pela Profa. Maria Tereza
Nunes. Somos colaboradores da Profa. Maria Tereza no seu projeto Temático
FAPESP (Processo 2013/05629-4): “AÇÕES GENÔMICAS VS NÃO GENÔMICAS
DOS

HORMÔNIOS

TIREOIDEANOS:

MUDANÇAS

DE

PARADIGMAS,

IMPLICAÇÕES FISIOLÓGICAS E PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS”.

3.5 Testes comportamentais

O cronograma experimental dos testes comportamentais está especificado na
Tabela 1.
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3.5.1 Campo Aberto
Campo aberto foi originalmente descrito por Hall (1934) como sendo um teste
para o estudo da emotividade em ratos que avalia a atividade exploratória do animal.
O procedimento consiste em submeter um animal, normalmente um roedor, a um
ambiente desconhecido a partir dos quais a fuga é impedida por paredes
circunvizinhas (WALSH; CUMMINS, 1976).
Após 24 dias de início do tratamento com o HT, a atividade motora geral e
emocionalidade dos ratos foi observada em uma arena de campo aberto (CA)
(Figura 4). O aparato utilizado consiste de uma arena circular de acrílico (60 cm de
diâmetro e 50 cm de altura), subdividida em 12 quadrantes. A arena se encontra em
uma sala isolada do observador, com iluminação adequada e sem ruídos, contendo
uma filmadora acoplado a um tripé. Os filmes foram então analisados utilizando-se
contadores manuais para estabelecer os escores do parâmetro comportamental de
ambulação (número de quadrantes invadidos na periferia; número de quadrantes
invadidos na periferia + invadidos no centro; número de levantadas (número de
vezes que o animal fica apoiado apenas com as patas traseiras), emocionalidade
(número de quadrantes invadidos no centro; defecação).

Figura 4 - Imagem do campo aberto.
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3.5.2 Teste de Reconhecimento de Objetos
A formação da memória é um processo complexo que exige diferentes
sistemas cerebrais que atuam em concordância, tendo algumas estruturas como
hipocampo, córtex entorrinal, regiões do córtex e da amigdala envolvidos nessa
formação (IZQUIERDO et. al., 2006). A tarefa de reconhecimento de objetos é um
paradigma de aprendizagem de um julgamento semelhante à tarefa de esquiva
passiva, permitindo a avaliação da aquisição, consolidação ou recuperação de
informações separadamente (objetos) (BERNABEU et. al.,1995,1996). A formação
da memória de longo prazo leva várias horas, durante o qual tempo das memórias
dependem de sistemas de curto prazo (IZQUIERDO et. al., 1998).
Na tentativa de avaliar possíveis alterações cognitivas, especialmente
relacionadas à memória, nos animais diabéticos e naqueles tratados com o HT,
realizamos um teste comportamental simples que se baseia no reconhecimento de
objetos.
O procedimento foi realizado na mesma arena do CA (Figura 5), iniciando a
habituação 6 dias antes (39º dia) da eutanásia. Nos três dias anteriores ao teste os
animais passaram por 3 sessões de habituação na arena, por 10 minutos. Na
sessão de treinamento são apresentados dois objetos semelhantes (A e B),
aguardando-se a exploração dos objetos por 5 minutos. A memória de curta duração
(MCD) foi verificada após 1 hora e 30 minutos da sessão de treinamento, quando se
apresenta ao animal um dos objetos do treino (A) e um objeto diferente (C). A
memória de longa duração (MLD) foi verificada após 24 horas da sessão de
treinamento, quando se apresenta ao animal um dos objetos do treino (A) e um novo
objeto (D). Foram considerados como parâmetros de avaliação o tempo de
exploração e o número de vezes em que o animal alterna entre os objetos,
observados durante 5 minutos. O índice de reconhecimento foi estabelecido pelo
tempo gasto em explorar o novo objeto dividido pela soma dos tempos gastos para
explorar o novo objeto e o objeto familiar.
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Figura 5 - Imagem do reconhecimento de objeto.

3.5.3 Labirinto em Cruz Elevado
Labirintos Elevados são métodos amplamente utilizados para explorar as bases
neurobiológicas da ansiedade (PINTO et. al. 2012, SHEPHERD et. al., 1994),
principalmente o labirinto em “X” e o labirinto em cruz elevado (PINHEIRO et. al
2007). Tanto o labirinto em “X” elevado (HANDLEY; MITHANI, 1984) como o labirinto
em cruz elevado (PELLOW et. al., 1985) consistem em dois braços fechados por
paredes opostas, exceto na extremidade central. Estes braços fechados são
perpendiculares a dois braços abertos de dimensões iguais, as quais estão
desprovidas de qualquer parede.
Após 29 dias de início do tratamento com HT, o estado de ansiedade dos
animais foi avaliado no teste do Labirinto em Cruz Elevado. O aparato consiste de
uma estrutura com quatro braços, elevados 40 cm do chão e conectados por uma
área central. Dos quatro braços, dois são fechados (paredes acrílicas) e dois são
abertos. Os animais foram colocados individualmente na área central do aparato, e
avaliados quanto: aos tempos que permaneciam nos braços fechados e abertos;
tempo na plataforma central; número de entradas no braço aberto e fechado;
número de cruzamentos entre os braços; head dipping no braço aberto (número de
vezes que o animal coloca a cabeça abaixo da altura do braço, figura 6).
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Figura 6 - Exemplificação de Head dipping no labirinto em cruz elevado

Inicio dos testes

TESTE
Campo aberto + habituação na

39° dia

arena

40° dia

Habituação na arena

41° dia

Habituação na arena
Reconhecimento de objeto (curta

42° dia

duração)
Reconhecimento de objeto (longa

43° dia

duração)

