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RESUMO 

 
COSTA, A. C. P. Efeitos do hormônio tireoidiano na modulação da expressão de 
citocinas envolvidas na sinalização da insulina na vigência de obesidade ou 
diabetes. 2015. 75 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana). Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

O diabetes mellitus (DM) é a endocrinopatia mais prevalente no planeta. Na vigência de 
DM e de obesidade a inflamação subclínica, em decorrência do aumento de infiltrado 
de células inflamatórias e aumentada expressão de citocinas inflamatórias em tecidos 
essenciais no controle da homeostase glicêmica, tem importante participação no 
desenvolvimento da resistência à insulina. Em estados de hipo ou hipertireoidismo 
ocorre redução captação de glicose em resposta à insulina no tecido adiposo e 
muscular esquelético, o que reforça a importância da integridade da função tireoidiana 
para o controle glicêmico. Recentemente, diversos estudos vem apontando uma 
correlação positiva entre DM e disfunções tireoidianas. Neste contexto, a hipótese do 
presente estudo foi de que o tratamento com triiodotironina (T3) promove efeito 
benéfico na sensibilidade à insulina em modelos experimentais de DM ou obesidade, 
por modulação da expressão de citocinas inflamatórias. Para testar nossa hipótese, 
ratos DM tipo 1 – DM1 (indução por aloxana) ou obesos (indução por dieta de cafeteria) 
foram tratados com T3 por 4 semanas. Os ratos DM1 apresentaram hipotireoidismo 
primário e aumento de infiltrado de células inflamatórias no tecido adiposo branco 
periepididimal (TAB) e da expressão de fator de necrose tumoral – α (TNF-α) e 
interleucina-6 (IL-6) no TAB e no músculo sóleo. O tratamento com T3 promoveu 
redução da glicemia, aumento da sensibilidade à insulina, e redução da expressão de 
TNF-α e IL-6 no TAB e no músculo sóleo. Os animais obesos apresentaram 
hipertireoidismo subclínico, aumento da glicemia, e redução da sensibilidade à insulina. 
O tratamento com T3 nesse modelo experimental promoveu aumento da sensibilidade à 
insulina e da tolerância à glicose e redução da expressão de TNF-α e IL-6 no TAB e no 
músculo sóleo. Apesar dos efeitos colaterais do excesso de T3 na função cardíaca, não 
foi observado nenhuma alteração na pressão arterial dos animais DM1 tratados com T3. 
A partir do presente estudo, pode-se concluir que o tratamento com T3 promove 
melhora da sensibilidade à insulina em ratos DM1 e obesos, mecanismo que envolve a 
redução da expressão de citocinas inflamatórias no tecido adiposo e muscular 
esquelético.  
 

Palavras-chave: Hormônio tireoidiano. Citocinas. Diabetes Mellitus. Obesidade. 

Resistência à insulina.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
COSTA, A. C. P. Effects of thyroid hormone in modulating the expression of 
cytokines involved in insulin signaling during obesity or diabetes. 2015. 75 p. 
Ph.D. Thesis  (Human Physiology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
Diabetes melitus (DM) is the most prevalent endocrinopathy in the world. The subclinical 
inflammation in DM and obesity has important role on insulin resistance development 
and is caused in consequence of increased inflammatory cells infiltration and expression 
of inflammatory cytokines in tissues which are essential to glucose homeostasis. Hipo or 
hiperthyroidism states there is decreased insulin-induced glucose uptake in adipose 
tissue and skeletal muscle, which reinforces the importance of thyroid function integrity 
to glycemia control. Lately, several studies have pointed positive relationship between 
DM and thyroid dysfunctions. In this context, we hypothesis of the present study was 
that triiodothyronine (T3) could promotes beneficial effects on insulin sensitivity by 
altering expression of inflammatory cytokines in experimental models of DM or obesity. 
In order to test this hypothesis, type 1 DM - DM1 (alloxan induced) or obese (cafeteria 
diet induced) rats were treated with T3 during 4-week period. The DM1 rats presented 
primary hypothyroidism and increased inflammatory cells infiltration and expression of 
inflammatory tumoral necrosis factor-α (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6) on epididymal 
white adipose tissue (WAT) and soleus skeletal muscle. The treatment with T3 promoted 
reduction of glycemia, improvement of insulin sensitivity and decrease on expression of 
TNF-α and IL-6 in WAT and soleus skeletal muscle. The obese rats presented 
subclinical hyperthyroidism, increased glycemia and reduction of insulin sensitivity. The 
treatment with T3 in this experimental model promoted increase on insulin sensitivity 
and glucose tolerance, furthermore, reduction in expression of TNF-α and IL-6 in WAT 
and soleus skeletal muscle. Even though, side effects of T3 excess on cardiac function, 
it was not observed any alteration in arterial pressure of DM1 rats treated with T3. Taken 
together the results of the present study, it could be conclude that treatment with T3 
promotes improvement on insulin sensitivity in DM1 and obese rats, mechanism which 
involves reduction in expression of inflammatory cytokines on adipose tissue and 
skeletal muscle.  
 
 
Keywords: Thyroid hormone. Cytokines. Diabetes Mellitus. Obesity. Insulin Resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus (DM) é a endocrinopatia mais prevalente no planeta. 

Atualmente, aproximadamente 387 milhões de pessoas no mundo possuem diabetes 

mellitus, e a expectativa é que em 2035 o número de indivíduos diabéticos aumente 

para 592 milhões (IDF 2013). O DM é caracterizado por deficiência na produção da 

insulina, decorrente da apoptose das células beta pancreática (DM1) ou à exaustão das 

mesmas decorrente de uma resistência à ação deste hormônio (DM2), de importância 

reconhecida na regulação do metabolismo da glicose, lipídios e proteínas 

(DESHPANDE; HARRIS-HAYES; SCHOOTMAN, 2008).  

Uma das ações mais conhecidas da insulina é a de promover aumento da 

captação de glicose pelas células. Esse ação se dá por meio da sua interação com 

receptores de insulina (IR) presentes na membrana plasmática, e depende de uma 

série de eventos, dentre os quais a fosforilação dos substratos de receptores de 

insulina (IRS) em tirosina é crucial. Esta etapa da sinalização da insulina encontra-se 

comprometida na maioria dos casos de resistência à insulina sistêmica (WELLEN; 

HOTAMISLIGIL, 2005) e mais recentemente também foi demonstrado que tal 

comprometimento também se apresenta no DM1 (BJORNSTAD et al., 2015; PANG; 

NARENDRAN, 2008; YKI-JÄRVINEN; KOIVISTO, 1986).  

O TNF-α é considerado um importante mediador da resistência à insulina pela 

sua capacidade de redução da atividade tirosina cinase do IR, conforme mostram 

estudos em que o tratamento de células adiposas com TNF-α induziu a fosforilação do 

IRS-1 em serina e, portanto, conversão do IRS-1 em um inibidor da atividade tirosina 

cinase do IR (HOTAMILISGIL et al., 1996). 

Assim como o TNF-α, sabe-se que a IL-6 reduz a captação de glicose, porém por 

mecanismo que envolve a indução da expressão de supressor da sinalização de 

citocinas do tipo 3 (SOCS-3) via Janus Quinase – Sinal de Transdução e Ativação da 

Transcrição (JAK-STAT) (HEINRICH et al., 1998). A SOCS-3 inibe a fosforilação do 

IRS-1/2 em tirosina e sua subsequente associação à subunidade regulatória (p85) da 

fosfoinositol 3-quinase (PI3-k), promovendo, portanto, menor translocação de 
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transportador de glicose tipo 4 (GLUT-4) para a membrana plasmática (HOWARD; 

FLIER, 2006).  

Os adipócitos e, principalmente as células do sistema imune, são fontes de 

citocinas diabetogênicas potentes tais como a interleucina (IL)-1β e o TNF-α. Estudos 

clínicos demonstraram que alguns fármacos que bloqueiam a atividade do IL-1β ou do 

TNF-α, reduzem a inflamação e a resistência à insulina em pacientes com DM2 

(BERCHTOLD et al., 2009; LARSEN et al., 2009; OFEI et al., 1996; YAZDANI-BIUKI et 

al., 2004). 

Embora o tecido adiposo seja, predominantemente, o órgão onde as citocinas 

são expressas em resposta à obesidade, outros como fígado (CAI et al., 2005), 

pâncreas (EHSES et al., 2007), cérebro (De SOUZA et al., 2005) e tecido muscular 

(SAGHIZADEH et al., 1996) também expressam citocinas pró-inflamatórias na vigência 

da obesidade.  

Recentemente, diversos estudos vem apontando uma correlação positiva entre 

DM e disfunções tireoidianas (BALSAMO et al., 2015; FURUKAWA et al., 2014; PALMA 

et al., 2013). De fato, o hipotireoidismo tem sido considerado fator de risco para 

resistência à insulina (CETTOUR-ROSE, 2005; SINGH; GOSWAMI; MALLIKA, 2010), 

fato corroborado pelo nosso grupo, que demonstrou em ratos hipotireoideos uma 

redução da sensibilidade à insulina, que foi acompanhada por diminuição do conteúdo 

de GLUT-4 no tecido muscular esquelético de ratos (BRUNETTO et al., 2012). Por outro 

lado vários estudos também apontam um quadro de intolerância à glicose na vigência 

de hipertireoidismo (AHREN, 1986; FOSS et al., 1990). 

Ao mesmo tempo, há evidências de que ratos com indução de DM1 por 

estreptozotocina apresentam redução da atividade do eixo TRH-TSH-HT (MITSUMA; 

NOGIMORI, 1982; RONDEEL et al., 1992) e alterações tireoidianas características de 

hipotireoidismo, em decorrência do aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio nesse tecido (SANTOS et al., 2013). 

