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RESUMO 

 

MALAGRINO, Pollyana Araujo. Consequências do hipotireoidismo e da tireotoxicose 

desenvolvidos na vida adulta sobre a expressão e imunolocalização dos receptores de 

estradiol em testículos de ratos. 2017. 58p. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Veterinárias), UNICENTRO. 

 

Pesquisadores têm demonstrado que os hormônios tireoideanos desempenham um papel 

fundamental no aparelho reprodutor durante o desenvolvimento e na vida adulta. Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a expressão e imunolocalização dos receptores de 

estrogênios nos testículos, bem como as dosagens séricas hormonais utilizando-se ratos 

Wistar que desenvolveram disfunção tireoideana (hipotireoidismo e tireotoxicose) durante a 

vida adulta como modelo experimental. A expressão de mRNA nos testículos foi avaliada 

pelo método de PCR quantitativo em tempo real a partir da transcrição reversa (RT-qPCR) 

para os receptores de estradiol α (Esr1), β (Esr2), receptor de estrógeno acoplado a proteína G 

(Gper) e aromatase (Cyp19a1). Foram mensuradas as concentrações séricas de LH, TSH, FSH 

e estradiol, bem como a pesagem do coração seco e úmido. A imunolocalização foi analisada 

pela técnica de fluorescência para os receptores ERα, ERβ e GPER. Os resultados foram 

analisados estatisticamente pela análise de variância seguida do pós-teste de Dunnet. Como 

resultado, em hipotireoidismo, houve diminuição do FSH e do peso do coração; aumento das 

concentrações séricas de estradiol e LH acompanhado por um aumento na expressão do 

mRNA da enzima aromatase e uma diminuição na expressão do mRNA em GPER. A 

tireotoxicose causou aumento no peso cardíaco e diminuição do TSH. A distribuição de 

receptores avaliada por microscópio confocal mostrou no receptor ERα: em hipotireoidismo 

grânulos difusos na região basal das células de sertoli, nas espermátides alongadas e 

escassamente na região perinuclear; em tireotoxicose houve marcação difusa em todo o 

epitélio seminífero. No receptor ERβ: Não houve marcação em hipotireoidismo e em 

tireotoxicose foi marcado intensamente no espaço intersticial, e na região perinuclear das 

células de Leydig. Receptor GPER: em hipotireoidismo houve marcação por todo o epitélio 

seminífero e nas espermátides alongadas; em tireotoxicose somente na região perinuclear das 

células de sertoli. Esses resultados sugerem a modulação dos receptores de estrogênio nesses 

distúrbios da tiróide. 

 

Palavras-chave: Hormônios tireoideanos, células de sertoli, reprodução. 



ABSTRACT 

 

MALAGRINO, Pollyana Araujo. Consequences of hypothyroidism and thyrotoxicosis 

developed in adulthood in the expression and immunolocalization of estradiol receptors 

in the testes of rats. 2017. 58p. Dissertation (Master of Veterinary Science), UNICENTRO. 

 

Researchers have shown that thyroid hormones play a key role in the reproductive tract during 

development and in adult life. The objective of this study was to evaluate the expression and 

immunolocalization of estrogen receptors in the testis, as well as serum hormone levels using 

Wistar rats that developed thyroid dysfunction (hypothyroidism and thyrotoxicosis) during 

adulthood as an experimental model. The expression of mRNA in the testis was evaluated by 

the real-time quantitative PCR from the reverse transcription (RT-qPCR) for estrogen receptor 

α (Esr1), β (Esr2), G protein-coupled estrogen receptor) and aromatase (Cyp19a1). Serum 

concentrations of LH, TSH, FSH and estradiol were measured, as well as dry and wet heart 

weighing. Immunolocalization was analyzed by the fluorescence technique for the ERα, ERβ 

and GPER receptors. The results were statistically analyzed by analysis of variance followed 

by Dunnet's post-test. As a result, in hypothyroidism, there was a decrease in FSH and heart 

weight; increase in serum estradiol and LH concentrations accompanied by an increase in 

mRNA expression of the aromatase enzyme and a decrease in mRNA expression in GPER. 

Thyrotoxicosis caused an increase in cardiac weight and a decrease in TSH. The distribution 

of receptors evaluated by confocal microscopy showed in the ERα receptor: in 

hypothyroidism diffuse granules in the basal region of the sertoli cells, in the elongated 

spermatids and scarcely in the perinuclear region; in thyrotoxicosis there was diffuse marking 

throughout the seminiferous epithelium. In the ERβ receptor: There was no labeling in 

hypothyroidism and in thyrotoxicosis it was marked intensely in the interstitial space, and in 

the perinuclear region of the Leydig cells. Receptor GPER: in hypothyroidism there was 

marking throughout the seminiferous epithelium and in the elongated spermatids; in 

thyrotoxicosis only in the perinuclear region of sertoli cells. These results suggest the 

modulation of estrogen receptors in these thyroid disorders. 

 

Keywords: Thyroid hormones, sertoli cells, reproduction. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A infertilidade, definida como a incapacidade para engravidar depois de manter 

relações sexuais por mais de um ano, é uma condição que atualmente afeta 15% dos casais em 

todo o mundo, com tendência a aumentar nos próximos anos. Aproximadamente metade 

desses casos são atribuídos ao parceiro masculino (LEE et. al, 2012). A baixa contagem de 

espermatozóides (oligospermia), ausência de espermatozóides no sémen (azoospermia), e as 

anormalidades morfológicas estão entre os principais fatores que contribuem para a 

infertilidade masculina (LAGOS-CABRÉ e MORENO, 2012). As causas das contagens de 

esperma reduzidas e da pobre qualidade do sêmen são desconhecidas na maioria dos casos 

(BONDE, 2010).  

Nas últimas duas décadas têm sido crescentes os esforços dedicados a olhar para o 

efeito da tireóide na fertilidade do sistema reprodutor masculino. Pesquisadores que 

utilizaram modelos experimentais baseados em cultura de células têm alcançado descobertas 

de marco que moldaram nossa compreensão sobre a fisiologia e doenças da tireóide. Desde a 

identificação do estimulador tireoidiano de ação prolongada até a descoberta de drogas 

antitireoidianas, estudos básicos de pesquisa forneceram os fundamentos sobre os quais se 

baseiam nossas ferramentas diagnósticas e terapêuticas (BIANCO et al., 2014). 