44° dia

Labirinto em cruz elevado

45° dia

Eutanásia

Tabela 1 - Cronograma experimental dos testes comportamentais

3.6 Análises proteicas
3.6.1 Western blotting
Após 30 dias de início do tratamento com o HT, os animais foram anestesiados
com tiopental sódico (diabéticos: 4 mg / 100 g de peso corporal; não diabéticos: 9
mg /100 g de peso corporal), decapitados e as regiões do hipocampo e do córtex
foram coletadas e homogenizadas em tampão de extração (Tris 1M, EDTA 200 mM,
SDS 10%, Fluoreto de sódio, Pirofosfato de sódio, Ortovanadato de sódio) com um
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homogenizador do tipo Polytron. Os homogeneizados foram centrifugados a 12.000
rpm por 30 minutos a 4 ºC em uma centrifuga modelo 5804R (Eppendorf;,
Alemanha, Hamburgo) e as concentrações proteicas do sobrenadante foram
avaliadas usando uma solução para ensaio colorimétrico (método de Bradford, Dye
Reagent Concentrate, Bio-Rad). Amostras dos sobrenadantes contendo 30-40 µg de
proteínas total foram tratadas com tampão Laemmli contendo ditiotreitol (DTT) 100
mM e submetidas à eletroforese em géis de acrilamida a 6,5 – 15% contendo dodecil
sulfato de sódio utilizando uma cuba para mini–gel (Mini-Protean 3; Bio-Rad). Após a
separação eletroforética, as proteínas foram eletro-transferidas para membranas de
nitrocelulose (0,45 µm de diâmetro) utilizando-se um sistema de transferência
(Trans-Blot cell system; Bio-Rad), em tampão contendo SDS. Após a transferência,
as membranas foram incubadas em solução de bloqueio contendo 5% de leite
desnatado em pó em salina tamponada contendo Tween 20 (TTBS; 0,01M de TrisHCl, pH 7,4 0,15 M de NaCl,0,05% de Tween 20) durante pelo menos duas horas
sob agitação leve. Após esse período, as membranas foram lavadas três vezes de
10 minutos com TTBS e incubadas à 4 ºC, sob leve agitação “overnight” com os
seguintes anticorpos primários: um anticorpo policlonal de coelho anti-βA (H-43;
Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA), um anticorpo policlonal de cabra
anti-Tau fosforilada (pSer199/202; Sigma), um anticorpo policlonal de coelho antiIR), um anticorpo monoclonal de camundongo anti-GSK3 α/β, um anticorpo
monoclonal de camundongo anti-GSK3 α/β fosforilada, um anticorpo policlonal de
coelho anti-AKT, um anticorpo policlonal de coelho anti-AKT 1/2/3 (sito) fosforilada,
um anticorpo policlonal de coelho anti-TrKB, um anticorpo policlonal de cabra antiTRAP 220, um anticorpo monoclonal de camundongo anti-GAPDH como controle
interno (Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA), no geral diluídos 1:1000.
Usamos também preto de amido nas membranas para uso do numero total de
proteína como controle interno adicional. Em seguida, as membranas foram lavadas
3 vezes de 10 minutos em TTBS e incubadas por 2 horas com anticorpos
secundários

anti-camundongo,

anti-coelho

ou

anti-cabra,

conjugados

com

peroxidase (Santa Cruz Technology, Santa Cruz, CA, USA), diluídos 1:10.000 em
solução para incubação contendo 1% de leite desnatado e TTBS. Novamente as
membranas foram lavadas 3 vezes de 10 minutos e a ligação especifica do anticorpo
com a proteína foi revelada utilizando o método quimioluminescente (Luminol 2,5
mM, Ácido p-cumárico 400µM, Tris pH 8,5 1M, H2O2 30%). Após revelação, as
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bandas foram analisadas quanto à densidade óptica da imunorreatividade usando-se
o programa Image J 1.46r (Wayne Rasband – National Institute of Health/USA).

3.6.2 ELISA
A detecção dos níveis de BDNF foi realizada utilizando o Kit BDNF Emax®
ImmunoAssay System (Promega, Madison, WI, EUA) seguindo as especificações do
fabricante. Resumidamente, microplacas de 96 poços foram incubadas com 100 L
de anticorpo monoclonal anti-BDNF diluído 1:1000 em tampão carbonato (NaHCO 3
25 mM, Na2CO3 25 mM, pH 9,7). A placa foi selada e incubada overnight a 4 °C e
lavada com salina tamponada com Tris contendo Tween (TBST; Trizma 20 mM (pH
7,6), 150 mM NaCl, 0,05% de Tween 20) e então foram adicionados 200 µL/poço de
tampão de bloqueio e amostra. A placa foi selada novamente e incubada à
temperatura ambiente durante 1 hora. A placa foi lavada três vezes e 100 µL das
amostras (diluidas 1:4 e 1:8 para o córtex e hipocampo, respectivamente) ou do
padrão de BDNF (diluições seriadas 1:2 de 500 a 0 pg de BDNF/mL) foram
adicionados a cada poço em duplicata. A placa foi selada e incubada durante 2
horas à temperatura ambiente com agitação. Após esse período a placa foi então
lavada cinco vezes com TBST. Um anticorpo policlonal anti-BDNF diluído a 1:500
em tampão de bloqueio e amostra foi adicionado (100 L por poço) e a placa
incubada por 4 horas a temperatura ambiente com agitação. A placa foi lavada cinco
vezes e a ligação específica detectada pela subsequente incubação com 100
µL/poço de anti-IgY conjugado a peroxidase (diluído a 1:200 em tampão de bloqueio
e de amostra) por 1 hora à temperatura ambiente com agitação e protegida da luz. A
placa foi lavada mais cinco vezes e incubada por 10 minutos em agitação a
temperatura ambiente com 100 µL/poço de TMB One Solution. A reação foi
interrompida pela adição de 100 µL de HCl 1 N por poço. Finalmente, a absorbância
foi obtida em um espectrofotômetro a 450 nm.
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3.6.3 PCR
Após 30 dias de início do tratamento com o HT, os animais foram anestesiados
com tiopental sódico (diabéticos: 4 mg/100 g de peso corporal; não diabéticos: 9
mg/100 g de peso corporal), decapitados e o hipocampo foi coletado em TRIzol (Life
Technologies, Carlsbad, CA, USA) e o RNA total foi extraído de acordo com as
instruções do fabricante. A integridade do RNA, a reação de transcrição reversa (RT)
e a reação em cadeia da polimerase (PCR) quantitativa em tempo real foram obtidas
conforme descrito previamente (SERRANO-NASCIMENTO et. al., 2010). O PCR em
tempo real foi realizado com Platinum SYBER Green quantitative PCR SuperMix
UDG e primers específicos para BDNF (sense: AAGTGCCTTTGGAGCCTCCT; antisense:

GCTAATACTGTCACACACGC),

Desiodade

2

(sense:

GGACCGATGTGCTGCAGCCC; antisense: TTCAAAGGCTACCCCATAAG), IGF-1
(sense:

AAGCCTACAAAGTCAGC;

antisense:

GGTCTTGTTTCCTGCACT)

e

ciclofilina, usado como controle interno (sense: CTGTCTCTTTTCGCCGCTTG; antisense: TCTGCAAACAGCTCGAAGCA). Esses experimentos foram realizados junto
ao laboratório de Fisiologia Endócrina: Regulação Hormonal e Expressão Gênica do
Instituto de Ciências Biomédicas – USP.