Neste contexto, é de extrema relevância estudos para a compreensão dos 

mecanismos pelos quais as disfunções tireoidianas são associadas ao diabetes 

mellitus.  
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O hormônio tireoidiano (HT) exerce seus efeitos fisiológicos a nível celular por 

meio da sua interação com receptores nucleares específicos (TRs), que são fatores de 

transcrição induzidos por hormônio (KATZ; LAZAR, 1993), mecanismo pelo qual 

promove suas ações clássicas, denominadas de genômicas, nucleares ou 

transcricionais (BASSETT; HARVEY; WILLIAMS, 2003; MOELLER; BROECKER-

PREUSS, 2011). 

Os TRs se encontram associados a regiões promotoras de genes alvo do HT, e a 

interação HT-TRs promove repressão ou indução da transcrição dos mesmos. Nesta 

última condição, ocorre a síntese de proteínas específicas, que causam efeitos 

biológicos que variam desde ações no desenvolvimento embrionário à manutenção da 

homeostase energética em adultos (MOTOMURA; BRENT, 1998). 

Embora a maioria dos efeitos conhecidos dos HT decorra de suas ações 

transcricionais, há evidências de que muitas das suas ações são desencadeadas fora 

do núcleo, e envolvem diferentes vias de sinalização (SENESE et al., 2014). Essas 

ações não clássicas dos HT, também denominadas de não genômicas, são ainda 

pouco compreendidas, mas surgem como importante mecanismo acessório das ações 

dos HT.  

Elas são desencadeadas por meio da interação do HT com sítios de ligação 

presentes na membrana plasmática, citoplasma e citoesqueleto (CHENG; LEONARD; 

DAVIS, 2010; WRUTNIAK-CABELLO; CASAS; CABELLO, 2001), e incluem efeitos 

sobre: (a) o comprimento da cauda poli(A) de mRNAs específicos, o que está 

diretamente relacionado à estabilidade dos mesmos e à sua taxa de tradução em 

proteínas (BRUNETTO et al., 2012; ROMANO et al., 2013) e (b) etapas pós-

traducionais da expressão gênica, interferindo, por exemplo, com a fosforilação de 

proteínas, mecanismo pelo qual o HT pode aumentar ou reduzir a atividade de enzimas 

específicas (CAO et al., 2005; TANG et al., 2004) ou também, promovendo a ativação 

do sistema proteassoma-ubiquitina, a via mais importante de degradação proteica em 

células de eucariotos (DACE et al., 2000).  

Outras etapas de regulação da expressão gênica, como metilação do DNA (SUI; 

LI, 2012), acetilação de histonas (HADDAD et al., 2010; SUI; LI, 2010), expressão de 
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microRNAs (ZHAO; SRIVASTAVA, 2007) também podem representar importantes sítios 

de controle do T3, o que tem sido muito pouco explorado.  

O HT influencia diversos processos no nosso organismo. Flutuações dos níveis 

plasmáticos destes hormônios alteram a taxa de consumo de oxigênio e a produção de 

calor pelos tecidos, a replicação e o desenvolvimento celular, e o metabolismo dos 

carboidratos, lipídios e proteínas (DIMITRIADIS et al., 2001; POTENZA; VIA; 

YANAGISAWA et al., 2009). Apesar da noção geral de que a insulina é o principal 

hormônio responsável pelo controle glicêmico, existem várias evidências biológicas de 

efeitos sinérgicos do T3 e da insulina no metabolismo glicídico e lipídico (KIM et al., 

2002). Um exemplo marcante da relação entre esses hormônios é que a expressão do 

gene que codifica o GLUT4, proteína altamente expressa no tecido muscular 

esquelético, cardíaco e adiposo e principal responsável pela manutenção da 

homeostase glicêmica no período pós-prandial, é regulada positivamente pelo T3 

(BRUNETTO et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2012). Da mesma forma, algumas enzimas 

da lipogênese, como a enzima málica, tem sua síntese estimulada tanto pela insulina, 

quanto pelo T3 (KATSURADA et al., 1988).  

Por outro lado, o aumento da demanda de glicose em estados hipertireoideos é 

suprido por aumento da sua produção hepática via gliconeogênese, estimulada pelo T3, 

o qual ativa enzimas importantes desse processo como a fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase (PEPCK) (WAHRENBERG; WENNLUND; ARNER 1994; WENNLUND 

et al., 1986). Os substratos utilizados na gliconeogênese são, principalmente, os 

aminoácidos derivados da proteólise (RIIS et al., 2008) e o glicerol derivado da lipólise, 

processo que também é regulado pelo T3, via alteração na concentração de 

norepinefrina local e/ou de receptores adrenérgicos (HALUZIK et al., 2003; 

NEDVIDKOVA et al., 2004; RIIS et al., 2002;). Além disso, em estados hipertireoideos, 

observa-se no músculo esquelético aumento do conteúdo de GLUT-4 e da translocação 

deste para a membrana plasmática (HEATHER et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2013; 

WEINSTEIN; WATTS; HABER, 1991). 

Embora os HT interfiram em diferentes etapas do metabolismo energético, a 

captação de glicose em resposta a insulina apresenta-se reduzida em pacientes com 
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hipotireoidismo (DIMITRIADIS et al., 2006), e há evidências de que o mesmo ocorre na 

vigência de hipertireoidismo (MARATOU et al., 2010). 

O nosso grupo investigou as ações do HT na expressão do gene SLC2A4, e da 

proteína codificada por ele, o GLUT4, a qual, conforme já explicitado, é essencial para a 

manutenção da homeostase glicêmica no período pós-prandial. Essa proteína vem 

sendo foco de muitos estudos, em função do aumento alarmante das morbidades 

associadas ao aumento da resistência à insulina na população mundial. Assim, 

observamos que o tratamento crônico (5 dias: 5 µg/100 g PC) ou agudo (30 minutos: 

100 µg/100 g PC) promoveu melhora da sensibilidade à insulina e aumento do 

conteúdo total de mRNA e da proteína GLUT4, bem como da translocação desta para a 

membrana plasmática no tecido muscular esquelético e tecido adiposo de ratos 

hipotireoideos (BRUNETTO et al., 2012).  

Lin e Sun (2010) demonstraram que o T3 estimula a captação de glicose em 

células adiposas 3T3-L1, via aumento da fosforilação da Akt; no entanto este efeito só 

pode ser observado na presença de insulina. 

Adicionalmente, estudos in vitro desenvolvidos no nosso laboratório em células 

musculares esqueléticas L6 demonstraram que o cultivo destas em meio depletado de 

HT leva à redução do conteúdo de mRNA e da proteína GLUT4, e da sua translocação 

para a membrana plasmática, bem como da captação de glicose. A administração de 

T3 ao meio promoveu reversão rápida dessas alterações (30 minutos). Além disso, 

observou-se melhor resposta à ação da insulina quando esta foi administrada 

concomitantemente ao T3, sem que tal associação resultasse em um maior aumento do 

conteúdo de GLUT4 na membrana plasmática (TEIXEIRA et al., 2012).  

 

Justificativa:  

Considerando que na vigência de DM1 e DM2 observa-se resistência à insulina e 

aumento concomitante da produção de citocinas (GERNER et al., 2013; HALL et al., 

2013) e sabendo-se que o hormônio tireoidiano aumenta a captação de glicose pelos 

tecidos e a sensibilidade à insulina, entendeu-se como pertinente elaborar modelos 

experimentais de DM1 e obesidade e avaliar os efeitos do T3 na sensibilidade à insulina 

e na expressão de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-6.  



22 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

Investigar os possíveis efeitos do tratamento crônico com T3 na modulação da 

expressão de citocinas, que interferem com a sinalização da insulina, no tecido adiposo 

branco periepididimal e muscular, bem como suas repercussões sobre a homeostase 

glicídica, em:  

 

(a) ratos diabéticos, por indução com aloxana.  

(b) ratos obesos, por administração de dieta com alto teor de ácidos graxos 

saturados (dieta de cafeteria). 

 

Para tal avaliamos:  

- a concentração sérica de glicose, colesterol, triglicérides, citocinas bem 

como, de T3, T4 e TSH;  

- a sensibilidade à insulina em resposta ao tratamento com T3 ou GC-1; 

- o conteúdo protéico de TNF- e IL-6 nos tecidos musculares (sóleo e EDL) 

e adiposo branco periepididimal; 

- aspectos histológicos do tecido adiposo branco periepididimal e tireóide; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Diabetes Mellitus tipo 1 

 

Foram utilizados ratos machos Wistar, jovens, com peso em torno de 200–250 g, 

provenientes do biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde foram 

mantidos sob condições padronizadas de temperatura ambiental (23  2 ºC) e ciclo 

claro/escuro (12/12 h diárias). A água e a alimentação foram fornecidas ad libitum. Para 

indução do diabetes mellitus, parte dos animais recebeu uma injeção única de aloxana 

(Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) intraperitonealmente (150 mg/Kg de peso 

corpóreo) (SALIL; NEVIN; RAJAMOHAN, 2011). Após 15 dias, a glicemia foi 

quantificada e os animais que apresentaram valores de glicemia maiores que 250 

mg/dL foram incluídos no estudo. Os animais diabéticos foram então subdivididos em 

grupos que receberam tratamento crônico com T3 e GC-1, enquanto os não diabéticos 

(euglicêmicos) constituíram o grupo controle, conforme especificado abaixo e 

esquematizado na figura 1.  

 

1. grupo euglicêmico (C); 

2. grupo diabético tratado com salina (D) por 4 semanas; 

3. grupo diabético tratado com T3 na dose suprafisiológica – 1,5 g/100 g de 

peso corporal (DT3) por 4 semanas; 

4. grupo diabético tratado com GC-1 em dose equimolar à 5 X a dose fisiológica 

de T3/ 100 g de peso corporal (DGC-1) por 4 semanas. 

 

Após o período de tratamento os animais foram submetidos ao jejum de 12 horas 

para realização do teste de tolerância à insulina (ITT) no qual uma dose de 1U de 

insulina regular humana foi administrada intraperitonealmente e após 5, 10, 15, 20 e 30 

minutos, o sangue foi coletado por punção caudal e a glicemia foi quantificada em 

glicosímetro (Optium Xceed-Abbott). 
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Figura 1 - Desenho experimental dos grupos utilizados no estudo no modelo de 

Diabetes Mellitus tipo 1.  