 A identificação dos receptores hormonais tireoideanos nas células de Sertoli 

empreendeu mais pesquisas para investigar o papel destes hormônios. Acredita-se que, como 

a espermatogênese ocorre em estreito contato com as células de Sertoli, a função da tireóide 

poderia afetar a espermatogênese e a fertilidade masculina. O impacto destas alterações sobre 

a esse tema foi assunto controverso durante muitos anos, apesar dos efeitos reconhecidos 

sobre outros órgãos e tecidos. Entretanto, na última década alguns estudos foram conduzidos e 

comprovaram que os hormônios tireoideanos desempenham importante papel no 

desenvolvimento e função testicular, mesmo após a puberdade [revisado em La Vignera, Vita 

et al. (2017)] . 

O pequeno número de estudos existentes nesta área aumenta ainda mais as 

contradições presentes.  Todos os estudos sobre hipotireoidismo e hipertiroidismo concordam 

que o perfil anormal da tireóide é prejudicial para a espermatogênese (PACHECO, 2013). No 

entanto, mais estudos precisam ser realizados a respeito tanto hipotireoidismo e da 

tireotoxicose para compreender o mecanismo pelo qual a tireóide afeta o sistema reprodutor 

masculino e os efeitos do perfil anormal da tiróide sobre espermatogênese e a fertilidade 

masculina. 
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Baseado na necessidade de maior conhecimento dos mecanismos envolvidos na 

patogênese reprodutiva masculina do hipotireoidismo e da tirotoxicose, este projeto tem como 

objetivo avaliar a expressão e imunolocalização dos receptores de estrógenos nos testículos e 

dosagens séricas hormonais, utilizando-se ratos Wistar que desenvolveram a disfunção 

tireoideana durante a vida adulta como modelo experimental. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tireóide 

 

2.1.1 Relação estrutura-função  

 

A glândula tireóide é a primeira glândula endócrina do organismo a se desenvolver. 

Em mamíferos, sua localização é caudal à traquéia, ao nível do primeiro ou segundo anel 

traqueal, anterior à laringe e, às vezes, sobrepondo-se a ela (CHASTAIN, 1999; DYCE, et al., 

2002). Em humanos é composta por dois lobos, um esquerdo e um direito que são conectados 

por um istmo.  

As principais ações dos hormônios da tireóide são: aumento da absorção de glicose, 

potencializando a ação da insulina, aumento do consumo de oxigênio e, portanto, da taxa 

metabólica, aumento do peristaltismo, da força de contração do coração e da frequência 

cardíaca, gerando aumento do volume sistólico, manutenção do equilíbrio protéico, estímulo 

da lipólise e da secreção do hormônio do crescimento. Existe também uma predisposição em 

ocorrer redução dos níveis plasmáticos de triglicerídeos, colesterol e fosfolipídios (GUYTON 

e HALL, 1999). 

Em atividade, a glândula produz e secreta os hormônios T3 (triiodotironina), rT3 

(triiodotironina reversa) e T4 (tetraiodotironina ou tiroxina). A regulação fisiológica da 

secreção dos hormônios da tireóide é um sistema complexo que depende além da glândula, a 

participação de outras estruturas, como hipotálamo, pituitária e atividade neural (NORMAN e 

LITWACK, 1997).  

As tireoglobulinas são glicoproteínas que contêm cerca de 70 resíduos de tirosina que 

se unem ao iodo para síntese dos hormônios da tireóide. A iodação das tirosinas dá origem a 

formação de dois produtos, a monoiodotirosina (MIT) e a diiodotirosina (DIT). O 

emparelhamento dessas duas moléculas de diiodotirosina forma a tiroxina (T4), e a junção de 

uma molécula de diiodotirosina com uma de monoiodotirosina resulta na triiodotironina (T3) 

Os hormônios T3 e T4 permanecem ligados à tireoglobulina até que sejam secretados 

(GUYTON e HALL,1999).  

A maior parte do T3 e T4 (mais que 99%) está ligada a proteínas. O transportador se 

liga preferencialmente ao T4 e a maior porção de T3 circula livre no plasma, fator esse que 

facilita sua maior ligação com seu receptor. Para que T3 e T4 se liguem aos seus receptores, é 

necessário que ocorra a separação dos seus transportadores (GUYTON e HALL, 1999; 
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ETTINGER e FELDMAN, 2005). Somente a porção livre do hormônio entra na célula para 

produzir o efeito biológico. O hormônio T3 é de três a cinco vezes mais potente que o T4, 

além de possuir início de ação e capacidade de adentrar na célula mais rapidamente que o T4. 

Os hormônios da tireóide ligam-se aos receptores e o complexo receptor hormonal liga-se ao 

DNA, influenciando a expressão de uma variedade de genes que codificam as enzimas 

reguladoras (ETTINGER e FELDMAN, 2005). 

O hormônio T4 circulante é totalmente derivado da tireóide. Em contrapartida, apenas 

20% do T3 se origina da glândula. A formação de T3 que ocorre fora da glândula, se dá 

através da 5’-desiodação enzimática extra tireóidea do T4, que resulta da remoção de um 

átomo de iodo do T4. Os órgãos que contêm concentração maior de enzimas catalizadoras 

desta reação são o fígado e os rins, embora o tecido muscular produza mais T3 em relação ao 

seu peso relativo (GUYTON e HALL,1999). 

 

 

2.1.2 Mecanismos de produção e secreção dos hormônios tireoideanos  

 

A produção e secreção hormonal são mediadas pelo hormônio estimulante da tireóide 

(TSH), proveniente da hipófise anterior. O TSH, por sua vez, é secretado pela estimulação da 

hipófise anterior pelo hormônio liberador de tireotrofina (TRH), proveniente do hipotálamo 

(FRANKLYN et al., 1991). Ele se liga ao receptor de membrana na tireóide e estimula a 

liberação dos hormônios tireoideanos a partir da tireoglobulina. O principal hormônio 

liberado é a tiroxina (T4), em menores concentrações a triiodotironina (T3), o T3 reverso 

(T3r) e as tirosinas monoiodinadas. Além disso, o TSH regula a produção de T3 nos tecidos 

periféricos influenciando a atividade das desiodases. O controle dos níveis hormonais também 

pode ser regulado durante o desenvolvimento (FISHER, 1996). Cada um desses hormônios 

está sob controle de retroalimentação negativa (feedback negativo), através das alças 

hipotálamo-hipófise-tireoide (FRANKLYN et al., 1991). O T4 precisa ser convertido a T3 

pela desiodase no tecido, pois o efeito é mediado por receptores nucleares para T3 que 

regulam a síntese de uma proteína inibitória. O T3 também causa a redução do número de 

receptores para TRH. A inibição é direcionada primariamente na secreção e posteriormente na 

síntese de TSH (VAN DOORN, VAN DER HEIDE e ROELFEMA, 1983).  