3.7 Análise estatística
Os valores obtidos em nossas metodologias foram expressos em média ± erro
padrão da média (S.E.M.) e submetidos à análise de variância ANOVA de duas vias
com pós teste de Newman Keuls para comparações de mais de um tratamento,
quando comparados mais de dois grupos, com exceção dos resultados glicêmicos,
que usamos na analise o teste t-student. O nível de significância adotado em todas
as análises foi de p< 0,05.
Marcações de resultados significativos serão apresentadas nos próprios
gráficos apenas para os resultados do pós-teste, sendo que os resultados da análise
de variância ANOVA de duas vias serão apresentados em tabelas abaixo de cada
gráfico.
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4 RESULTADOS

4.1 Variação da glicemia e variação do peso total entre os grupos
A Figura 7 mostra as variações dos níveis glicêmicos (medidas realizadas em
jejum de 6 horas) e do peso corpóreo desses animais durante o período de
tratamento com HT. Segundo as analises, os valores glicêmicos dos animais
diabéticos (grupo D) apresentaram um aumento em seus níveis ao final do
tratamento com o T3 (44°dia) quando comparados ao início do tratamento (14°dia)
(Figura 7(A); p=0,0105, n=14). Já o grupo DT3 teve uma relação inversa,
apresentando uma queda em seus níveis glicêmicos ao final do tratamento, quando
comparados ao início do tratamento (Figura 7(B); p=0,0343, n=16). Quando
comparamos os valores iniciais, no 14° dia, entre os grupos D e DT3, não obtivemos
diferenças significativas (Figura 7(C)), mas quando comparamos ao final do
tratamento (44° dia), observamos uma queda nos níveis glicêmicos do grupo DT3
em relação ao grupo D (Figura 7 (D); p=0,001; n=16). Curiosamente observamos
um aumento glicêmico no 44°dia nos grupos T3 quando comprado ao 14° dia
(Figura 7 (F); p= 0,045; n=5), não existindo diferenças glicêmicas nos grupos
controles (Figura 7 (E); n=5), Já o peso corporal dos animais diabéticos apresentou
uma redução de 32,22% em relação aos animais euglicêmicos (Figura 7 (G); p <
0,0001, n= 20 a 25).
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Figura 7 - Glicemia e peso corpóreo dos animais euglicêmicos e diabéticos ao final do tratamento
crônico com T3. Em (A) são mostrados a comparação entre os animais do grupo D no 14° e 44° dia
de tratamentos, os dados foram expressos pela média ± SEM obtidos utilizando-se a análise de tstudent *p= 0,0105, em (B) são mostrados a comparação entre os animais do grupo DT3 no 14° e 44°
dia de tratamentos, os dados foram expressos pela média ± SEM obtidos utilizando-se a análise de tstudent * p= 0,0343, (C) comparação de níveis glicêmicos entre os grupo D e o grupo DT3 no 14° dia
os dados foram expressos pela média ± SEM obtidos utilizando-se a análise de t-student p<0,05. (D)
comparação de níveis glicêmicos entre os grupos D e DT3 no 44° dia os dados foram expressos pela
média ± SEM obtidos utilizando-se a análise de t-student ** p=0,01, (E) são mostrados a comparação
entre os animais do grupo C no 14° e 44° dia de tratamentos, os dados foram expressos pela média ±
SEM obtidos utilizando-se a análise de t-student, (F) são mostrados a comparação entre os animais
do grupo T3 no 14° e 44° dia de tratamentos, os dados foram expressos pela média ± SEM obtidos
utilizando-se a análise de t-student * p <0,05, (G) média dos valores dos pesos dos animais ao longo
do tratamento, os dados foram expressos pela média ± SEM obtidos utilizando-se a análise de
variância ANOVA de duas vias seguida pelo teste de comparações múltiplas Newman-Keuls
(euglicêmicos vs diabéticos*** p < 0,0001).

4.2 Dosagem de T3 e TSH
A Figura 8 mostra os resultados da dosagem de T3 e TSH. Os níveis de T3
apresentaram um aumento de 18,50 % nos animais diabéticos quando comparados
aos euglicêmicos (Figura 8 (A); p=0,0288; F= 5,7; n= 3 a 8). Já os níveis de TSH
apresentaram uma diminuição de aproximadamente 95,08 % nos grupos tratados
com T3 em relação aos não tratados com o hormônio (Figura 8 (B); p=0,0003; F =
20,69; n = 3 a 8 animais). Já os níveis séricos de T4 nos grupos T3 e D estiveram
reduzidos em relação ao grupo controle (Figura 8 (C); n = 3 a 8 animais).
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A)

B)

C)

Figura 8 - Níveis de T3 e TSH dos animais euglicêmicos e diabéticos ao final do tratamento crônico
com T3. Dados expressos pela média ± SEM e obtidos utilizando-se a análise de variância ANOVA
de duas vias seguida pelo teste de comparações múltiplas Newman-Keuls; p<0,05. Em (A) dosagem
dos níveis séricos de T3, euglicemicos vs diabéticos ** p=0,0288, (B) dosagem dos níveis séricos
TSH, tratados com T3 vs não tratados com T3 *p = 0,0003, (C) dosagem dos níveis séricos de T4 , C
vs T3 *** p< 0,001 , C vs D * p< 0,05.

4.3 Análises comportamentais
4.3.1 Campo aberto
A Figura 9 apresenta os resultados de avaliação de locomoção e emotividade
no teste de campo aberto em um intervalo de 5 minutos. Não observamos diferenças
nos comportamentos motores horizontais totais e motores verticais entre os grupos
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analisados (Figura 9 (A, B, E); n = 7 a 15 animais), mas quando olhamos
individualmente para o número de quadrantes percorridos no centro da arena
observamos uma diminuição de 44,89% do grupo T3 em relação ao grupo C e
35,71 % do grupo D em relação ao grupo C (Figura 9 (D); C vs T3 p < 0,01; C vs D
p < 0,05; n = 7 a 15 animais).
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Figura 9 - Avaliação de emotividade e locomoção durante tratamento crônico com T3 em ratos
euglicêmicos e diabéticos.Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações múltiplas Newman-

36

Keuls p < 0,05, com exceção dos gráficos em (D) que utilizamos o teste t-student p < 0,05. Em (A)
Números de quadrantes percorridos na periferia da arena do campo aberto, (B) número de vezes que
o animal fica apenas apoiado com as patas traseiras (levantar), (C) números de quadrantes
percorridos no centro da arena do campo aberto, (D) números de quadrantes percorridos no centro
da arena do campo aberto, C vs T3 ** p < 0,01 , C vs D * p < 0,05, (E) número total de quadrantes
percorridos na arena do campo aberto, (F) número de defecações após 5 minutos de testes na arena.