 
3.2 Obesidade 

 

Para indução da obesidade parte dos animais recebeu dieta de cafeteria 

composta por diversos alimentos hipercalóricos como bolacha wafer de chocolate, 

bolacha amanteigada, salame, bacon e confete de chocolate. A escolha desse modelo 

experimental foi baseada no estudo de Sampey et al., (2011) no qual foi demonstrado 

que a eficiência da dieta de cafeteria se compara  à dieta hiperlipídica na indução de 

obesidade, síndrome metabólica e inflamação no tecido adiposo de ratos Wistar. Após 

16 semanas de dieta de cafeteria, os animais foram, então, subdivididos em grupos não 

tratados (C) ou tratados com T3 durante 4 semanas conforme especificado abaixo, e 

esquematizado na figura 2: 

 

1. grupo não obeso (C); 

2. grupo obeso tratado com salina (O) por 4 semanas; 

3. grupo obeso tratado com T3 na dose suprafisiológica – 1,5 g/100 g de peso 

corporal (OT3) por 4 semanas; 
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  Figura 2 - Desenho experimental dos grupos utilizados no estudo no modelo de 

Obesidade. 

 

Após o período de tratamento os animais foram submetidos ao jejum de 12 horas 

para realização do teste de tolerância à insulina (ITT), conforme descrito anteriormente.   

Além do ITT, os animais deste estudo foram submetidos ao teste de tolerância à 

glicose (GTT), no qual a glicose foi administrada oralmente por gavagem (1 g / kg de 

peso corpóreo / 45% glicose), e após 30, 60, 90, 120 e 150 minutos o sangue foi 

coletado por punção caudal e a glicemia quantificada em glicosímetro (Optium Xceed- 

Abbott). 

 

3.3 Obtenção de tecidos e soro para análise: 

 

Para a retirada dos tecidos de interesse, os animais diabéticos, obesos e seus 

controles foram anestesiados com tiopental (80 mg/ Kg de peso corpóreo). O soro foi 

obtido do tronco, após decapitação dos animais.  

 

3.4 Análises Bioquímicas:  

 

3.4.1 Colesterol e Triglicérides:  

A determinação da concentração sérica de colesterol total e triglicérides foi 

realizada por reação colorimétrica (Labtest SA, Lagoa Santa, MG, Brazil), de acordo 
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com as recomendações do fabricante. 

 

3.4.2 TSH, T3, T4 e citocinas:  

A concentração dos hormônios tireoidianos (T4 e T3), de hormônio tireotrófico 

(TSH) e das citocinas no soro foi determinada por meio de um kit específico MILIplex 

(Millipore Corporation, Billerica, MA, USA), conforme as instruções do fabricante 

(ELSHAL; MCCOY, 2006; CALIL-SILVEIRA et al., 2012).  

 

3.4.3 Insulina:  

Para avaliação da concentração sérica de insulina foi utilizada a técnica de 

radioimunoensaio conforme descrito por Pupo et al., (1970). Amostras contendo 

albumina (BSA 0,25%), anticorpo anti-insulina (1:50) e de insulina marcada (
125

I) 

(1:300), foram incubadas a 4 oC por 48 horas. Após este período foram acrescentados 

às amostras 100 μl de soro carreador (soro de rato) e 1 ml de PEG 15% 

(polietilenoglicol em tampão borato, pH 8,0). Os tubos foram agitados e centrifugados a 

2000 g por 30 minutos, a 4 oC. Posteriormente, o sobrenadante foi aspirado e a 

atividade do precipitado, que contém os complexos Ag-Ac, foi mensurada em contador 

gama (γ) (Perkin Elmer, Life Sciences). 

 
3.5 Análises Moleculares: 

 
 A avaliação da expressão de proteínas e do mRNA de interesse foi realizada por 

Western blotting e PCR em tempo real, respectivamente. 

 

WESTERN BLOTTING 

 

3.5.1 Preparo das amostras para análise da expressão de proteínas  
 

p-Akt/Akt: o tecido adiposo branco periepididimal (TAB) e os músculos sóleo e 

extensor digital longo (EDL) direitos foram removidos. Em seguida, foram injetados na 

veia jugular 10U de insulina regular humana. Após 1 minuto e 30 segundos o TAB e 

músculos sóleo e EDL esquerdos foram removidos. Os tecidos foram homogeneizados 
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em tampão composto por cloreto de sódio 137 mM; cloreto de potássio 2,7 mM; cloreto 

de magnésio 1 mM; EDTA 1 mM; pirofosfato de sódio 5 mM; fluoreto de sódio 10 mM; 

Triton X-100 1%; glicerol 10%; Tris pH 7,8 20 mM; PMSF (fluoreto de fenil-metano-

sulfonil) 0,2 mM; ortovanadato de sódio 0,5 mM e PIC 1:100 (Coquetel inibidor de 

protease). 

 

TNF-α e IL-6: o TAB e os músculos (sóleo e EDL) foram homogeneizados em tampão 

composto por sacarose 250 mM; hepes 20 mM; azida de sódio 5 mM; EDTA 2 mM; 

fluoreto de sódio 10 mM; pirofosfato de sódio 100 mM; ortovanadato de sódio 10 mM; 

ácido okadaico 1:10000; PMSF e PIC 1:100. 

  

NIS, TSHR e TG: A tireoide foi homogeneizada em tampão RIPA composto por 50 mM 

Tris (pH 8), 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40, 0,5% deoxicolato de sódio, 0,1% SDS 

suplementado com PIC 1:100. 

Todos os componentes dos tampões utilizados foram obtidos da Synth (Synth, 

Diadema, SP, BRA) e Sigma. 

Os homogeneizados foram transferidos para tubos eppendorf e centrifugados a 

12000 rpm, por 40 min, a 4°C. 

 

3.5.2 Dosagem das Proteínas pelo Método de Bradford 
 

A concentração protéica dos homogeneizados foi avaliada pelo método de 

Bradford (Bio-Rad, Dye Reagent Concentrate). 

Assim, foi preparada uma solução de albumina bovina para a confecção de uma 

curva (pontos: 0,2 μg/μl; 0,4 μg/μl; 0,6 μg/μl; 0,8 μg/μl e 1,0 μg/μl), cujas amostras 

correspondentes foram aplicadas na placa de Elisa [6 μl da amostra e 300 μl do 

reagente de Bradford (Bio Rad, Hercules, CA, USA) diluído em água deionizada (1:5)]. 

Após incubação por 10 min na ausência de luz, realizou-se a leitura das amostras em 

espectrofotômetro a 595 nm. 
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3.5.3 Western Blotting (SDS- PAGE) 
 

Após a dosagem protéica, 45 µg de proteínas totais foram previamente 

aquecidas por 5 min a 100 ºC em uma mistura contendo 0,05 M Tris HCl pH 6,8, 15% 

glicerol, 0,05 % azul de bromofenol, SDS (dodecil sulfato de sódio)10% e mercapto-

etanol 6% (Laemmeli).  

Em seguida, as amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida composto 

por: um gel de empacotamento, Stacking Gel (4%) contendo acrilamida 30%, Tris 1,0 

M (pH= 6,8), SDS 10%, APS (persulfato de amônia) 10%, Temed e Água Milli-Q (qsp) e 

por um gel de separação, Running Gel (10 %) constituído por acrilamida 30%, Tris 1,5 

M (pH= 8,8), SDS 10%, APS 10%, Temed e Água Milli-Q (qsp). Posteriormente as 

amostras foram submetidas à eletroforese em tampão apropriado [25 mM de Tris – 

Base, 192 mM de ácido aminoacético, e SDS 0,1%]. A voltagem foi mantida em 40 V 

até as amostras atravessarem o stacking gel e em aproximadamente 90 V durante a 

passagem pelo gel de separação. Uma alíquota de marcador de peso molecular 

(Thermo Scientific, San Jose, CA, USA) foi aplicada em uma das colunas do gel para se 

estimar a localização da banda correspondente à proteína de interesse. 

Após a eletroforese, realizou-se a transferência das proteínas do gel para uma 

membrana de PVDF que foi previamente ativada em metanol. A transferência das 

proteínas do gel para a membrana foi realizada em tampão 25 mM de Tris – Base, 192 

mM de Glicina e Metanol 20%. Após a transferência, o sistema foi desmontado 

cuidadosamente e a membrana foi corada com Vermelho Ponceau, por 

aproximadamente 3 min, para avaliar a qualidade da transferência. Em seguida a 

membrana foi incubada em solução bloqueadora (0,05 M Tris HCl; Tween 20; NP-40, 

azida sódica e albumina) overnight, sob agitação constante e à temperatura de 4 °C 

(essa solução tem por objetivo saturar a membrana para minimizar as ligações 

inespecíficas que possam ocorrer ao longo das etapas seguintes).   

Após o bloqueio das membranas deu-se a incubação das mesmas com os 

anticorpos específicos: anti-pAkt S473 [Cell Signalling, Danvers, MA, UK, (9271S), 

1:1000]; anti-Akt [Cell Signalling, (9272S), 1:1000]; anti-TNF-α [Abcam, Cambridge, MA, 

UK, (ab9755), 1:1000]; anti-IL-6 [Abcam, (ab83339), 1:1000], anti-receptor de TSH 
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(TSHR) [Sigma Aldrich, St Louis, MO, USA, (SAB2102588), 1:1000], anti-tiroglobulina 

(TG) [Abcam, (ab80783), 1:5000], anti-co-transportador sódio-iodeto (NIS) [gentilmente 

concedido pela Dr. Nancy Carrasco, 1:3000], de acordo com as recomendações do 

fabricante. 

A detecção dos blots foi realizada com anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase (Jackson Immuno Research Laboratories, West Grove, PA, USA) e Kit de 

quimiluminescência (Amersham Biosciences, Piscataway, NJ, USA). 

A abundância das proteínas foi estimada por meio da análise densitométrica das 

bandas pelo software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA). Os 

resultados estão expressos em unidades arbitrárias (UA). 