Os hormônios da tireóide exercem efeitos nos diferentes órgãos, sendo reguladores-

chave do metabolismo, desenvolvimento e crescimento. (CINGOLANI e HOUSSAY, 2004). 

No sangue, T3 e T4 circulam via corrente sanguínea ligado a proteínas. A mais importante 
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dessas proteínas é a globulina de ligação de tiroxina (TBG). Existem ainda as proteínas 

transtirretina e a albumina, que desempenham um papel secundário. Esta característica, além 

de restringir seu transporte para os tecidos, diminuindo sua liberação pelos rins e aumentando 

o tempo de meia-vida na circulação, ainda os assegura da degradação enzimática (BRENTA, 

2013). 

Pequenas quantidades de T3 (0,4%) e T4 (0,04%) circulam livres, sendo esta pequena 

fração livre a responsável pela atividade hormonal.  (DEVDHAR, OUSMAN e BURMAN, 

2007).  

O metabolismo dos hormônios da tireóide ocorre pelas vias de desiodação e 

conjugação. A conjugação abrange a sulfatação, que causa um aumento na hidrossolubilidade 

e facilita a depuração urinária e biliar desses hormônios. A desiodação regula a bioatividade 

dos hormônios tireoidianos, transformando o pró-hormônio T4 em sua forma bioativa T3 

(DARRAS et al., 1999). Foram identificadas três isoformas de desiodases, a do tipo 1 (D1), a 

do tipo 2 (D2) e a do tipo 3 (D3). A desiodase tipo I (D1) está localizada na membrana celular 

e sua atividade está presente no fígado, intestino e rim humanos; sua maior função é fornecer 

T3 no sangue, aumentando sua atividade no hipertireoidismo e diminuindo no hipotireoidismo 

(BRENT, 1994). A tipo 2 (D2) pode ser encontrada no retículo endoplasmático do músculo 

esquelético e cardíaco, sistema nervoso central (SNC), pele e hipófise; diferente de D1, a 

enzima se eleva no hipotireoidismo e diminui no hipertireoidismo (HARVEY E WILLIANS, 

2002). Sua função é regular a concentração intracelular do T3 nos tecidos em que a 

presença desse hormônio é crítica, tais como cérebro e hipófise. Além disso, estudos 

recentes demonstraram que a D2 seria a principal fonte de T3 plasmático no ser humano 

(MAIA et al., 2005). 

 Tanto a D1 quanto a D2 são capazes de gerar T3 (hormônio ativo) (HARVEY E 

WILLIANS, 2002). Grande parte do T3 circulante parece ser oriunda da desiodação hepática 

do T4 pela desiodase tipo I (FISHER, 1996). Esta conversão é importante na ação destes 

hormônios, uma vez que T3 é o principal hormônio a interagir com a célula alvo, contribuindo 

com o fato de T3 ser várias vezes mais potente que T4 (BILEK E ZAMRAZIL, 2009). A 

atividade da D3 é encontrada nos tecidos em desenvolvimento, fígado, rim, cérebro, intestino 

e pele (VAN DER GEYTEN et al., 1997); também pode ser encontrada no SNC, aumentando 

sua atividade no estado de hipertireoidismo e diminuindo no hipotireoidismo (BRENT, 1994). 

Os mecanismos de regulação da atividade da tireóide e da função testicular dão origem ao 

eixo hipotálamo-hipófise-tireóide-testículo, representado na figura 1 (FISHER, 1996). 
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Figura 1. Esquema do eixo hipotálamo-hipófise-tireóide-testículo. O GnRH (hormônio liberador de 

gonadotrofinas) hipotalâmico estimula a liberação de LH e FSH pela hipófise. O LH liga-se a sítios de 

membrana específicos nas células de leydig, desencadeando a liberação de estradiol e testosterona, que 

controlam a secreção de gonadotrofinas na hipófise por um mecanismo de retroalimentação negativo. A 

testosterona secretada pela Leydig liga-se a receptores citoplasmáticos na célula de Sertoli, sendo este um evento 

crítico para a diferenciação espermatogênica. A ligação do FSH ao receptor de membrana na célula de Sertoli 

também é importante para a indução da espermatogênese. A inibina, liberada pela célula de Sertoli, reduz a 

secreção de FSH. A atividade da tireóide está representada pelo TRH liberado por nervos hipotalâmicos que 

estimula a liberação de TSH pela pituitária, e esta estimula a tireóide a liberar os hormônios tireoidianos. Os 

hormônios T3 e T4 secretados pela tireóide são regulados por um sistema de retroalimentação negativo a 

produção e secreção de TSH e TRH. O T3 é o hormônio biologicamente ativo e possui receptores nucleares na 

célula de Sertoli de testículos de mamíferos, com ação central nas primeiras fases do desenvolvimento sexual. 

Adaptado de BARDIN E PAULSEN, 1998; NORMAN E LITWACK, 1997; JANNINI et al, 1999. 
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2.2 Disfunções tireoideanas 

 

O hipotireoidismo é uma patologia relativamente comum que resulta da redução da 

síntese dos hormônios tireoideanos ou da ação destes nos tecidos periféricos (DEVDHAR, 

OUSMAN E BURMAN, 2007). Na maioria dos casos, essa patologia é causada pela 

disfunção do eixo hipotálamo-hipofisário (secundária) ou da própria tireóide (primária), 

responsável por 98% dos casos. (SCANLON E HALL, 1995). Sua incidência aumenta com a 

idade e é dez vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. (DEVDHAR, OUSMAN 

E BURMAN, 2007). A dosagem de TSH é indispensável para o diagnóstico e diferenciação 

do hipotireoidismo. Os níveis elevados de TSH associados à diminuição dos níveis séricos de 

T4 e tiroxina livre (T4-L) estabelecem o diagnóstico de hipotireoidismo primário, enquanto 

que o nível sérico de TSH normal ou diminuído associado à T4-L baixo estabelece o 

diagnóstico de hipotireoidismo secundário (NASCIMENTO, 2010). As doenças autoimunes 

são a causa mais comum desta disfunção. Dentre elas, destaca-se a tireoidite de Hashimoto, 

com prevalência de 5 a 15% em mulheres e 1 a 5% em homens (LARSEN E INGBAR, 2003).  

O hipertireoidismo se refere às doenças caracterizadas por hiperfunção da glândula 

tireóide, enquanto o termo tireotoxicose refere-se às manifestações clínicas e bioquímicas do 

excesso tissular de hormônios, independentemente da etiologia. Depois da doença de Graves, 

que compreende 60 a 80% dos casos, o bócio nodular tóxico, adenoma tóxico e tireoidites são 

as principais causas de tireotoxicose (NASCIMENTO, 2010). Em nível sérico, o TSH 

encontra-se baixo ou indetectável, com exceção dos casos de adenoma hipofisário secretor de 

TSH, ou daqueles com síndrome de resistência aos hormônios tireoideanos (TRZEPACZ et 

al., 1988).  