4.3.2 Reconhecimento de objetos
A Figuras 10 apresenta os resultados do teste de reconhecimento de objetos.
Os valores do grupo C foram considerados como 100%. Nós observamos uma
diminuição de 17,79 % no tempo de permanência no objeto novo após 1hora e 30 do
treinamento nos grupos de animais tratados com T3 (Figura 10 (A); p = 0,0388; F=
4,71; n = 7 a 11 animais). Já após 24 horas do treinamento não observamos
diferenças entre os grupos (Figura 10 (B)).

B)

A)

Figura 10 - Avaliação de comportamentos relacionado a memória durante tratamento crônico com T3
em ratos euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos
utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações
múltiplas Newman-Keuls p < 0,05. (A) % de tempo do animal no objeto novo (curta duração) (B) % de
tempo do animal no objeto novo (longa duração).

4.3.3 Labirinto em cruz elevado

As Figuras 11 e 12 apresentam os resultados de avaliação do estado de
ansiedade realizada no teste de labirinto em cruz elevado em um intervalo de 5
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minutos. Nós observamos diferenças quanto a porcentagem tempo de permanência
dos animais tratados com T3 em relação ao demais nos braços abertos do aparato,
existindo um aumento de 58,78% (Figura 11 (A); p = 0,433; F= 4,33; n = 11 a 18
animais). Porém, quando olhamos para a porcentagem de números de entradas nos
braços abertos, observamos uma redução de 26,5% nos animais tratados com T3
em relação aos animis não tratados com o hormônio (Figura 12 (A); p = 0,0062; F=
8,22; n = 11 a 18 animais).
A)

B)

C)

Figura 11 - Avaliação de comportamentos relacionado a ansiedade durante tratamento crônico com
T3 em ratos euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos
utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações
múltiplas Newman-Keuls p < 0,05. (A) % de tempo nos braços abertos, (B) % de tempo nos braços
fechados, (C) Tempo na plataforma central.
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Figura 12 - Avaliação de comportamentos relacionado a ansiedade durante tratamento crônico com
T3 em ratos euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos
utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações
múltiplas Newman-Keuls p < 0,05. (A) % de número de entradas nos braços abertos (B) % de número
de entradas nos braços fechados, (C) número de entradas totais nos braços.

4.4 Análise de expressão gênica e proteica
Não observamos diferenças estatísticas relacionadas ao tratamento com T3 no
córtex, portanto nos focamos mais nas analises proteicas no hipocampo.
Consideramos em nossas analises o grupo C como sendo 100%.
4.4.1 Efeito do tratamento Crônico com T3 sobre a expressão de D2 e níveis TRAP
220
A Figura 13 apresenta os resultados da expressão de RNAm D2 e os níveis
proteicos de TRAP220 (proteína associada aos receptores do hormônio da tireóide
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com 220 kDa) no hipocampo. Nossos resultados mostram uma diminuição de
15,9% na expressão de RNAm de D2 nos grupos de animais diabéticos em relação
aos animais euglicêmicos (Figura 13 (B); p = 0,0456; F = 4,39; n = 7 a 8 animais).
Além disso, observamos uma diminuição de 49,97% nos níveis de TRAP 220 nos
grupos T3 em relação ao grupo (Figura 13 (A); p= 0,0019; n= 3).

A)

B)

Figura 13 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a expressão de D2 e TRAP 220 no encéfalo
de ratos euglicêmicos e diabéticos. Em (A) os resultados de TRAP220 estão expressos pela média ±
SEM e foram obtidos utilizando-se a variância de t-student para p < 0,05, (B) os resultados de D2
estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se a análise de variância ANOVA de
duas vias seguida pelo teste de comparações múltiplas Newman-Keuls.

4.4.3 Efeito do tratamento Crônico com T3 sobre a expressão de BDNF e seu
receptor


Expressão e níveis proteicos de BDNF

A Figura 14 apresenta os resultados da expressão de RNAm de BDNF no
hipocampo e níveis proteicos de BDNF no hipocampo e no córtex. Observamos no
hipocampo uma diminuição de 23,70% de RNAm de BDNF nos grupos
hiperglicêmicos em relação aos animais euglicêmicos (Figura14 (A); p = 0,0001; F =
20,86; n = 7 a 8 animais). Já quanto aos níveis proteicos de BDNF maduro tanto no
hipocampo (Figura 14 (B); n = 9 a12 animais) como no córtex (Figura 14 (C); n = 11
a 12 animais), não observamos diferenças entre os grupos analisados.
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A)

B)

C)

Figura 14 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a expressão e níveis de BDNF no encéfalo de
ratos euglicêmicos e diabéticos.. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos
utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias seguida pelo teste de comparações
múltiplas Newman-Keuls; Em (A) Hipocampo (PCR real- time) T3 vs DT3 **** p < 0,0001, D vc DT3 **
p < 0,05, e (B) Hipocampo (ELISA), (C) Córtex (ELISA).



Níveis proteicos de TrKB

As Figuras 15 e 16 apresentam os resultados da expressão proteica de TrKB
no hipocampo e no córtex. Segundo as análises realizadas não houve diferenças na
expressão proteica de TrKB no córtex entre os grupos de tratamento (Figura 16 (B);
n= 2 a 3). Já no hipocampo observamos uma queda de 52,84% (Figura 16 (A); p=
0,0063; F = 12,53; n= 3 a 4) na expressão proteica de TrKB nos grupos diabéticos
em relação aos grupos euglicêmicos. A figura 14 mostra o grupo D em relação ao
grupo DT3, existindo um aumento nos níveis de TrKB nos grupos DT3.
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Figura 15 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre os níveis de TrKB no encéfalo de ratos
euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias seguida pelo teste de comparações múltiplas NewmanKeuls; Em (A) Hipocampo, C vs D** p<0,01, T3 vs DT3 & p<0,05, D vc DT3 % p<0,05, e (B) Córtex.
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Figura 16 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre os níveis de TrKB no encéfalo de ratos
diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se a a variância
de t-student para p < 0,05
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4.4.2 Efeito do tratamento crônico com T3 sobre proteínas envolvidas na sinalização
de IR (Rβ)


Níveis proteicos de IR

A Figura 17 apresenta os resultados da expressão proteica de IR no
hipocampo. Observamos uma diminuição de 38,31% (Figura 17; p = 0,0181; F= 6,4;
n = 7 a 8 animais) nos níveis proteicos de IR nos grupos tratados com T3 em relação
aos animais não tratados com o hormônio.

IR
GAPDH

Figura 17 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a expressão de IR no encéfalo de ratos
euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações múltiplas NewmanKeuls p < 0,05.