 

RT-PCR 

 

3.5.4 Preparo das amostras para análise da expressão do mRNA da 5’desiodase           
do tipo 1 (D1)  

 
O fígado foi homogeneizado com TRIzol (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) 

e o RNA total foi extraído por meio do kit PureLink RNA Mini Kit (Life Technologies), 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 a 5´- desiodase do tipo I (Dio1) (sense: 

ATTTGACCAGTTCAAGAGACTCGTAG; anti-sense: GGCGTGAGCTTCTTCAATGTA; 

82 bp) e ciclofilina, usado como controle interno (sense: CTGTCTCTTTTCGCCGCTTG; 

anti-sense: TCTGCAAACAGCTCGAAGCA; 108 bp). As alterações de expressão 

relativa da D1 foram calculadas usando o método 2-ΔΔCt (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 
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3.6 Análise Histológica 

 

Os fragmentos de TAB foram fixados em 4% paraformaldeído, pH 7,4, por 24 h, 

a 4 °C, para a fixação. A tireoide foi removida e fixada em formalina 10% for 24 h, a 4 

°C.   

As amostras foram então desidratadas com concentrações crescentes de álcool: 

70, 95 e 100%. Após a desidratação foram clarificadas com banhos de xilol e, 

finalmente incrustadas em parafina Paraplast X-tra (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

e emblocados em Tissue Cassetes (Thermo Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, USA). 

Foram obtidos cortes de 5 µm de espessura por meio do micrótomo rotatório R Jung-

Heidelberg, os quais foram colocados sobre lâminas previamente cobertas com 

polilisina. 

Os cortes foram desparafinizados com 2 banhos sucessivos de 30 min de xilol. A 

seguir foram hidratados em e banhos de 5 min com concentrações decrescentes de 

álcool: 100, 95 e 70%, respectivamente, e, por fim, lavados em água destilada. 

A coloração com HeE (Hematoxilina e Eosina) foi realizada após a 

desparafinização e hidratação das lâminas na seguinte sequência: i) 2 min com 

hematoxilina; e ii) 1 min com eosina.  Após o processo de coloração, a lâmina foi 

fechada com permonte.  

As imagens foram obtidas utilizando um microscópio óptico Leica, modelo DMLP, 

com câmera CCD LG, modelo GC-415N-MD. Para cada corte histológico foram 

capturadas 5 imagens coradas com HeE, por animal. 

 

3.7 Análise da função cardíaca: 

 

 Os animais foram anestesiados com halotano (5% O2 inspirado) para o acesso à 

veia e artéria femoral por meio da inserção de cateter (PE-10 conectado a PE-50, Clay 

Adams, Parsippany, NJ, USA). No dia seguinte, a pressão arterial sistólica (PAS), 

diastólica (PAD) e média (PAM) bem como a frequência cardiaca (FC) foram 

monitoradas por meio da conexão do cateter arterial ao transdutor de pressão (MLT844, 
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ADInstruments, Sydney, NSW, Australia) acoplado a um pre-amplificador (ML224 Quad 

Bridge, ADInstruments, New South Wales, Australia) conectado ao sistema Powerlab 

LabChart, software. A taxa de aquisição do sinal foi de 1000Hz, posteriormente 

analisada no modo off-line. Após o registro da pressão arterial, os animais foram 

anestesiados por meio da infusão intravenosa de uretana (1,2 g/kg BW) no catéter da 

veia femoral. O ventrículo esquerdo foi então acessado (por meio da inserção de um 

catéter de polietileno -PE-50, Clay Adams, Parsippany, NJ, USA- na artéria carótida) 

para a mensuração da 1° derivada temporal da pressão ventricular no período de 

aumento (+dp/dtmax), da 1° derivada temporal da pressão ventricular no período de 

queda (-dp/dtmin), do índice de contratilidade cardíaca (IC), do tempo de relaxamento 

isovolumétrico (TAU), e da dp/dt no período de relaxamento isovolumétrico (IRP), por 

meio do sistema Powelab previamente descrito. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Os dados estão expressos por média  SEM, e as diferenças foram 

consideradas significativas para p<0,05. Os resultados foram comparados utilizando-se 

a análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparações múltiplas Student-

Newman-Keuls (Package: Prism Graph Pad – Version: 4.0). 
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4 RESULTADOS 
 

 Considerando que o estudo compreende a avaliação dos efeitos do tratamento 

com T3 no modelo de DM1 e obesidade, os resultados obtidos serão apresentados 

separadamente.        

 

Diabetes Mellitus Tipo 1  

 

4.1 Função Tireoidiana no Diabetes Mellitus 

 

Concentração sérica de TSH, T4 e T3: A figura 3 mostra que as concentrações 

séricas de TSH (Fig. 3A) apresentaram-se expressivamente elevadas nos ratos 

diabéticos, e foi drasticamente reduzida após tratamento com T3. A concentração sérica 

de T4 (Fig. 3B) mostrou-se reduzida nos ratos DM1(D) e o tratamento com T3 

promoveu uma redução ainda maior (DT3) quando comparados aos animais do grupo 

controle (C). Os valores séricos de T3 (Fig. 3C) permaneceram inalterados.  

 

 

Figura 3 - Representação gráfica da concentração sérica de TSH, T4 e T3 de ratos controle (C), 
diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3). A. TSH, B. T4, C. T3. Os dados estão expressos pela 
média ± SEM. *p< 0,05 vs C,

 & 
p< 0,05 vs D. (n = 6). 
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Conteúdo de NIS, TSHR, TG: As figuras 4A, 4B e 4C demonstram que na vigência do 

diabetes ocorreu redução da expressão tireoidiana de NIS (Fig. 4A) e TSHR (Fig. 4B). 

O tratamento com T3 reduziu ainda mais a expressão de NIS e aumentou a expressão 

de TSHR. Além disso, há tendência de aumento no conteúdo de TG (Fig. 4C) nos 

animais DM1 em comparação ao grupo controle, e o tratamento com T3 aumentou 

ainda mais esse parâmetro.  

 

 
Figura 4 - Representação gráfica do conteúdo proteico de NIS (A), TSHR (B) e TG (C) na tireoide de 
ratos controle (C), diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3). Os dados estão expressos pela 
média ± SEM e normalizados pela membrana corada com Ponceau (Figura 3 material suplementar). *p< 
0,05 vs C,

 & 
p< 0,05 vs D. (n = 7). 
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Morfologia da Tireoide: Na figura 5 estão representadas as imagens de cortes 

histológicos da tireoide coradas com H&E de ratos controle, diabéticos e diabéticos 

tratados com T3 (DT3). Vale notar que o diabetes também induziu alteração na 

morfologia da tireoide, na qual os folículos apresentaram-se ligeiramente maiores e ao 

redor dos mesmos observou-se a presença de maior quantidade de matriz extracelular, 

quando comparados aos animais do grupo controle. Os animais diabéticos tratados 

com T3 apresentaram folículos ainda maiores, tirócitos achatados e maior abundância 

de matriz extracelular ao redor dos folículos.  

 

Figura 5 - Imagem representativa de cortes histológicos da tireoide de ratos controle, diabéticos e 
diabéticos tratados com T3 (Diabetes + T3) corados com H&E. Aumento de 10X e 40X.  
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4.2 Efeitos do tratamento com T3 na expressão do mRNA de D1 no fígado de ratos 
diabéticos 

 

Os dados obtidos nessa análise encontram-se representados na figura 6. 

Observa-se que a expressão da D1 apresentou uma redução de aproximadamente 65% 

nos animais DM1 (D) vs controle (C), enquanto que o tratamento com T3 promoveu 

aumento aproximado de 3 vezes no conteúdo desse transcrito vs ratos D. Um aumento 

de 40% foi observado na expressão de mRNA de D1 em ratos DM1 tratados com T3 

quando comparados aos ratos controles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 - Representação gráfica da expressão de mRNA de Dio1 no fígado de ratos controle (C), 
diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3), analisada por PCR em tempo real. Os dados estão 
expressos pela média ± SEM, normalizada pela expressão de mRNA de ciclofilina. *p< 0,05 vs C,

 & 
p< 

0,05 vs D. (n = 7). 
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4.3 Efeitos do tratamento com T3 no peso corpóreo, glicemia e sensibilidade à 
insulina de ratos diabéticos 

 

As figuras 7A, 7B e 7C apresentam os valores do peso corpóreo, glicemia e 

sensibilidade à insulina, respectivamente, referentes a este estudo.  

O peso corpóreo dos animais diabéticos tratados ou não com T3 apresentou 

redução de aproximadamente 23 e 30%, respectivamente (Fig. 7A) comparado aos 

animais do grupo controle. O tratamento dos animais diabéticos com GC-1, um agonista 

de TRβ, provocou uma redução ulterior do peso corporal (~42%). 

A glicemia de jejum apresentou-se 4 vezes aumentada nos animais diabéticos 

(D) em relação ao grupo controle (C). No entanto, o tratamento dos ratos diabéticos 

com T3 (DT3) promoveu redução em 50% desse parâmetro quando comparado aos 

animais não tratados, efeito que não foi observado no grupo de diabéticos tratados com 

GC-1 (DGC-1). A análise do kITT mostra que a sensibilidade à insulina apresentou-se 

reduzida nos grupos diabético não tratados (D) e diabético tratados com GC-1 (DGC-1). 

Em contrapartida, os animais diabéticos tratados com T3 apresentaram 

restabelecimento da sensibilidade à insulina a valores do grupo controle.  

 

 

 

 

Figura 7 - Representação gráfica do peso corpóreo (A), glicemia (B) e sensibilidade à insulina (C) de 
ratos controle (C), diabético (D), diabético tratado com T3 (DT3) e diabético tratado com GC-1 (DGC-1). 
Os dados estão expressos pela média ± SEM. *p<0,05 vs C, 

&
p< 0,05 vs D e DGC-1, 

$ 
p< 0,05 vs C e DT3 

(n=10-12).  
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4.4 Efeitos do tratamento com T3 na sinalização da insulina no sóleo, EDL e TAB 
de ratos diabéticos 

 

As figuras 8A, 8B e 8C representam os valores do conteúdo de Akt fosforilada 

em serina nos estados basal (sem estímulo de insulina) e estimulado com insulina nos 

músculos sóleo, EDL e TAB, respectivamente. 