 

 

2.3 Hormônios tireoideanos e função testicular 

 

O papel dos hormônios tireoideanos em relação a morfologia e função testicular 

tem sido abordado desde que estudos sugeriram que os testículos de animais adultos eram 

metabolicamente refratários a esses hormônios (OPPENHEIMER, SCHWARTZ E 

SURKS, 1974). No entanto, nos últimos 20 anos pesquisadores têm demonstrado que a 

disfunção da tireóide está associada não somente a anormalidades da morfologia e função 

testicular, mas também na diminuição da fertilidade e alterações da atividade sexual em 

homens (CARANI et al., 2005; KRASSAS E PERROS, 2003). 
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Tanto a tireotoxicose quanto o hipotireoidismo produzem efeitos adversos sobre a 

reprodução masculina (Krassas, Poppe et al. 2010). O hipotireoidismo está associado ao 

hipogonadismo. Outras alterações também são relatadas, como redução nas concentrações 

plasmáticas de testosterona (Donnelly and White 2000), redução na taxa de clearance de 

hormônios, redução na conversão de testosterona à androstenediona (Iranmanesh, Lizarralde 

et al. 1990), disfunção erétil e anormalidades morfológicas espermáticas (Krassas, 

Papadopoulou et al. 2008, Nikoobakht, Aloosh et al. 2012). Em testículos de homens com 

hipotireoidismo crônico, observa-se redução do número de células de Sertoli e Leydig, 

redução no diâmetro tubular, edema intersticial e espessamento da membrana basal dos 

túbulos seminíferos (MENDIS E SIRIL, 2005). 

Estudo mais recente confirma os achados anteriores mostrando que ratos com 

hipotireoidismo desde o período pós-natal apresentam não somente um declínio na 

capacidade de locomoção dos espermatozóides, mas também anormalidades na 

maturação das células germinativas no período da espermatogênese (WAJNER, 2008). 

Essas alterações são corrigidas com a restauração da função tireoideana (JANNINI et 

al., 1990). Quanto maior o tempo de duração do hipotireoidismo no período de 

desenvolvimento, no qual as células testiculares mostram uma dependência maior aos 

hormônios tireoideanos, maior parece ser o grau de dano testicular (CHOWDHURY, 

GAUTAN E CHATTERJEE, 1984).  

O estado de tireotoxicose também compromete as funções reprodutivas, pois induz 

alteração  na motilidade espermática e é frequentemente associado à redução da testosterona 

com elevação do estradiol sérico (Rojdmark, Berg et al. 1988). Estudos mais recentes 

realizados em pacientes com essa alteração descreveram mudanças significativas na 

densidade do esperma e redução na mobilidade dos espermatozóides, achados que 

poderiam comprometer a fertilidade (KRASSAS E PERROS, 2003; KRASSAS et al., 

2002). Após a restauração do eutireoidismo, a mobilidade e densidade foram 

reconstituídas, mas a morfologia dos espermatozóides permaneceu afetada (KRASSAS 

et al., 2002). Os efeitos do status tireoideano sobre a qualidade do sêmen tem sido 

mesmo objeto de alguns estudos. Observações clínicas iniciais descreveram 

oligospermia e diminuição da mobilidade dos espermatozóides em homens 

hipertireóideos (WAJNER, 2008).  
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3 SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 

 

Os testículos são órgãos pares contidos geralmente na cavidade do escroto 

possuindo funções distintas. Dentre essas funções, uma das principais é a espermatogênese, 

que compreende a produção de espermatozoides e a esteroidogênese, que compreende a 

produção de hormônios esteróides. Isso acontece por que o testículo é dividido em duas 

partes anatômicas e funcionais, o tecido intersticial, formado por células de Leydig que são 

as responsáveis pela produção dos esteróides, e os túbulos seminíferos, que contêm as 

células que dão origem aos espermatozóides (FAWCETT, 1993). Estruturalmente, os 

testículos estão envoltos por uma cápsula esbranquiçada de tecido conjuntivo, denominada 

túnica albugínea, que emite trabéculas até o mediastino dividindo-o incompletamente em 

lóbulos (RUSSELL et al., 1990). 

À medida que se desenvolvem, as células germinativas sofrem divisões e mudanças 

morfológicas, histoquímicas e bioquímicas até se caracterizarem como espermatozoides no 

lúmen dos túbulos seminíferos. As células de Sertoli são responsáveis por regular a 

espermatogênese e desempenham diversas funções na produção espermática. Já as células de 

Leydig secretam o hormônio testosterona (MURTA, GOMES E RODRIGUEZ, 2013). 

Os epidídimos são formados a partir da convergência dos túbulos seminíferos oriundos 

dos testículos. Sua principal função é promover um ambiente adequado para a maturação do 

espermatozoide, uma vez que sua capacidade de fertilização é extremamente baixa no 

ambiente testicular (ROBAIRE, HINTON e ORGEBIN-CRIST, 2006).  

O compartimento tubular representa de 70 a 90% do parênquima testicular dos 

mamíferos eutérios sexualmente maduros e apresenta grande influência sobre a produção 

espermática e o peso testicular (AMANN, 1970; RUSSELL et al., 1990; FRANÇA e 

RUSSELL, 1998). Este compartimento é formado por cordões testiculares ou túbulos 

seminíferos e encontra-se envolto pela túnica própria, que é composta por matriz extracelular 

e células mióides. Em seu interior, o epitélio seminífero possui células de suporte e células da 

linhagem germinativa em vários estágios de desenvolvimento (RUSSELL et al., 1990; 

SETCHELL, 1991; CASTRO et al., 1997). 

Ainda que ocorram diferenças entre as espécies, observa-se que no espaço intersticial 

há predominância das células de Leydig em relação aos outros tipos celulares ou estruturas 

como vasos sangüíneos e linfáticos, nervos, células e fibras de tecido conjuntivo, macrófagos 

e mastócitos (RUSSELL et al., 1990; SETCHELL, 1991; CASTRO et al., 1997; FRANÇA e 

RUSSELL, 1998). 
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A hipófise anterior participa no controle da esteroidogênese e da espermatogênese 

através da secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), do hormônio 

luteinizante (LH) e do hormônio folículo estimulante (FSH). Por sua vez, a hipófise anterior é 

regulada através do sistema nervoso central que modula a secreção do GnRH (BARDIN E 

PAULSEN, 1998). 