Níveis proteicos de fosforilação da proteína AKT (Ser 473)

As Figuras 18 e 19 apresentam os resultados de AKT fosforilada em serina
(Ser 473) no hipocampo e no córtex, respectivamente. Os resultados mostram no
hipocampo uma interação entre os tratamentos (hiperglicemia e T3), ou seja, um
aumento nos níveis proteicos de AKT-p nos grupos DT3 em relação aos grupos com
tratamentos isolados (Figura 18 (C); p = 0,0027; F = 11; n = 6 a 9 animais) (analise
da razão entre AKT-p e AKT total). Quando olhamos apenas para AKT-p no
hipocampo observamos uma diminuição em seus níveis de 50,46% nos grupos T3
em relação ao grupo C (figura 18 (B), n= 7 a 9 animais), enquanto a proteína total
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apresentou uma diminuição de 35,88 % em seus níveis proteicos em animais
tratados com HT em relação aos não tratados (figura 18 (A), p=0,0027, n= 6 a 9
animais). Já no córtex, não observamos diferenças nos níveis de AKT fosforilada
(Figura 19, n= 4 a 5 animais) entre os grupos.
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Figura 18 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre os níveis de AKT e em sua fosforilação no
hipocampo de ratos euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram
obtidos utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações
múltiplas Newman-Keuls. (A) AKT, C vs T3 * p < 0,05 ; (B) AKT-p, C vs T3 * p < 0,05 ; (C) Razão
entre AKt e sua fosforilação, T3 vs DT3 * e D vs DT3 , p <0,05.
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Figura 19 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a fosforilação de AKT no córtex de ratos
euglicêmicos e diabéticos.Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações múltiplas NewmanKeuls.

4.4.3 Efeito do tratamento Crônico com T3 sobre proteínas relacionadas a
neurodegeneração.


Níveis proteicos de fosforilação da proteína GSK3 (Tyr 279 e Tyr 216)

A Figura 20 apresenta os resultados da expressão proteica da fosforilação de
GSK3 (Tyr 279/Tyr 216) no hipocampo e no córtex. Nossos resultados mostram no
hipocampo uma interação entre os tratamentos (hiperglicemia e T3), ou seja, uma
diminuição dos níveis proteicos de GSK3-p no grupo DT3 em relação aos grupos
com tratamentos isolados (Figura 20 (A); p=0,0003; F= 17,06; n=7 a 9). Já no córtex
não houve diferenças nos níveis de GSK3 fosforilada entre os grupos de tratamentos
(Figura 20 (B); n= 2 a 3).
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Figura 20 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a fosforilação de GSK3 no encéfalo de ratos
euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações múltiplas NewmanKeuls.(A) Hipocampo, : C vs T3 ** p < 0,01, DT3 vs T3 ** p < 0,01, D vs DT3 * p< 0,05 e em (B)
córtex.



Níveis proteicos de fosforilação da proteína Tau (Ser 473)

A Figura 21 apresenta os resultados da Tau fosforilada no hipocampo e córtex.
Nossos resultados mostram que no hipocampo existe uma interação entre os
tratamentos (Figura 21 (A); hiperglicemia e T3), ou seja, uma diminuição nos níveis
de Tau-p nos grupos DT3 em relação aos grupos com tratamentos isolados
(p=0,0006; F = 15,97; n= 6 a 7 animais). Já no córtex não observamos diferenças
entre os grupos (Figura 21 (B); n = 3 a 6).
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A)

B)

Figura 21 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a fosforilação de Tau no encéfalo de ratos
euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e foram obtidos utilizando-se
a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de comparações múltiplas NewmanKeuls. C. Em (A) hipocampo, C vs D **, p < 0,01, DT3 vs D %, p < 0,05, em (B) córtex, diabéticos vs
euglicêmicos ** p = 0,0087.
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Níveis proteicos do peptídeo β-Amiloide

A Figura 22 apresenta os resultados da expressão proteica de b-Amiloide no
hipocampo. Não houve diferenças nos níveis de b-amiloide entre os grupos de
tratamentos (n= 4 a 7 animais).

Figura 22 - Efeito do tratamento crônico com T3 sobre a expressão do peptídeo b amiloide no
encéfalo de ratos euglicêmicos e diabéticos. Os dados estão expressos pela média ± SEM e
foram obtidos utilizando-se a análise de variância ANOVA de duas vias, seguida pelo teste de
comparações múltiplas Newman-Keuls p < 0,05
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4.5 Resumo dos resultados
As Tabelas 2 e 3 mostram os quadros gerais dos resultados apresentados neste trabalho.

MODELO

C

T3

D

DT3

Campo aberto
Quadrantes percorridos na periferia
Quadrantes percorridos no centro
Quadrantes totais percorridos
Rearing
Defecação
Labirinto em Cruz Elevado
% de tempo no braço aberto
% de tempo no braço fechado
% de tempo na plataforma central
% de número de entradas no braço aberto
% de número de entradas no braço fechado
Número de cruzamentos
Head dipping no braço aberto
Espreitas para o braço aberto
Reconhecimento de objetos
Curta duração
Longa duração
Tabela 2 - Resumo dos resultados de comportamento. ↓ = diminuição ↑ = aumento em relação aos
grupos não tratados com T3. ↓ = diminuição ↑ = aumento em relação aos euglicêmicos. ↓ =
diminuição ↑ = aumento em relação ao grupo controle.
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RNAm
D2
BDNF

Euglicêmicos X diabéticos

D x DT3

TrkB

Euglicêmicos X diabéticos

D x DT3

IR

(C + D) x (T3 + DT3)

AKT-p

C x T3

D x DT3*

T3 x DT3*

GSK3-p

C x T3

D x DT3*

T3 x DT3*

Tau-p

C x T3

D x DT3*

CxD

Proteínas
BDNF maduro

.