A fosforilação da Akt em resposta à insulina não é alterada na vigência de 

diabetes; no entanto, o tratamento com T3 promoveu aumento do conteúdo de Akt 

fosforilada em resposta à insulina, em ambos os músculos estudados (Fig. 8A e 8B). O 

conteúdo desta proteína apresenta uma tendência à redução no TAB nos animais 

diabéticos não tratados e a aumento nos grupos tratados com T3 (Fig. 8C). 

 

 

 
Figura 8 - Representação gráfica do grau de fosforilação da proteína Akt, antes e após estímulo com 
insulina, no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e TAB (C) de ratos controle (C), diabético (D) e diabético 
tratado com T3 (DT3). Os dados estão expressos pela média ± SEM. *

 
p< 0,05 vs C e D com estímulo de 

insulina.  (n = 9). 
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4.5 Efeitos do tratamento com T3 na concentração sérica de MCP-1, TNF-α e IL-6 
de ratos diabéticos 

 

As figuras 9A, 9B e 9C representam os valores séricos de MCP-1, TNF-α e IL-6, 

respectivamente, nos animais dos diferentes grupos estudados. Observa-se uma 

tendência ao aumento de proteína quimiotática de monócitos-1 (MCP-1) e aumento 

expressivo de TNF-α nos animais do grupo diabético não tratado quando comparado 

aos animais controles. No entanto, quando os animais diabéticos foram submetidos ao 

tratamento crônico com doses supra-fisiológicas de T3, as concentrações séricas 

destas proteínas foram significativamente reduzidas. A concentração sérica de IL-6 

apresentou redução, embora não significativa, nos animais deste mesmo grupo 

experimental. 

 

 

Figura 9 - Representação gráfica do conteúdo de MCP-1 (A), TNF-α (B) e IL-6 (C) no soro de ratos dos 

grupos controle (C), diabético (D) e diabético tratado com T3 (DT3). Os dados estão expressos pela 

média ± SEM.
 
* p< 0,05 vs C;

 &
 p< 0,05 vs D. (n = 7). 
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4.6 Efeitos do tratamento com T3 na expressão tecidual de TNF-α de ratos 
diabéticos. 

 

As figuras 10A, 10B e 10C ilustram o conteúdo total de TNF-α nos músculos 

sóleo, EDL e no TAB, respectivamente, dos animais do estudo apresentado acima. Os 

animais do grupo diabético apresentaram aumento do conteúdo de TNF-α no músculo 

sóleo (Fig. 10A) e TAB (Fig. 10C). O tratamento desses animais com T3 promoveu 

redução significativa no conteúdo dessa proteína nesses territórios. No músculo EDL 

(Fig. 10B), houve apenas tendência às mesmas alterações. 

 

 

Figura 10 - Representação gráfica do conteúdo de TNF-α no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e TAB 
(C) de ratos controle (C), diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3). Acima dos gráficos 
encontram-se os blots representativos de 1 dentre 3 experimentos realizados. Os dados estão expressos 
pela média ± SEM, normalizados pela membrana corada com Ponceau (Figura 1 material suplementar).  
* p< 0,05 vs C, 

&
 p< 0,05 vs D. (n = 9). 
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4.7 Efeitos do tratamento com T3 na expressão tecidual de IL-6 de ratos 
diabéticos 

 

As figuras 11A, 11B e 11C ilustram o conteúdo total de IL-6 no músculo sóleo, 

EDL e TAB, respectivamente. De forma semelhante ao que ocorreu com o TNF-α, os 

animais do grupo diabético apresentaram aumento do conteúdo de IL-6 no músculo 

sóleo (Fig. 11A) e no TAB (Fig. 11C), e o tratamento crônico com T3 promoveu redução 

significativa do conteúdo desta citocina. No músculo EDL (Fig. 11B) não foi observado 

nenhuma alteração. 

 

Figura 11 - Representação gráfica do conteúdo de IL-6 no músculo sóleo (A), EDL (B) e TAB (C) de 
ratos controle (C), diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3). Acima dos gráficos encontram-se os 
blots representativos de 1 dentre 3 experimentos realizados. Os dados estão expressos pela média ± 
SEM, normalizados pela membrana corada com Ponceau (Figura 2 material suplementar). *p< 0,05 vs C, 
&
 p< 0,05 vs D. (n = 9). 
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4.8 Histologia do tecido adiposo periepididimal de ratos diabéticos tratados ou 
não com T3 

 

Na figura 12 estão representados os cortes histológicos realizados no TAB. O 

TAB dos animais diabéticos apresenta células adiposas menores e presença de grande 

quantidade de células inflamatórias, quando comparado ao grupo controle. O TAB dos 

ratos diabéticos tratados com T3 (DT3) apresentou células adiposas maiores e com 

menor quantidade de células inflamatórias, quando comparado ao grupo diabético não 

tratado, sendo o aspecto apresentado muito parecido ao do grupo controle. 

 

Figura 12 - Imagem representativa de cortes histológicos do TAB de ratos controle, diabéticos e 
diabéticos tratados com T3 (Diabetes + T3) corados com H&E. Aumento de 40X.  
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4.9 Efeitos do tratamento com T3 na concentração sérica de colesterol e 
triglicérides de ratos diabéticos 

 

A figura 13A representa os valores da concentração sérica de triglicérides e a 

13B, os de colesterol total dos animais dos referidos grupos experimentais. Observa-se 

aumento significativo da concentração de triglicérides e colesterol séricos no grupo de 

animais diabéticos não tratados (D) quando comparados ao grupo controle (C). No 

entanto, como pode se observar na figura 13A, os animais diabéticos tratados com T3 

(DT3) apresentaram redução expressiva dos níveis de triglicérides, retornando aos 

valores dos animais do grupo controle. Quanto ao colesterol sérico, o tratamento com 

T3 reduziu levemente esse parâmetro (NS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Representação gráfica da concentração sérica de triglicérides (A) e colesterol (B) de ratos 
controle (C), diabético (D) e diabéticos tratados com T3 na (DT3). Os dados estão expressos pela média ± 
SEM. *p< 0,05 vs C, 

&
 p< 0,05 vs D. (n = 12). 
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4.10 Efeitos do tratamento com T3 na função cardíaca de ratos diabéticos  

 

 Os parâmetros relacionados a atividade cardíaca, tais como peso do coração, 

pressão arterial, frequência cardíaca e força contrátil estão apresentados na tabela 1. 

Observa-se que o coração dos ratos DM1 tratados com T3 apresentou aumento 

de 44% da relação peso seco/peso corpóreo quando comparado aos animais do grupo 

controle e do grupo diabético não tratado. O tratamento com T3 aumentou a frequência 

cardíaca em 37%, a dp/dtmax e dp/dtmin em 47% e 51%, respectivamente, e o índice de 

contratilidade em 56% comparado aos ratos diabéticos não tratados. Além disso, os 

animais diabéticos tratados com T3 apresentaram redução de 30% no tempo de 

relaxamento isovolumétrico (TAU) em relação aos animais do grupo controle e, 

aumento de 70% na dp/dt no período de relaxamento isovolumétrico (IRP) comparados 

aos animais diabéticos. Não foram observadas alterações significativas na pressão 

arterial dos ratos DM1 tratados com T3 em relação aos animais dos grupos D e C. 
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Tabela 1. Peso cardíaco e parâmetros hemodinâmicos 

Parâmetros C D DT3 

PCS/PC  

FC (batimentos/min) 

0,85 x 10-3 ± 0,05 

331 ± 10,7 

0,84 x 10-3 ± 0,03 

252 ± 10,9*  

1,21 x 10-3 ± 0,06*& 

347 ± 15,7&  

PAS (mmHg)  141,8 ± 5,4 133,5 ± 8,2 160,3 ± 4,4 

PAD (mmHg) 

PAM (mmHg) 

dp/dt max 

dp/dt min 

IC (ml/min.g) 

TAU (s) 

IRP (mmHg/s) 

94,5 ± 6,4 

115,5 ± 4,2 

11204 ± 679 

7854 ± 1,321 

149,6 ± 8.46 

0,013 ± 0,001 

5442 ± 822,5 

107,8 ± 8,9 

125,4 ± 9,1 

11515 ± 1326 

7453 ± 1304 

150,0 ± 12.88 

0,010 ± 0,001 

3193 ± 699,8 

96,2 ± 5,6 

121,0 ± 5,7 

16960 ± 1815*& 

11276 ± 1407& 

234,6 ± 12,56 *& 

0,009 ± 0,001* 

8671 ± 960,7*& 

 
Peso cardíaco seco/peso corpóreo (PCS/PC), Frequência cardíaca (FC), Pressão Arterial Sistólica (PAS), 
Pressão Arterial Diastólica (PAD), Pressão Arterial Média (PAM), 1° derivada temporal da pressão 
ventricular no período de aumento (+dp/dtmax) 1° derivada temporal da pressão ventricular no período de 
queda (-dp/dtmin), índice de contratilidade ventricular (IC), do tempo de relaxamento isovolumétrico (TAU), e 
da dp/dt no período de relaxamento isovolumétrico (IRP) de ratos controle (C), diabético (D) e diabético 
tratado com T3 (DT3).  
Os dados estão expressos pela média ± SEM.  
*P< 0.05 vs C, 

&
 P< 0.05 vs D. (n=7). 
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A seguir, estão representados os dados obtidos nos estudos relacionados aos 

efeitos do T3 em ratos submetidos à dieta de cafeteria. 

 

Obesidade 
 
4.11 Eficiência da dieta de cafeteria na indução de obesidade 

 

A figura 14 representa a evolução do peso corpóreo dos ratos do grupo controle 

(C), obeso (O) e obeso tratado com T3 (OT3) ao longo de todo o período experimental. 