A espermatogênese depende da testosterona produzida pelas células de Leydig, em 

resposta ao estímulo do LH e do FSH, o qual atua sobre os túbulos seminíferos, ligando-se 

especificamente as células de Sertoli (STANBENFELDT e EDQVIST, 1996). Além da 

produção de espermatozóides, a função exócrina do epitélio seminífero inclui a síntese e 

secreção de proteínas testiculares com funções específicas e a liberação do fluido testicular 

rico em potássio, que são importantes na manutenção da espermatogênese ativa e da 

transferência dos espermatozóides através do sistema de ductos excretores (FAWCETT, 

1993). 

 

 

3.1 Espermatogênese 

 

A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos durante a vida adulta como 

resultado da estimulação pelos hormônios gonadotróficos da hipófise anterior, tendo início na 

puberdade e reduzindo-se na velhice (O’DONNELL et al., 2006). 

 Sua organização geral é basicamente a mesma em todos os mamíferos (CUPERTINO 

2012). É um processo cíclico no qual os gonócitos, primeiras células germinativas a habitarem 

os túbulos seminíferos, multiplicam-se e diferenciam-se em espermatogônias. A última 

geração destas células, formada pelas espermatogônias B, se diferencia até se transformar em 

espermatozoides (GRIFFIN, 1988; RUSSELL E FRANÇA, 1994). Esse processo pode ser 

dividido em três fases, de acordo com as diferentes características funcionais: (1) fase 

proliferativa (espermatogonial), na qual as espermatogônias sofrem rápidas e sucessivas 

divisões mitóticas; (2) fase meiótica, que envolve a síntese de DNA no espermatócito em pré-

leptóteno, síntese de RNA no espermatócito em paquíteno e finalização da meiose, durante a 

qual ocorre uma divisão reducional, acompanhada de recombinação gênica e uma divisão 

equacional na qual, teoricamente, cada espermatócito paquíteno dará origem a quatro 

espermátides haplóides; (3) fase de diferenciação ou espermiogênica, onde cada espermátide 

arredondada passa por mudanças estruturais e bioquímicas e diferencia-se em espermatozoide, 

um tipo celular estruturalmente especializado para alcançar e fertilizar o ovócito (RUSSELL 
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et al, 1990; SHARPE, 1994). Em seguida ocorre a espermiação, quando os espermatozoides 

resultantes são liberados para o lúmen dos túbulos seminíferos (NETO et al, 2005).  

O desenvolvimento da espermatogênese depende do suporte funcional das células de 

Sertoli (MARTIN-DU PAN E CAMPANA, 1993), dos níveis adequados de esteróides, 

gonadotrofinas e de fatores de crescimento (SHARPE, 1994). 

As gonadotrofinas (LH e FSH) controlam a proliferação e a diferenciação das células 

de Sertoli e Leydig desde a fase pós-natal, de modo que os esteróides e fatores de crescimento 

secretados por estas células têm ação direta ou indireta sobre o desenvolvimento das células 

germinativas (SHARPE, 1994). 

 

 

3.2 Células de Sertoli 

 

As células de Sertoli ocupam de 11 a 40 % do volume do epitélio seminífero são, na 

maioria das espécies, o maior tipo celular presente nos testículos (RUSSEL E GRISWOLD, 

1993). Estas são as primeiras células a se diferenciarem na vida fetal, onde atuam permitindo 

a formação dos cordões seminíferos e impedindo que as células germinativas entrem em 

meiose e se proliferem antes do tempo. (MACKAY, 2000; SVINGEN E KOOPMAN, 2013). 

Em animais de laboratório (ratos e camundongos) a proliferação das células de Sertoli ocorre 

principalmente no período perinatal, estendendo-se por duas a três semanas após o nascimento 

(FRANÇA E GARCIA, 2005). Em roedores, estas células possuem um período de 

proliferação e maturação fixo, não ocorrendo mais mitose ou diferenciação após esta 

janela de desenvolvimento (HOLSBERGER E COOKE, 2005). Estas células auxiliam o 

processo espermatogênico, pois fornecem o suporte físico e metabólico para que as células 

germinativas se diferenciem e se transformem em espermatozoides (MARINA, 2003). Elas 

secretam fluidos principalmente em direção ao lúmen tubular, que são importantes na função 

epididimária e na maturação espermática (FRANÇA & GARCIA, 2005), além de 

contribuírem com a liberação dos espermatozoides na luz dos túbulos seminíferos e com a 

secreção de fluidos para a formação do lume tubular; condução dos espermatozoides até o 

epidídimo e para a maturação espermática. Atuam também na fagocitose das células em 

degeneração e dos corpos residuais formados durante a espermiação (MARINA, 2003); estão 

envolvidas no controle da passagem das secreções entre compartimentos tubulares e 

intersticiais (DADOUNE e DEMOULIN, 1993), além de formarem a barreira hemato-

testicular (JOHNSON, 1991).  
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O número de células de Sertoli do testículo adulto determina tanto o tamanho do 

testículo como a produção diária de espermatozóides, influenciando, portanto, na fertilidade 

(SHARPE, 1994). 

Com o avanço da idade ocorre aumento significativo do tamanho das células de 

Sertoli, resultante do alongamento do núcleo e da expansão do citoplasma (APONTE et al., 

2005).  

O número de células de Sertoli correlaciona-se positivamente com o peso testicular, 

produção de espermatozoides e com o número de diferentes populações de células 

germinativas (BERNDTSON e JONES, 1989). Assim, a capacidade funcional das células de 

suporte é considerada um importante indicador da eficiência da produção espermática, pois 

cada célula de Sertoli é capaz de suportar um número limitado de células germinativas, numa 

determinada espécie (MURTA; GOMES e MARTINEZ, 2013). Em mamíferos, é considerado 

que a célula de Sertoli não mais se divide após a puberdade (FRANÇA E RUSSELL, 1998). 

 

 

3.2.1 Controle hormonal  

 

Para que as células de Sertoli possam exercer sua função na barreira hemato-testicular 

e controlar o ambiente onde ocorre a espermatogênese, elas possuem sítios de ligação para os 

hormônios FSH, testosterona, T3, vitamina A (retinol) e vitamima D3, que exercem efeitos 

importantes na espermatogênese (MAJUNDAR et al., 1994). São controladas principalmente 

por dois hormônios, o hormônio folículo estimulante (FSH) e a testosterona, que são 

responsáveis por regular o metabolismo, como o crescimento corporal, tamanho, peso e 

morfologia testicular (número e estrutura da célula) (ARSLAN, et al., 1992).  O FSH é uma 

gonadotrofina sintetizada e secretada pela hipófise anterior e a testosterona secretada das 

células de Leydig em resposta ao hormônio luteinizante (LH), outra gonadotrofina hipofisária 

(MILLAR, 2005). As gonadotrofinas estão envolvidas no controle hormonal do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônadas, permitindo às gônadas a promoção de duas funções 

importantes, a espermatogênese e a esteroidogênese. A secreção de FSH e LH, por sua vez, 

dependem do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) sintetizado e secretado pelos 

neurônios hipotalâmicos presentes no núcleo arqueado do hipotálamo (COUNIS, et. al, 2005). 