b-amiloide
Tabela 3 - Resumo dos resultados da expressão genica e proteica analisados no hipocampo. ↓ =
diminuição ↑ = aumento
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5 DISCUSSÃO
De modo geral, nossos resultados indicam um efeito ansiolítico e indícios de
uma resistência insulínica no hipocampo de ratos tratados cronicamente com o HT,
principalmente dos animais euglicêmicos, existindo uma melhora no quadro nos
animais diabéticos que foram tratados com o hormônio. Além disso, a fosforilação
das proteínas marcadoras de neurodegeneração (GSK3 e Tau) apresentou uma
diminuição nos animais diabéticos também tratados com o hormônio. Sendo assim,
parece existir uma diferença na ação do hormônio em animais diabéticos.
Os níveis plasmáticos de TSH confirmam a eficácia de nosso tratamento, pois
no hipertireoidismo a interação de T3 na hipófise inibe a expressão do gene que
codifica a expressão de TSH e sua secreção. Ainda, o T3 inibe o TRH que por sua
vez, acarretará na inibição da síntese e secreção de TSH via hipotálamo (NUNES,
2012). Por outro lado, nossos colaboradores (Laboratório de Regulação Hormonal e
Expressão Gênica) usando o mesmo modelo experimental observaram um aumento
de TSH nos grupos D. Essa diferença pode estar relacionada ao pequeno número
de animais analisados por nós no grupo D. Desta forma, pode ser que o diabetes
estaria induzindo um hipotiroidismo primário (PANVELOSKI-COSTA, et. al., 2015).
Em estudos clínicos também se observou que pacientes diabéticos possuíam
maiores níveis séricos de TSH (UMPIERREZ et. al., 2003).
Apesar dos níveis de TSH corresponderem as nossas expectativas, não
observamos alteração nos níveis de concentração sérica de T3 em ratos
euglicêmicos, o que poderia estar relacionado ao fato de T3 levar a um aumento na
expressão de RNAm da 5` desiodase tipo 1 (DIO1) (BERRY et. al.,1990). Assim
podemos assumir um aumento na conversão de T3 a T2 o qual iria manter os
animais eutiroideus com concentração sérica de T3 nos mesmos valores dos
animais controle, mesmo com administração de doses suprafisiológicas de T3
(PANVELOSKI-COSTA et. al., 2015). Por outro lado, observamos um aumento nos
níveis séricos de T3 nos animais diabéticos. Esse fato pode estar relacionado ao
fato do diabetes levar a uma redução do cotransportador de sódio/iodo (NIS) na
tireoide (PANVELOSKI-COSTA et. al., 2015), com uma consequente deficiência de
iodo levando a um aumento na relação T3/T4 (GREER et. al., 1968) e, portanto, a
tireoide estaria preferencialmente liberando mais T3. Já quanto ao T4 observamos
uma diminuição de seus níveis nos grupos de animais diabéticos e no grupo T3.
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Essa diminuição dos níveis séricos de T4 já havia sido levantada por Gavin e
colaboradores em 1981 em que mostram uma redução nos níveis de T4 em ratos
hiperglicêmicos em um período de até 96 horas após a injeção de estreptozotocina.
Um ponto a se mencionar foi a escolha do tempo de 30 dias de tratamento com
o T3. Essa escolha se baseou em dados anteriores dos nossos colaboradores, que
observaram uma diminuição da glicemia em animais diabéticos, quando esses eram
tratados com T3 no período de aproximadamente 28 a 30 dias, evidenciando uma
relação entre T3 e hiperglicemia diferente do que apenas o tratamento com T3 em
euglicêmicos (PANVELOSKI-COSTA et. al., 2015). O excesso do HT é conhecido
por causar intolerância à glicose, uma vez que aumenta a produção de glicose
hepática e promove a lipólise, os quais são conhecidos por reduzir a sensibilidade à
insulina (PANVELOSKI-COSTA et. al., 2015).
Apesar do HT atravessar a barreira hematoencefálica ele apresenta uma meiavida curta e não sabemos, pelo menos em nossas abordagens, quanto desse
hormônio atinge o tecido cerebral. Assim, na tentativa de confirmar, ainda que de
forma indireta, a entrada de T3 no encéfalo, decidimos olhar para o RNAm da
desiodase tipo 2 (D2) no hipocampo, mas não observamos diferenças nos níveis de
RNAm de D2 entre os grupos de tratamentos com o T3, corroborando de certa forma
o que foi observado por Guataño - Ferraz e colaboradores (1999) que sugerem que
T3 não teria efeitos diretos sobre o gene D2 e, portanto, a regulação dos níveis de
D2 seria controlada por concentrações de T4. Por outro lado, nossos resultados
mostraram uma diminuição dos níveis de T4 nos grupos T3 e não observamos
diferenças no RNAm de D2 nestes mesmos grupos. Vale ressaltar, no entanto, que
analisamos apenas a expressão gênica dessa enzima e não avaliamos seus níveis
proteicos ou sua atividade. Por outro lado, observamos uma diminuição na
expressão de D2 nos animais diabéticos em relação aos animais euglicêmicos,
sugerindo uma relação entre a redução da atividade de D2 com a resistência à
insulina, como já descrito na literatura no sistema periférico de camundongos e
humanos (MARSILI et. al., 2011; MENTUCCIA et.al., 2002;).
Outra tentativa de avaliar a entrada de T3 no encéfalo foi analisar alguma
proteína que estivesse ligada a transcrição gênica junto aos receptores de T3.
Sendo assim, escolhemos a proteína associada aos receptores do hormônio da
tireóide com 220 kDa (TRAP 220). O complexo TRAP está relacionado a muitas
ativações transcricionais, tais como a do receptor do hormônio da tireóide (TR), que
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tem como alvo a subunidade TRAP 220 (MALIK et. al., 2004). O complexo TRAP
melhora significamente a transcrição mediada por TRs, por ativarem a transcrição se
ligando à RNA polimerase II facilitando assim seu recrutamento (FONDELL et. al.,
1999). Observamos uma diminuição nos níveis proteicos de TRAP 220 no grupo T3
em relação ao grupo C, apontando mudanças transcricionais no hipocampo desses
animais e, portanto, sugerindo que o T3 injetado via intraperitoneal durante o
tratamento tenha passado a barreira hematoencefálica.
Dessa forma, decidimos observar primeiramente os efeitos do HT sobre o
comportamento