Os animais alimentados com dieta de cafeteria (O e OT3) apresentaram aumento 

significativo do peso corpóreo em relação aos animais do grupo controle a partir da 

terceira semana de dieta. No entanto, os animais obesos que receberam tratamento 

com T3 começam a apresentar redução progressiva do peso corpóreo a partir da 

primeira semana de tratamento. 

 

 

Figura 14 - Gráfico representativo do peso corpóreo de ratos controle (C), obesos (O) e obesos tratados 
com T3 (OT3) a longo do período experimental. Os dados estão expressos pela média ± SEM. *p<0,01 vs 
C; ** p<0,001 vs C, 

&
 p<0,01 vs O. (n = 12). 
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4.12 Efeitos do tratamento com T3 na concentração Sérica de TSH, T4 e T3 de 
ratos obesos 

 

 A figura 15 representa as concentrações séricas de TSH, T3 e T4 dos animais 

deste modelo experimental. Como pode ser observado, os animais obesos 

apresentaram redução de 57% da concentração sérica de TSH quando comparado aos 

animais do grupo controle. Os animais obesos tratados com T3, como esperado, 

apresentaram uma redução de 60% deste parâmetro quando comparado aos animais 

obesos não tratados. No entanto, a concentração sérica de T4 apresentou-se reduzida 

apenas no grupo obeso tratado com T3 (~33% vs O). A concentração sérica de T3 não 

foi alterada nos grupos experimentais analisados. 

 

 
Figura 15 - Representação gráfica da concentração sérica de TSH (A), T4 (B) e T3 (C) de ratos controle 
(C), obesos (O) e obesos tratados com T3 (OT3). Os dados estão expressos pela média ± SEM. *p< 0,05 
vs C,

 & 
p< 0,05 vs  O. (n = 12). 
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4.13 Teste de tolerância à insulina e à glicose de ratos obesos tratados ou não 
com T3 

 

Na figura 16A estão representados os valores de glicemia após um período de 

restrição alimentar de 6 horas; na figura 16B e 16C, as curvas de decaimento da glicose 

sérica e a constante de decaimento da glicose no teste de tolerância à insulina, 

respectivamente; na figura 16D e 16E, as curvas de decaimento da glicose sérica e a 

área sobre a curva obtida no teste de tolerância à glicose, respectivamente; e na figura 

16F, os valores da concentração sérica de insulina. 

Os animais dos grupos obesos (O e OT3) apresentaram valores glicêmicos 

maiores em relação aos animais do grupo controle (C). No entanto, os animais do grupo 

obeso tratado com T3 (OT3) apresentaram resposta de maior magnitude no teste de 

tolerância à insulina e no teste de tolerância à glicose comparada aos animais do grupo 

obeso não tratado (O). Além disso, foi observada maior concentração de insulina sérica 

nos animais obesos tratados com T3 (OT3) vs C e O.  
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Figura 16 - Representação gráfica da glicemia (A), das curvas da glicemia durante o ITT (B), 
sensibilidade à insulina (C); das curvas da glicemia durante o GTT (D), da área sobre a curva (AUC) do 
GTT (E) e da insulinemia (F) de ratos controle (C), obeso (O) e obeso tratado com T3 (OT3). Os dados 
estão expressos pela média ± SEM. *p< 0,05 vs C, 

&
 p< 0,05 vs O. (n = 12). 
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4.14 Efeitos do tratamento com T3 na expressão de TNF-α de ratos obesos 

 

As figuras 17A, 17B e 17C representam o conteúdo total de TNF-α nos músculos 

sóleo, EDL e TAB, respectivamente. 

Os animais do grupo obeso apresentaram aumento do conteúdo de TNF-α no 

músculo sóleo (não significativo) (Fig. 17A) e EDL (Fig. 17B). No TAB (Fig. 17C), não 

houve alteração do conteúdo desta citocina em resposta à dieta de cafeteria. O 

tratamento crônico com T3 na dose suprafisiológica promoveu redução significativa 

desta proteína, no músculo sóleo e no TAB, enquanto que no músculo EDL, o 

tratamento com T3 não promoveu nenhuma alteração.  

 

 
 
Figure 17 - Representação gráfica do conteúdo de TNF-α no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e TAB 
(C) de ratos controle (C), obeso (O) e obeso tratado com T3 (OT3). Os blots representativos de 1 
experimento dentre 3 encontram-se acima dos gráficos. Os dados estão expressos pela média ± SEM, 
normalizados pela membrana corada com Ponceau (Figura 4 material suplementar). * p< 0,05 vs C, 

&
 p< 

0,05 vs O. (n = 12). 
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4.15 Efeitos do tratamento com T3 na expressão de IL-6 de ratos obesos 
 

As figuras 18A, 18B e 18C representam o conteúdo total de IL-6 no músculo 

sóleo, EDL e TAB, respectivamente. No músculo sóleo (Fig. 18A) não foi observada 

nenhuma alteração no conteúdo de IL-6 em resposta à dieta de cafeteria, no entanto, o 

tratamento com T3 reduziu expressivamente o conteúdo da mesma. No TAB (Fig. 18C) 

dos animais obesos, foi observado aumento sutil (NS) do conteúdo proteico de IL-6 e, 

redução significativa nos animais obesos tratados cronicamente com T3. No músculo 

EDL (Fig. 18B) não foi observada nenhuma alteração significativa da expressão desta 

proteína. 

 

 

 
Figure 18 - Representação gráfica do conteúdo de IL-6 no músculo sóleo (A), EDL (B) e TAB (C) de 
ratos controle (C), obesos (O) e obesos tratados com T3 (OT3). Os blots representativos de 1 
experimento dentre 3 encontram-se acima dos gráficos.

  
Os dados estão expressos pela média ± SEM, 

normalizados pela membrana corada com Ponceau (Figura 5 material suplementar). 
&
 p< 0,05 vs C e O. 

(n = 12). 
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4.16 Efeitos do tratamento com T3 na concentração sérica de triglicérides e 
colesterol de ratos obesos 

 
A figura 19A representa os valores da concentração sérica de triglicérides e a 

19B, os de colesterol total. Observa-se aumento significativo de ambas no grupo de 

animais obesos (O) quando comparados ao grupo controle (C). No entanto, como pode 

se observar na figura 19A, os animais obesos tratados com T3 (OT3) apresentaram 

redução expressiva dos níveis de triglicérides. Quanto ao colesterol sérico, o tratamento 

com T3 reduziu sutilmente esse parâmetro (NS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 19 - Representação gráfica da concentração sérica de triglicérides e colesterol de ratos controle 
(C), obeso (O) e obeso tratado com T3 (OT3). A. Triglicérides. B. Colesterol. Os dados estão expressos 
pela média ± SEM. *p< 0,05 vs C, 

&
 p< 0,05 vs O. (n = 12). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O tratamento com hormônio tireoidiano promoveu redução da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e IL-6), as quais estão envolvidas com o 

desenvolvimento da resistência à insulina na vigência do DM1 e DM2, no músculo sóleo 

e tecido adiposo periepididimal de ratos diabéticos e ratos obesos. Tal alteração foi 

acompanhada de redução da glicemia e melhora expressiva da sensibilidade à insulina 

nos ratos diabéticos.  

Diversos estudos demonstraram correlação positiva entre DM e disfunção 

tireoidiana. A prevalência de disfunções tireoidianas em indivíduos diabéticos é maior 

em comparação com indivíduos normais (KADIYALA; PETER; OKOSIEME, 2010; 

PERROS et al., 1995). De fato, o modelo experimental de DM do presente estudo, 

induziu hipotireoidismo primário, como demonstrado pela redução da concentração 

sérica de T4 e aumento da de TSH. Estas alterações foram acompanhadas por 

aumento de tecido conectivo ao redor dos folículos tiroidianos, o que pode ser 

associado com fibrose (WEBER et al., 1997), redução da expressão de NIS, 

responsável pelo transporte de iodeto para a tireoide (processo limitante para a 

biossíntese de hormônios tiroidianos) (DAI; LEVY; CARRASCO, 1996) e, redução da 

expressão de TSHR, evento observado na presença de elevadas concentrações 

séricas de TSH.  

Trabalhos desenvolvidos na década de 80 e 90 (GONZALEZ; MONTOYA; 

JOLIN, 1980; RONDEEL et al., 1992) e outro publicado recentemente (SANTOS et al., 

2013) também apontam a presença de hipotireoidismo em ratos com indução de 

diabetes tipo 1 por estreptozotocina, embora essa disfunção tenha sido atribuída a uma 

redução da liberação de TRH pelo hipotálamo e, consequentemente, de TSH pela 

hipófise (GONZALEZ; MONTOYA; JOLIN, 1980; RONDEEL et al., 1992), e à produção 

de espécies reativas de Oxigênio na tireoide (SANTOS et al., 2013). Nossos estudos 

diferem destes: (1) pelo fato da indução ter sido feita por aloxana, que tal qual a 

estreptozotocina causa lesão e morte específica de células beta pancreáticas, embora 

por mecanismos distintos (LENZEN, 2008); (2) por termos iniciado os estudos 15 dias 

após a aplicação de aloxana e comprovação do DM, e não após 3 dias do tratamento 
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com estreptozotocina, como ocorreu com os estudos citados, e (3) por termos 

demonstrado integridade do eixo hipotálamo-hipofisário, já que o TSH esteve elevado 

com a redução do T4 e reduzido com a administração de T3. Assim, nosso estudo 

corrobora os achados da presença de disfunção tireoidiana, no caso, hipotireoidismo, 

na vigência do DM1, e mostra, pela primeira vez, que o tratamento com T3, 

promovendo redução na expressão de citocinas em tecidos sensíveis à insulina, traz 

benefícios para a homeostase glicêmica altamente comprometida neste quadro.  