 O FSH tem funções distintas ao longo da vida do animal, na fase pré-natal está 

relacionado à proliferação das células de Sertoli, na pré-púbere estimula a diferenciação das 
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espermatogônias e na fase adulta pela produção de proteína ligadora de andrógenos, inibina e 

manutenção da espermatogênese (RUSSEL E GRISWOLD, 1993). 

O FSH e o LH irão se ligar em receptores presentes nas células de Sertoli e nas células 

de Leydig, respectivamente, ambos possuem receptores acoplados à proteina G (MENON E 

MENON, 2012). O FSH quando se liga em seus receptores nas células de Sertoli pode ativar 

várias vias de sinalização. Dentre as vias conhecidas está a via da adenosina monofosfatada 

cíclica (AMPc). As secreções de LH e FSH também são reguladas pela retroalimentação por 

andrógenos e pela inibina e ativina (peptídeos gonadais) que são secretadas pela célula de 

Sertoli sobre ação do FSH. A inibina exerce um controle sobre a hipófise e o hipotálamo, 

formando uma alça de retroalimentação negativa, enquanto a ativina tem um efeito de 

retroalimentação positiva sobre a secreção de FSH (OJEDA, et al., 2006). A interação entre 

células de Sertoli e células germinativas é controlada pelo feed-back negativo do FSH. A 

inibina secretada pelas células de Sertoli para a corrente sanguínea diminui a secreção de FSH 

na hipófise anterior (FRANÇA & GARCIA, 2005). Desta forma, estabelece-se um complexo 

sistema de comunicação neuroendócrino, o qual regula, em machos, o comportamento sexual 

e a produção de espermatozóides (OJEDA et al, 2006). 

Fatores endócrinos são os principais reguladores da divisão e diferenciação destas 

células, entre eles o hormônio tireoideano, que inibe a divisão e promove a maturação de 

células de Sertoli pré-púberes (FRANÇA & GARCIA, 2005). 

 

 

3.2.2 Hormônios tireoideanos e Células de Sertoli  

 

Estudos na área indicam que as alterações na atividade da tireóide estão intimamente 

relacionadas a mudanças na função testicular durante as fases do desenvolvimento (JANNINI 

et al, 1995), onde atuam como reguladores sobre as células de Sertoli em animais 

(WAJNER et al., 2008). Já no indivíduo adulto esses efeitos não estão bem definidos. 

Os hormônios tireoidianos são responsáveis por controlar algumas funções das células 

de Sertoli, como estimulação do transporte de glicose, aumento da produção de gama-glutamil 

transpeptidase, proteína ligadora de andrógenos (ABP) e fator de crescimento semelhante à 

insulina-I; inibição da atividade da aromatase e alteração do metabolismo da testosterona 

(SILVA et al., 2002). 

Del Rio e colaboradores (2000) demonstraram que nos efeitos bioquímicos do T3 in 

vivo e in vitro, as células de Sertoli são o principal alvo para os hormônios tireoideanos no 
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testículo. O aumento da atividade metabólica dessa célula causado por T3 parece ser pré-

requisito para a expansão da espermatogênese (JANNINI et al., 1995), em que o T3 

compartilharia com o FSH o papel de principal regulador das primeiras fases de 

desenvolvimento tubular, assim como no epidídimo (DEL RIO et al., 2000). 

Sabe-se que em roedores, a proliferação máxima das células de Sertoli acontece no 

final da gestação e no período perinatal, coincidindo com a função fetal da tireóide, a 

capacidade de ligação máxima do T3 no testículo, a expressão da ABP induzida por FSH, 

produção de AMPc e atividade da aromatase (BARDIN et al., 1994).  

 O T3 se liga com alta afinidade no núcleo de células de Sertoli em células 

cultivadas de ratos imaturos. A concentração de sítios de ligação nuclear para o hormônio 

da tireóide modifica-se durante o desenvolvimento gonadal, sendo máxima na vida fetal 

e, gradualmente, desaparecendo até a fase adulta (BUZZARD et al., 2000). 

Sabe-se que o T3 diminui a proliferação das células de Sertoli e promove sua 

diferenciação funcional (JANNINI, ULISSE E D’ARMIENTO, 1995), sugerindo um 

efeito direto do T3 em proteínas-chave que regulam o ciclo celular nessas células 

(HOLSBERGER E COOKE, 2005).  

Os hormônios tireoideanos desempenham um papel fundamental na regulação 

terminal das células de Sertoli (JANNINI et al., 1995). Em animais com hipotireoidismo 

ocorre aumento do período de proliferação das células de Sertoli (TATA, 1975). Após a 

normalização dos níveis de hormônio tireoideano, esses animais permanecem com a 

população final de células de Sertoli aumentada, resultando em um aumento da 

quantidade de células germinativas e dos espermatozóides produzidos. Assim, o 

hipotireoidismo neonatal transitório resulta em um aumento irreversível do volume 

testicular no animal adulto (MARAN et al., 2001). Ao contrário, no hipertireoidismo 

ocorre a diminuição do período de divisão mitótica e a aceleração da diferenciação das 

células de Sertoli. O tamanho testicular diminui em função da redução no número de 

células de Sertoli e de células germinativas, reduzindo, assim, a produção de 

espermatozóides (HOLSBERGER E COOKE, 2005). 

O papel fisiológico em que esses hormônios tireoideanos atuam na regulação da 

reprodução masculina em pacientes com disfunção tireoideana ainda permanece incerto 

(LONGCOP, 1991). O que se sabe, no entanto, é que o mesmo fenômeno observado em 

animais, possa ocorrer com o testículo humano em desenvolvimento, quando os efeitos do 

hipotireoidismo pré-puberal podem afetar a diferenciação e o desenvolvimento tubular, 
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levando a uma proliferação demasiada das células de Sertoli e células germinativas, 

ocasionando acúmulo das mesmas nos túbulos seminíferos. (JANNINI, ULISSE E 

D’ARMIENTO, 1995).  