animal,

dado

que

dentro

da

clinica

medica

observa-se

características comportamentais em pacientes hipertireoideos, como ansiedade,
paranoia, sintomas de mania e depressão afetiva como já mencionado
anteriormente (HALL, 1983; REUS, 1986).
A ansiedade é um estado emocional com componentes psicológicos e
fisiológicos, que faz parte do espectro normal das experiências humanas, sendo
propulsora do desempenho. Ela passa a ser patológica quando é desproporcional à
situação que a desencadeia, ou quando não existe um objeto específico ao qual se
direcione (ANDRADE; GORENSTEIN, 1998). Os primeiros modelos animais de
ansiedade foram desenvolvidos em base a tomada de paradigmas envolvendo a
psicologia experimental antes da classificação moderna de transtornos psiquiátricos
que dividiu os transtornos de ansiedade em diferentes categorias de diagnósticos.
Como consequência, estes modelos animais referem-se à ansiedade normal e
patológica (PINHEIRO et. al., 2007).
Apesar de pesquisadores mostrarem que o excesso de hormônio tiroideano
(hipertiroidismo) pode levar a um quadro de hiperatividade (ALVAREZ et. al., 1996,
MATOCHIK et. al., 1996), nossos resultados das análises comportamentais de
atividade locomotora dos animais no campo aberto não mostraram diferenças nas
taxas de ambulação entre os grupos de tratamentos. Além disso, com esse
resultado descartamos possíveis efeitos comportamentais dado a disfunções da
musculatura esquelética reportada na clínica em pacientes com hipertireoidismo
(RAMSAY et. al., 1966; SANTOS et. al., 2002).
Já quando olhamos para o número de quadrantes percorridos no centro da
arena no teste de campo aberto, observamos que tanto os animais tratados com o
T3 como os animais diabéticos tiveram uma redução da ambulação em relação ao
grupo controle mostrando um efeito ansiogênico para os grupos de tratamentos,
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dado que o número de ambulação no centro da arena pode estar relacionado ao
estado de ansiedade em ratos machos (FILE et. al., 1993; LISTER, 1990;). Sendo
esse comportamento no campo aberto relacionado a uma ansiedade normal, envolto
a confrontos com situações de estresse ou de risco, mas não com as características
de ansiedade patológica (PRUT; BELZUNG, 2002).
Perfis de comportamento provocados no labirinto em cruz elevado parecem
incluir elementos de neofobia, exploração e conflito. Assim, o aparelho é muitas
vezes referido como um modelo comportamental espontâneo de conflito não
condicionado. O labirinto em cruz é amplamente utilizado com base na aversão
natural dos roedores à altura e espaços abertos e é sensível tanto à ansiolíticos
como ansiogênicos, sendo validado para ratos como também para camundongos
(KUMAR et. al., 2013). Considerando que para menores índices de ansiedade, maior
seria a porcentagem de entradas ou tempo gasto pelos animais nos braços abertos
(PELLOW; FILE,1986).
Embora a ansiedade ser um dos sintomas característicos do hipertireoidismo
(STERN et. al., 1996), nossos resultados mostram uma diminuição nas entradas no
braço aberto em grupos de animais tratados com T3, apesar de também
observamos um aumento na porcentagem de tempo gasto pelos animais dos grupos
tratados com T3 nos braços abertos, indicando efeito ansiolitico do HT, mais
especificamente de T3, dado que alguns trabalhos na literatura mostram não haver
diferenças comportamentais entre os animais hipertireoideos (tratados com T4)
quando avaliados no labirinto em cruz elevado quanto ao tempo de permanência
neste aparato (REIS-LUNARDELLI et. al., 2007; SALA-ROCA et. al., 2002). Em
resumo, apesar de se locomover menos para regiões de braços abertos, os animais
tratados com T3 permaneceram mais tempo neste local.
Quando olhamos para os nossos resultados referentes tanto ao campo aberto
como ao Labirinto em cruz, observamos fatores relacionados a ansiedade. Existindo
uma outra aparente contradição entre o que observamos no campo aberto na
avaliação no número de locomoção nos quadrantes centrais nos grupos tratados
com T3 e o que observamos na porcentagem de tempo de permanência no braço
aberto no teste de labirinto em cruz. Mas apesar de ambos os testes estarem
relacionados a estados de ansiedade, isso não quer dizer que seja o mesmo modelo
de ansiedade observado, a contradição é apenas aparente, ou seja, como já
mencionado, temos modelos de testes animais relacionados a uma ansiedade
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normal e a uma ansiedade patológica (PINHEIRO et. al., 2007), estando o teste de
campo aberto principalmente relacionado a ansiedade normal que se relaciona a
situações de risco e stress (PRUT; BELZUNG, 2002).
Quando olhamos o teste de reconhecimento de objeto, nossos resultados
indicaram um déficit de memória de curta duração nos animais tratados com T3, mas
não observamos essa diferença entre os grupos nos testes de memória de longa
duração, ou seja, apesar da memória de curta duração possuir déficits nos animais
tratados com T3 em relação aos não tratados, essa diferença não é observada 24
horas depois do treinamento. Aparentemente também não se observou efeito
negativo em pacientes hipertireoideos em função cognitiva de longo prazo
(LILLEVANG - JOHANSEN et. al., 2014). Nesse contexto, Izquierdo e colaboradores
(1998) propuseram que a memoria de curto prazo envolve mecanismos
essencialmente distintos do que a memoria de longo prazo. Dessa forma, poderia-se
bloquear a memória de curto prazo, deixando memória de longo prazo intacta.
Sendo assim, apesar do HT estar influenciando na aquisição da informação,
curiosamente não influenciou na consolidação desta informação e por consequência
na memória ao longo prazo.
Nossos dados apontam para respostas comportamentais diferentes em grupos
tratados com T3. Esses mesmos efeitos também são observados nas alterações
moleculares estudadas na via da sinalização da insulina e na expressão de BDNF. O
Fator Neurotrofico Derivado do Cérebro (BDNF) é uma proteína em sua forma
madura de aproximadamente 12,4 kDa, isolada originalmente a partir de cérebro de
porco (BARDE et al 1992). Muitos dos efeitos biológicos de BDNF são mediados
pelo receptor de elevada afinidade TrkB (MARIGHI et al 2008). Aparentemente
parece existir concentrações de BDNF séricos mais baixos e funções cognitivas em
pacientes diabéticos quando comparados aos controles. Além disso, uma relação
positiva entre os níveis séricos de BDNF e atraso na memória surgiram em
pacientes diabéticos, sugerindo um papel de BDNF no déficit cognitivo associado
com DM do tipo 2 (PASSARO et. al., 2015; ZHEN et. al., 2013).
Apesar da maioria dos trabalhos encontrados na literatura mostrarem uma
diminuição de BDNF em diabéticos, tanto em artigos clínicos como também em
artigos com modelos animais (HE; WANG, 2014; KRABBE et. al., 2007; ONO, et. al.,
1997; PASSARO et. al., 2015), nós não observamos tal diminuição nos níveis da
proteína de BDNF em sua forma ativa tanto no hipocampo como no córtex e sim
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uma diminuição nos níveis de RNAm de BDNF no hipocampo de animais diabéticos.
Além disso, não observamos diferenças na expressão de RNAm de BDNF como
também em sua proteína nos grupos T3, indo em desacordo com o que observamos
em artigos publicados, como por exemplo de SUI e colaboradores (2010) em que
observaram um aumento de RNAm de BDNF no hipocampo de ratos Sprague Dawley tratados com T3 por via intraperitonial e intrahipocampal de forma aguda.
Vale ressaltar, no entanto, que muitos dos trabalhos encontrados na literatura
relacionados ao BDNF e diabetes como também ao BDNF e HTs, não descrevem
detalhadamente qual tipo de análise foi realizada, se do BDNF total ou do BDNF
maduro.
O receptor de BDNF, o TrkB, exerce seus efeitos por ativar vias como
Ras/ERK, vias PLC e PI3-K/Akt. Apesar de já descrito na literatura a relação inversa
entre o HT e a expressão do receptor TrkB durante o desenvolvimento do cérebro de
ratos (POMBO et. al., 2000), nossos resultados não evidenciaram tal relação. Mas
observamos uma diminuição dos níveis proteicos deste receptor no hipocampo de
animais diabéticos quando comparado a animais eugligêmicos, evidenciando tal
diminuição principalmente nos grupos D em relação ao grupo C. Apesar de
promissores os resultados nos grupos DT3 os níveis de TrKB observados não
corresponde a mesma trajetória observada para o BDNF maduro. Isso pode estar
relacionado ao fato de TrKB ser também responsivo a outros fatores neurotroficos
como a neurotrofina 4 (NT4) e Neurotrofina-3 (NT3) (REICHAEDT, 2006).
Embora a resistência à insulina seja uma patologia encontrada no diabetes tipo
2, ela também é observada em ratos tratados com aloxana ou estreptozotocina
(STZ) (BLONDEL; PORTHA, 1989; OKAMOTO et. al., 2011;). A resistência à
insulina periférica pode promover comprometimento cognitivo e neurodegeneração
devido à hiperglicemia crônica associada, hiperinsulinemia, estresse oxidativo,
aumento da expressão e ativação de enzimas degradantes da insulina, aumento da
produção de citocinas pró-inflamatórias e doenças microvasculares cerebrais (KORF
et.al., 2006). Nesse contexto, decidimos analisar os níveis proteicos de IR (Rβ) e
observamos, em particular no hipocampo, uma influência do HT nessa estrutura,
existindo uma queda nos níveis proteicos nos grupos de animais tratados com o
hormônio, o que corrobora a informação de que há uma modulação do HT no
metabolismo da glicose cerebral, que já vem sendo discutido na pesquisa clínica.
Por exemplo, foi observado que pacientes com hipertireoidismo tiveram uma
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melhora no metabolismo de glicose após o uso de terapia com drogas que
bloqueiam a formação do HT pela própria tireoide (MIAO et. al. 2011).
Como já mencionado a insulina através da PI3K e AKT, induz a inibição pela
fosforilação de GSK3 (serina 9) e de GSK3 (serina 21). Quando GSK3 é inativada
acontece uma redução na fosforilação da proteína Tau com consequente aumento
da ligação de Tau aos microtúbulos (CROSS et. al., 1995, HONG et. al., 1997). Além
de regular a fosforilação por Serina, GSK3β e GSK3α podem ter suas atividades
reguladas em tirosina (Tyr) por fosforilação