Observamos também que a concentração sérica de T3 dos animais diabéticos 

tratados com doses suprafisiológicas deste hormônio foi mantida a níveis similares a 

dos animais controle. Contudo, vale ressaltar que a expressão do transcrito de D1 

apresentou-se aumentada no fígado dos animais deste grupo experimental, e que está 

bem estabelecido na literatura que o T3 aumenta a expressão gênica e protéica da D1 

(BERRY; KATES; LARSEN, 1990). Portanto, podemos inferir que a desiodação 

hepática de T3 a T2 está aumentada nessa situação, conforme descrito (BIANCO et al., 

2002) e, desta forma a concentração sérica de T3 foi mantida dentro dos valores 

encontrados no grupo controle (eutireoideo), mesmo sob a administração de doses 

suprafisiológicas de T3.   

Vale comentar que em estudo preliminar, a dose de reposição fisiológica de T3 

(0,3 µg/100 g de peso corporal) não foi capaz de induzir melhora na homeostasia 

glicêmica como a detectada com a utilização de doses 5 vezes maiores de T3.  

O peso corpóreo dos animais diabéticos não tratados e tratados cronicamente 

com T3 apresentou redução expressiva, vs grupo controle, o que também era 

esperado, já que o DM, bem como o T3 em excesso, induz diversas alterações 

metabólicas, dentre elas, o aumento da lipólise e do catabolismo protéico, promovendo 

dessa forma, acentuada redução do peso corporal (HERMANSEN; DAVIES, 2007).  

Os animais diabéticos apresentaram aumento da concentração sérica de TNF-α, 

infiltração de células inflamatórias no tecido adiposo periepididimal e aumento da 

expressão de TNF-α e IL-6 no músculo sóleo e tecido adiposo periepididimal. Estes 

achados poderiam justificar, ao menos em parte, a resistência à insulina detectada nos 

animais diabéticos (BJORNSTAD et al., 2015; PANG et al., 2008).  
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Conforme salientado, o tratamento com T3 promoveu redução expressiva da 

glicemia e melhorou o quadro de resistência à insulina observado nos animais 

diabéticos. A fim de investigar os possíveis mecanismos envolvidos na ação do T3 na 

via de sinalização da insulina, o conteúdo de Akt fosforilada foi avaliado nos tecidos 

adiposo periepididimal e muscular esquelético sóleo e EDL no modelo experimental de 

DM1.  

Para nossa surpresa, não foi observada nenhuma diferença no conteúdo de Akt 

fosforilada nos tecidos musculares estudados dos animais diabéticos quando 

comparados aos animais do grupo controle. Esse achado, contudo, corrobora o estudo 

de Okamoto et al., (2011) no qual não foi detectada redução desta proteína em ratos 

diabéticos. Este conflito encontrado na resposta reduzida à insulina no kITT e o 

conteúdo de Akt fosforilada não alterado em animais diabéticos comparados aos 

animais controle, pode ser explicado pela redução expressiva do conteúdo de GLUT4 

detectado nos animais diabéticos desse estudo (Teixeira SS, em fase de preparação)*. 

Ou seja, apesar do conteúdo de Akt fosforilada ser semelhante à condição não 

diabética, o conteúdo de GLUT4, proteína essencial para o transporte de glicose 

estimulado por insulina, está muito reduzido, acarretando então em menor captação de 

glicose em resposta ao estímulo com insulina. 

Por outro lado, foi observado aumento do conteúdo de Akt fosforilada em ambos 

os músculos após estímulo com insulina nos animais diabéticos tratados com T3 em 

relação aos animais diabéticos não-tratados, dado que corrobora aos obtidos no kITT 

(Teixeira SS, em fase de preparação)*. 

No diabetes mellitus observa-se aumento da expressão de citocinas inflamatórias 

as quais estimulam diversas vias de sinalização, ambas envolvidas na patogênese da 

resistência à insulina (SHOELSON, LEE e GOLDFINE, 2006). No presente estudo, os 

animais diabéticos apresentaram aumento da expressão de TNF- α e IL-6 no músculo 

sóleo e tecido adiposo periepididimal. No entanto, os animais diabéticos submetidos ao 

tratamento crônico com T3 apresentaram redução significativa da concentração sérica  

____________________________ 
* Teixeira SS, Panveloski-Costa AC, Carvalho A, Schiavon FP, Marques ACR, Bazotte 
RB, Nunes MT. Thyroid hormone reduces blood glucose and hepatic glucose production 
in diabetic rats. Metabolism: Clinical and Experimental. 
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de TNF-α, e da expressão de TNF-α e IL-6 no músculo sóleo e tecido adiposo 

periepididimal, dados que corroboram com a melhora da sensibilidade à insulina 

observada neste grupo experimental.  

O papel do hormônio tireoidiano na modulação da expressão de citocinas ainda 

não está estabelecido. No entanto, estudos in vitro demonstraram que o TSH estimula a 

secreção de IL-6 (ANTUNES et al., 2005, 2008) e de TNF-α (ZHANG et al., 2013) em 

células adiposas. Além disso, o TSH aumenta a expressão gênica e secreção de MCP-

1 em adipócitos abdominais diferenciados de humanos (GAGNON et al., 2014). Estes 

estudos apontam o TSH como importante indutor da expressão de citocinas. Nesse 

sentido, a elevação da concentração sérica de TSH, em resposta ao hipotireoidismo 

primário, detectado nos ratos DM1, também poderia justificar o aumento da expressão 

de citocinas e resistência insulínica observadas. Do mesmo modo, a queda expressiva 

do TSH observada nos ratos DM1 tratados com T3 poderia explicar a redução da 

expressão de TNF-α e IL-6 no músculo sóleo e no tecido adiposo periepididimal e, 

consequentemente, a melhora da sensibilidade à insulina.  

Diversos estudos mostram que o aumento da expressão e secreção de citocinas 

pelo tecido adiposo branco decorre da maior infiltração de macrófagos, que é precedida 

por aumento da expressão da MCP-1 (WEISBERG et al., 2003; XU et al., 2003). Tateya 

et al., (2010) demonstraram uma relação positiva entre os níveis plasmáticos de MCP-1 

e resistência à insulina em animais submetidos à infusão crônica de altas doses de 

MCP-1 recombinante, a qual foi acompanhada de maior infiltração de macrófagos no 

tecido adiposo.  

Em concordância com a literatura, no nosso modelo experimental, os animais 

diabéticos apresentaram aumento de MCP-1 sérico e, ao mesmo tempo, infiltração de 

macrófagos no TAB. Adicionalmente, verificamos que os animais diabéticos tratados 

cronicamente com T3 apresentaram redução desses parâmetros. Dessa maneira, 

nossos dados apontam para um mecanismo adicional na melhora da sensibilidade à 

insulina promovida pelo tratamento com T3, o qual envolve a redução da infiltração de 

macrófagos no tecido adiposo periepididimal.  

Adicionalmente, foi observado redução da concentração sérica de triglicérides 

nos ratos diabéticos tratados com T3, o que pode estar relacionado com a redução das 
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concentrações séricas de TNF-α, uma vez que foi demonstrado que o TNF-α promove 

aumento da síntese hepática de triglicérides (FEINGOLD; GRUNFELD, 1987).  

Embora o tratamento com T3 (BAXTER; WEBB, 2009), bem como a glicose (LI 

et al., 2012) induzam aumento da expressão gênica de CYP7A1, o qual supostamente 

reduz a colesterolemia, os níveis séricos de colesterol continuaram elevados nos 

animais diabéticos tratados ou não com T3 quando comparados aos animais controle. 

Este dado pode estar relacionado ao aumento da absorção de colesterol, decorrente do 

aumento do pool de ácido cólico detectado em animais diabéticos, conforme 

demonstrado em outros estudos (UCHIDA et al., 1979, 1985).  

O principal efeito colateral do tratamento com T3 é a taquicardia e a hipertrofia 

cardíaca (KAHALY; DILLMANN, 2005; MINTZ; PIZZARELLO; KLEIN, 1991; PANTOS et 

al., 2008). Pensando nisto, os animais diabéticos foram tratados com GC-1, um 

agonista do HT que interage preferencialmente com a isoforma TR-β e poderia ser uma 

interessante estratégia para promoção dos efeitos benéficos do HT apontados acima, 

sem exercer os efeitos indesejáveis do mesmo sobre o coração, que são na sua maioria 

mediados pelo TR-α.  

No entanto, a redução da glicemia e aumento da sensibilidade à insulina 

observados nos animais diabéticos tratados com T3, não foram mimetizados pelo 

tratamento dos animais diabéticos com GC-1, o que exclui a participação do TRβ no 

efeito benéfico do T3 sobre a homeostase glicêmica dos animais diabéticos. 

No presente estudo, foi detectada hipertrofia cardíaca nos ratos diabéticos 

tratados com T3, como indicado pelo aumento da razão peso seco do coração/peso 

corpóreo, aumento da dp/dt e do índice de contratilidade e, redução do tempo de 

relaxamento isovolumétrico. No entanto, essas alterações não influenciaram a pressão 

sistólica e diastólica, já que elas permaneceram similares a dos animais do grupo 

euglicêmico. Em conjunto, esses dados sugerem que a hipertrofia cardíaca é 

compensatória nessas condições experimentais, uma vez que o tratamento com T3, ao 

menos nas doses empregadas, não foi capaz de promover alterações que possam 

caracterizar uma disfunção no sistema cardiovascular dos ratos diabéticos.  

O modelo experimental de DM usado no presente estudo, que foi a destruição 

das células beta pancreáticas por aloxana, não mimetiza o mecanismo autoimune de 
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desenvolvimento natural do DM1 em humanos, o qual está associado às doenças 

tireoidianas auto-imunes presentes em pacientes com esta patologia. Por outro lado, a 

ausência desta condição auto-imune em modelos experimentais de DM1 pode ser uma 

vantagem, uma vez que a disfunção tireoidiana também se apresenta neste modelo, 

assim como em pacientes com DM2, cuja etiologia é multifatorial. Em outras palavras o 

hipotireoidismo surge como uma outra co-morbidade do DM1, que se desenvolve com a 

doença havendo ou não o componente auto-imune associado, o que indica que a 

avaliação da função tireoidiana deva ser uma conduta rotineira em pacientes DM1 e 

DM2. 