 

 

3.3 Células de Leydig  

 

Distribuídas no tecido conjuntivo frouxo do estroma, no espaço do parênquima 

testicular, estão às células produtoras de esteróides denominadas células de Leydig 

(SETCHELL, 1991). As primeiras células de Leydig se desenvolvem durante a fase fetal e 

são responsáveis pela síntese e armazenamento de testosterona, importante para promover o 

comportamento sexual normal (libido) e a ocorrência do processo espermatogênico 

(juntamente com FSH e LH), além de manter a função das glândulas acessórias. A 

testosterona produzida pelas células de Leydig tem uma ação parácrina ao se difundir para os 

túbulos seminíferos atravessando facilmente a barreira hemato-testicular. Altas concentrações 

de testosterona são necessárias para a espermatogênese e especialmente para o processo de 

meiose (WENBAUER E WESSELS, 1999). 

No início do desenvolvimento, as células de Sertoli são responsáveis por regular a 

proliferação das células de Leydig, assim como a produção de hormônios esteróides por estas 

células. Já em animais adultos é o LH o principal regulador e estimulador da síntese de 

testosterona (COOKE, 1996; SYLVESTER, 1996). Outro tipo celular encontrado em 

associação com as células de Leydig é o macrófago. Em testículos de animais adultos, os 

macrófagos intersticiais podem ser incorporados aos agrupamentos de células de Leydig. Esta 

interação pode estar relacionada à transformação de alguns esteróides produzidos pela célula 

de Leydig, com a conseqüente produção e liberação de testosterona e diidrotestosterona 

(HALES, 1996).  

Inúmeros fatores podem influenciar na quantidade de células de Leydig por animal, 

dentre os quais podem ser destacados a quantidade de LH disponível, o número de receptores 

de LH por células, a quantidade de testosterona que a célula de Leydig é capaz de secretar por 

uma unidade de tempo, a velocidade pela qual a testosterona deixa o testículo via vasos 

linfáticos, vasos sanguíneos e fluidos seminais, o volume sanguíneo do animal e a taxa de 

metabolismo da testosterona (RUSSEL et al, 1993; RUSSELL, 1996). 
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4 METABOLISMO DOS ESTROGÊNIOS 

 

A aromatase, também conhecida como CYP19, é uma das diversas enzimas da família 

do citocromo P450 (CYP). Está localizada no retículo endoplasmático da célula produtora de 

estrogênio e é responsável tanto pela produção e biodisponibilidade do estrogênio, como 

também pela sua degradação (CHENG et al., 2006). Essa enzima apresenta em sua estrutura 

dois sítios de ligação: o primeiro apresentando uma molécula de ferro e o segundo, um sítio 

de ligação esteroidal em que o androgênio se liga para a produção do estrogênio. Sua 

expressão é regulada pela presença de hormônios, como o androgênio, e pela presença de 

fatores teciduais específicos, como por exemplo, o fator estereoideogênico (GHOSH et al., 

2009). 

Os testículos são uma importante fonte de estrogênio, sintetizados pelo complexo 

enzimático aromatase a partir da testosterona. Estes hormônios também podem ser produzidos 

em grande quantidade em outros tecidos, como ovários encéfalo, tecido adiposo e glândulas 

adrenais. Devido a seu amplo espectro de ação e tecidos alvos, é de grande interesse o 

entendimento dos mecanismos de ação dos estrogênios e a modulação destes hormônios em 

outros sistemas (DE RONDE et.al., 2005). 

A aromatase catalisa a conversão da testosterona em estradiol e sua expressão varia 

com a idade em muitas espécies de mamíferos (STOCCO e McPHAUL, 2006). No homem é 

mais expressa no trato reprodutivo do que em outros tecidos. Nos roedores, sua expressão é 

detectada em células de Sertoli, Leydig, células germinativas maduras e nos espermatozóides 

(AKINGBEMI et al., 2004). Também pode ser expressa nas gônadas, placenta e em sítios 

extragonadais, como cérebro, tecido adiposo, músculo, cabelo, osso e tecido vascular (DE 

RONDE et.al., 2005). 

A aromatase tem sido imunolocalizada nas células epiteliais de ductos deferentes em 

humanos e no epidídimo de ratos, sugerindo fontes adicionais de estrogênio no sistema 

reprodutor masculino (HARADA et al., 1999). 

O estradiol é o estrogênio mais potente produzido no corpo. A taxa total de produção 

de estradiol no homem foi estimada em 35-45μg por dia, dos quais aproximadamente 20% são 

produzidos diretamente pelos testículos, 60% é derivado da secreção testicular direta ou da 

conversão de andrógenos testiculares e o restante se origina da conversão periférica de 

andrógenos adrenais (BAIRD et al., 1969; MAC DONALD et al., 1979; DE RONDE et al., 

2005). 
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Estrogênios participam de diferentes eventos fisiológicos, tais como a fertilidade, 

secreção dos hormônios hipofisários, função imune, homeostase cardiovascular, 

neuroproteção, manutenção da matriz óssea, metabolismo energético, dentre outros (FAULDS 

et al., 2012). 

Sabe-se que o estradiol é responsável por realizar o mecanismo de “feedback” positivo 

sobre o pico pré-ovulatório de hormônio luteinizante (LH). Após tal evento ocorre a inibição 

da secreção das gonadotrofinas, LH e hormônio folículo estimulante (FSH) (hormônio 

folículo-estimulante). O estradiol também age como principal estimulador da síntese e 

secreção de prolactina, que ocorre em um período de tempo relativamente curto, através da 

retirada da inibição de neurônios dopaminérgicos sobre os lactotrófos hipofisários 

(FREEMAN et al., 2000). 

Classicamente, a sinalização celular dos estrogênios nas células alvo é mediada pela 

ação de dois receptores nucleares, receptor de estradiol alfa (ERα) e receptor de estradiol beta 

(ERβ), (Figura 2 A e B), ditos clássicos, codificados por genes diferentes (Esr1 e Esr2, 

respectivamente) e que modulam a transcrição de vários genes. São encontrados em locais 

cromossômicos diferentes e ambos pertencentes à família de receptores nucleares de fatores 

de transição (DIEL, 2002).  

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dos Anjos, 2012. 

Figura 2. Receptores de estrógeno alfa (ERα) (a) e beta (ERβ) (b). 

  

Os receptores nucleares estão presentes principalmente no citosol e quando ligados à 

molécula dos estrogênios se dimerizam e translocam-se para o núcleo. A resposta 

transcricional desta sinalização ocorre devido à ligação desse dímero em sequências 

específicas do genoma denominadas Elementos Responsivos ao Estrogênio (EREs). 