dos resíduos 216 ou 279,

respectivamente. Sob condições fisiológicas, a GSK3 é fosforilada nestes locais e
aumentos na fosforilação em Tyr levam a um aumento na atividade da GSK3 (BHAT
et. al., 2000). Dessa forma, analisando algumas proteínas desta via, mas lembrando
que existe uma interação de BDNF sobre a mesma, observamos no hipocampo
interação entre os tratamentos (hiperglicemia e T3) com um aumento nos níveis de
AKT-p quando normalizada com seu total em relação aos grupos com tratamentos
isolados. Além disso, observamos uma diminuição nos níveis proteicos de AKT-p no
grupo de animais tratados com HT isoladamente (grupo T3), o que nos leva a
indícios de uma possível resistência insulínica relacionada ao HT.
Na

continuação

da

via

de

sinalização

relacionada

aos

processos

neurodegenerativos, observamos que tanto a GSK3-p como a Tau-p apresentaram
um aumento nos seus níveis no grupo diabético tratado com T3 em relação aos
grupos com tratamentos isolados. Já no córtex obtivemos resultados que mostram
uma diminuição nos níveis de Tau-p nos animais diabéticos em relação aos
euglicêmicos, o que difere do resultado encontrado quando a droga diabetogênica
estreptozotocina é injetada diretamente no ventrículo, em que há um aumento dos
níveis de Tau-p no córtex de ratos (SANTOS et. al., 2012).
Os resultados encontrados nos níveis proteicos de Akt-p, GSK3-p e Tau-p no
hipocampo, mostram uma diferença na ação do HT em animais diabéticos,
sugerindo que os níveis dessas proteínas nos animais do grupo DT3 tende a
acompanhar os níveis basais, ou seja, semelhante ao grupo C. Curiosamente a
doença da tireóide é comumente encontrada na maioria das formas de diabetes,
associando-se com a idade, ou mesmo a diabetes tipo 1 (JOHNSON, 2006). Por
outro lado, essa diferença da ação do HT em ratos diabéticos foi pouco notada nos
testes comportamentais, sendo observada apenas na porcentagem de tempo
passado pelos animais dos Grupos DT3 nos braços fechados.
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Em relação à proteína marcadora de neurodegeneração beta-amiloide no
hipocampo nossos resultados mostram não haver diferenças significativas em
relação aos tratamentos empregados, diferente do que foi mostrado em alguns
trabalhos que demonstram a influência do HT na expressão gênica e nos níveis
proteicos da APP, em estrutura como hipocampo de ratos e em linhagem de
neuroblastoma (N2-aB) (BELAKAVADI et. al., 2011; CONTERASJURADO et. al.,
2012; LATASA et. al., 1998). Nos nossos estudos, no entanto, avaliamos apenas a
expressão de b-amiloide e não das isoformas da APP.
Vale ressaltar que as principais mudanças proteicas após o tratamento com T3
foram observadas no hipocampo, havendo singularidades para esta estrutura, pois
além do córtex e hipocampo analisados neste trabalho nosso grupo analisou
anteriormente essas mesmas proteínas no hipotálamo e não notamos diferenças
nos grupos de tratamento com o HT.
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6 CONCLUSÂO

Nossos dados sugerem, de modo geral, que o tratamento crônico com T3
produziu um efeito ansiolítico e um atraso na aquisição de informações aprendidas,
apesar da consolidação não ser modificada. Além disso, o T3 promoveu a melhora
do processo neurodegenerativo e na via da sinalização da insulina no hipocampo
dos animais diabéticos. Deste modo, estudos mais aprofundados sobre a ação dos
HTs no encéfalo adulto podem ser de grande relevância para futuras terapias no
tratamento da resistência insulínica encefálica ou mesmo para tratamentos
relacionados ao DM tipo 1 em que o hipotireoidismo é diagnosticado.
.
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