Ainda, consideramos este estudo de extrema relevância para o entendimento 

dos efeitos positivos do tratamento com hormônio tireoidiano na sensibilidade à insulina 

no DM, uma vez que a terapia com insulina é o único tratamento eficiente para 

pacientes com DM1, o qual a longo prazo leva à resistência à insulina.  

No entanto, uma limitação deste estudo é que muitos órgãos são alvo do 

hormônio tireoidiano, uma vez a distribuição de seus receptores é bastante ampla nos 

mamíferos. Desta forma, é necessário evidenciar possíveis efeitos colaterais do 

tratamento com T3 nesta condição, em outros tecidos, além do coração.  

Disfunção tireoidiana também tem sido observada em indivíduos obesos 

(GIANDALIA et al., 2014; RUHLA et al., 2010). Em crianças obesas é bastante 

frequente a elevação do TSH sérico, com T4 sérico dentro da normalidade, e uma 

correlação entre aumento de TSH e circunferência da cintura com elevação dos 

triglicerídeos séricos (o que é um fator de risco para doenças cardiovasculares), o que 

coloca em questão a necessidade de se tratar esses elevados níveis de TSH 

(SHALITIN; YACKOBOVITCH-GAVAN; PHILLIP, 2009). 

A dieta de cafeteria é um modelo de dieta para roedores que reflete com 

precisão a dieta predominante na sociedade ocidental composta por alimentos 

palatáveis e com alto teor de ácidos graxos saturados, e está associada à pandemia de 

obesidade (ROTHWELL; STOCK, 1979; SCLAFANI; SPRINGER, 1976). 

Os ácidos graxos saturados apresentam alto potencial obesogênico, pois 

reduzem a termogênese e a oxidação lipídica. Além disso, alguns ácidos graxos 

favorecem a atividade lipogênica no tecido adiposo (De LANY et al., 2000; KIEN; 
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BUNN; UGRASBUL, 2005). O ácido palmítico, por exemplo, induz a expressão da 

enzima lipase lipoprotéica em adipócitos de ratos, o que sugere aumento da captação 

tecidual de ácidos graxos e glicerol e, consequentemente, aumento da adiposidade. 

No modelo experimental de obesidade induzida por dieta de cafeteria, pôde-se 

observar que o peso corpóreo dos animais apresentou aumento progressivo e 

significativo a partir da terceira semana de dieta. No entanto, após uma semana de 

tratamento crônico com T3, os animais obesos (OT3) apresentaram redução 

significativa e progressiva do peso corpóreo quando comparados aos animais obesos 

não tratados (O). 

Ruhla (2010) e Giandalia (2014) detectaram aumento do TSH sérico 

simultaneamente ao aumento do peso corpóreo em indivíduos obesos. No entanto, no 

nosso modelo experimental, o TSH sérico apresentou-se significativamente reduzido 

nos animais obesos. Estudos mostraram correlação positiva entre porcentagem de 

gordura corpórea e a concentração de leptina (CONSIDINE et al., 1996; HASSINK et 

al., 1996), a qual desencadeia efeito inibitório na secreção de TSH pela hipófise 

(ORTIGA-CARVALHO et al., 2002). Neste sentido, uma possível explicação para a 

redução do TSH nos ratos obesos seria alteração da concentração de leptina, muito 

embora, a leptina seja um hormônio que tem sua produção aumentada após a ingestão 

alimentar, quando, no hipotálamo, inibe o neuropeptídeo Y (NPY), levando a ativação 

do eixo-hipotálamo-hipófise-tireóide. Contudo sabe-se também que o aumento 

sustentado de leptina na circulação promove resistência à leptina, o que poderia 

explicar a queda do TSH detectada no nosso modelo.  

Por outro lado, a concentração sérica de TSH e de T4 apresentou-se 

significativamente reduzida no grupo de animais obesos tratados cronicamente com T3, 

o que era esperado, considerando os efeitos de retroalimentação negativa do T3 no 

eixo hipotálamo-hipófise-tireoide.  

A obesidade está associada a um quadro de inflamação sub-clínica, decorrente 

do aumento expressivo do tecido adiposo, com infiltração de macrófagos e aumento da 

expressão de citocinas pró-inflamatórias as quais, por sua vez, estão relacionadas às 

alterações metabólicas presentes em indivíduos obesos (GERNER et al., 2013; 

GREGOR; HOTAMILISGIL, 2011). 
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No modelo experimental de obesidade utilizado não foi observado aumento 

expressivo dos marcadores inflamatórios estudados (TNF-α e IL-6) os quais, como já 

descrito anteriormente, estão envolvidos na redução da sensibilidade à insulina na 

vigência de diabetes ou obesidade. De fato, não foi observada redução significativa da 

sensibilidade à insulina, como a detectada no modelo experimental de DM1. No 

entanto, o tratamento com T3 reduziu significativamente a expressão de TNF-α e IL-6 

(músculo sóleo e TAB) nos animais mantidos sob dieta de cafeteria, o que poderia 

explicar o aumento da taxa de decaimento da glicose no ITT e a redução da AUC no 

GTT, resultados que, embora não significativos, mostram tendência a serem, o que 

poderia ocorrer com a manutenção dessa dieta por períodos mais prolongados.  

Os níveis glicêmicos dos animais do grupo obeso apresentaram aumento 

significativo, mas diferentemente dos animais do grupo diabético, não foi encontrada 

nenhuma alteração deste parâmetro após tratamento crônico com T3.  

Esta diferença de resposta ao tratamento crônico com T3 na vigência de DM ou 

de obesidade pode ser explicada pelo fato de que o hormônio tireoidiano induz a 

transcrição dos genes que codificam as proteínas envolvidas no processo de 

gliconeogênese, tal como a PEPCK, as quais apresentam atividade muito elevada na 

vigência do diabetes, no entanto, estudos realizados no nosso laboratório (Teixeira SS, 

em fase de preparação)* demonstraram que animais diabéticos tratados cronicamente 

com T3 apresentam menor conteúdo de PEPCK e menor produção hepática de glicose, 

conforme mostram os estudos de perfusão hepática in vivo. 

A concentração sérica de insulina apresentou-se aumentada no grupo de 

animais obesos tratados cronicamente com T3, portanto, uma das possibilidades 

aventadas foi a de que o T3 esteja promovendo redução da sensibilidade à insulina, já 

que aumenta a produção hepática de glicose e de AGL na circulação. No entanto o 

GTT e ITT não apontam nesse sentido. Além disso, um estudo realizado em nosso 

laboratório (GOULART-SILVA et al., 2012), demonstrou que o T3 estimula a expressão 

de insulina em células INS-1E, e que nessa condição ocorre aumento do conteúdo de 

____________________________ 
* Teixeira SS, Panveloski-Costa AC, Carvalho A, Schiavon FP, Marques ACR, Bazotte 
RB, Nunes MT. Thyroid hormone reduces blood glucose and hepatic glucose production 
in diabetic rats. Metabolism: Clinical and Experimental. 
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proteínas envolvidas na tradução de mRNAs como a p70S6k, eIF2, eIF5A. Dessa forma 

é possível que no nosso modelo esse processo esteja também ocorrendo, o que 

precisa ser mais bem investigado. 

Os níveis séricos de triglicérides apresentaram-se aumentados nos animais 

obesos não tratados, como esperado, uma vez que os efeitos anti-lipolíticos da insulina  

estão reduzidos em condições de resistência à insulina, promovendo desta forma, maior 

síntese hepática de triglicérides (CHEN et al., 2015). O tratamento com T3 reduziu este 

parâmetro, assim como observado nos animais DM1 tratados com T3.   

Apesar dos efeitos deletérios do excesso de hormônio tireoidiano, tal como a 

hipertrofia cardíaca, serem bastante conhecidos, estudos acerca dos seus efeitos sobre 

alterações metabólicas decorrentes do DM, bem como da obesidade, são de extrema 

importância visto que a produção de análogos deste hormônio poderia ser uma 

alternativa promissora para o tratamento das alterações metabólicas decorrentes do DM 

e da obesidade. Por outro lado, as evidências recentes de associação entre diabetes 

tipo 1 e obesidade, com hipotireoidismo e hipotireoidismo sub-clínico, colocam em 

discussão o possível uso de T3 nessa(s) condição(ões).  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados podemos concluir que o tratamento crônico 

com hormônio tireoidiano promove melhora da homeostase glicídica na vigência de 

DM1 e, que tal efeito envolve a redução da expressão de citocinas pró-inflamatórias. 

Embora as evidências não sejam tão expressivas, podemos também inferir que esse 

mesmo tratamento reduz a expressão de citocinas inflamatórias especialmente no sóleo 

e TAB dos ratos mantidos com dieta de cafeteria, sinalizando uma melhora na 

homeostase glicêmica.  
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ANEXO 

A - Material Suplementar 
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Figure 1. Membrana de nitrocelulose corada com Ponceau, utilizada como normalizador do conteúdo de 

TNF-α no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e tecido adiposo periepididimal (C) de ratos controle (C), 

diabético (D) e diabético tratado com T3 (DT3). 
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Figure 2.  Membrana de nitrocelulose corada com Ponceau, utilizada como normalizador do conteúdo de 

IL-6 no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e tecido adiposo periepididimal (C) de ratos controle (C), 

diabético (D) e diabético tratado com T3 (DT3). 
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Figure 3.  Membrana de nitrocelulose corada com Ponceau, utilizada como normalizador do conteúdo de 

NIS (A), TSHR (B) and Tg (C) na tireiode de ratos controle (C), diabético (D) e diabético tratado com T3 

(DT3). 
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Figure 4. Membrana de nitrocelulose corada com Ponceau, utilizada como normalizador do conteúdo de 

TNF-α no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e tecido adiposo periepididimal (C) de ratos controle (C), 

obeso (O) e obeso tratado com T3 (DT3). 
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Figure 5. Membrana de nitrocelulose corada com Ponceau, utilizada como normalizador do conteúdo de 

IL-6 no músculo sóleo (A), músculo EDL (B) e tecido adiposo periepididimal (C) de ratos controle (C), 

obeso (O) e obeso tratado com T3 (DT3). 
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