A B 
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(EDWARD, 2005). A descoberta do receptor de estradiol alfa (ERα) ocorreu no ano de 1986 

pela técnica de clonagem do ácido desoxirribonucleico complementar (DNAc). O receptor de 

estrogênio beta (ERβ) só foi descoberto dez anos depois, pela mesma técnica de clonagem do 

DNAc do ERα. Deste modo, vários estudos seguiram-se baseados na existência dessas duas 

isoformas de receptores de estrógeno com alta afinidade e especificidade em humanos, que 

permite a ação seletiva do hormônio em diferentes tecidos (JORDAN, 2004).  

Os receptores são formados por uma cadeia polipeptídica única composta de 565 

aminoácidos para ERα e 530 para o ERβ. Apresentam homologia de aproximadamente 95% 

entre seus domínios de ligação ao DNA e de aproximadamente 60% entre seus domínios de 

ligação ao ligante, atribuindo propriedades diferenciadas de ligação do hormônio aos dois 

receptores (LI, BALDWIN, KARLAN, 2003). Tal fato sugere que estes receptores 

apresentem funções diferentes para as respostas biológicas e na regulação da transcrição 

gênica sob o comando do estradiol (BARDIN et al., 2004). Os efeitos modulados por esses 

receptores são considerados lentos, pois envolvem a regulação da transcrição de genes. 

(SANTIN, 2011). 

Sua distribuição ocorre em diversos tecidos, em maior ou menor quantidade, como 

ovário, endométrio, hipotálamo, músculo liso vascular, tireóide, glândulas parótidas e 

submandibulares, assoalho de boca, nariz e maxila (MILLER e DUCKLES, 2008). O ERα 

tem maior predileção por órgãos relacionados à reprodução, enquanto que o ERβ pode ser 

observado em maior quantidade em tecidos do sistema nervoso central, cardiovascular, trato 

geniturinário, trato gastrintestinal, mucosa oral, glândulas salivares e pulmão (CERESINI et 

al., 2006). 

A expressão dos receptores ESRα e ESRβ no testículo fetal ocorre muito cedo no 

desenvolvimento e sua distribuição nas diferentes células testiculares tem sido amplamente 

estudada em mamíferos (DELBES, LEVACHER e HABERT, 2006).  Dados imuno-

histoquímicos demonstraram que ESRα está presente na gônada indiferenciada, células de 

Leydig fetal até o nascimento (O’DONNELL et al., 2001) e nas células de Sertoli de ratos 

imaturos e adultos (LUCAS et al., 2008).  Vários estudos também indicaram que ESRβ exerce 

um papel importante na esteroidogênese nas células de Leydig de roedores (TONG, 

CHRISTENSOM e CANÇÃO, 2004).   

Outra via de ativação da resposta não genômica por estrogênios ocorre por meio da 

geração de segundos mensageiros e ativação de receptor acoplado à proteína G, denominados 

GPER ou GPR30 que também se ligam com o estradiol. São receptores não clássicos, de 

efeito não genômico (CARRUBA, 2007). Esse receptor foi caracterizado ainda nos anos 1990 
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por diferentes grupos e em 2005, devido a sua alta afinidade de ligação do hormônio ao 

receptor, foi renomeado pela IUPHAR (International Union of Basic and Clinical 

Pharmacology) como GPER 1 (FILARDO et al., 2007). 

O gene do GPER1 é expresso em diferentes espécies de animais, demonstrando sua 

conservação durante a evolução (FENG e GREGOR, 1997). Está presente na membrana do 

retículo endoplasmático e no aparelho de Golgi e pode estar presente em diferentes espécies 

animais. Sua expressão gênica foi encontrada em diferentes sistemas, como reprodutor, 

nervoso, cardiovascular, endócrino e pele (WEBER, 2013). 

A regulação dos receptores está relacionada ao tecido envolvido e a duração do 

tratamento com o estrogênio, além de outros hormônios e fatores de crescimento (MILLER e 

DUCKLES, 2008).  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral e Hipótese central 

 

5.1.1 Objetivo Geral 

 

Elucidar mecanismos envolvidos na patogênese reprodutiva masculina de indivíduos 

com alteraçõesde função tireoideana, através da avaliação da expressão e localização de 

receptores de estradiol em testículos de ratos que desenvolveram hipotireoidismo ou 

tirotoxicose durante a vida adulta como modelo experimental. 

 

5.1.2 Hipótese Central 

 

A privação ou o excesso de hormônios tireoideanos na vida adulta modula 

negativamente a função reprodutiva masculina, ocasionando distúrbios fisiológicos do eixo 

hipotálamo-hipófise-gônada. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar o efeito do hipotireoidismo ou tirotoxicose na expressão de receptores de 

estradiol (Esr1, Esr2 e Gper) nos testículos, através do ensaio de PCR em tempo real; 

- Avaliar o efeito do hipotireoidismo ou tirotoxicose na imunolocalização de receptores de 

estrógenos nos testículos, através do ensaio de imunohistoquímica; 

- Avaliar o efeito do hipotireoidismo ou tirotoxicose no perfil sérico hormonal de 

estradiol, T3 e TSH por metodologia de quimioluminescência. 
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6. METODOLOGIA 

 

Os protocolos experimentais estão de acordo com o preconizado pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Animais da UNICENTRO (CEUA # 010/2014). 

 

 

6.1 Desenho experimental 

 

Os animais foram obtidos do Biotério Central da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR). Para o experimento foram utilizados 30 ratos Wistar de 90 dias de idade, 

subdivididos em grupos de 10 animais e alocados em caixas de polipropileno (43 x 43 x 20 

cm) com uma camada de 5 cm de maravalha. Os animais foram tratados com ração comercial 

(Nuvilab CR-1, Nuvital, PR, Brasil) e água ad libitum. Na sala de manutenção foi mantido o 

ciclo de 12:12 horas claro/escuro e temperatura controlada (23 ± 1 ºC).  

Os ratos wistar foram divididos em três grupos de 10 animais formados por:  

 Grupo eutireoideo – falso operado  

 Grupo hiper – tireotoxicose  

 Grupo hipo – hipotireoidismo  

Os grupos controle e hiper foram submetidos ao procedimento de falsa-cirurgia. No 

grupo tireotoxicose, os animais receberam doses suprafisiológica de T3 na água dos 

bebedouros (3,3′,5-Triiodo-L-thyronine, referência T2877, Sigma-Aldrich, USA) na dose de 

1.5 µg para cada 100g de peso vivo administrados durante 5 dias. No grupo do 

hipotireoidismo, foi realizada a técnica de tireoidectomia cirúrgica bilateral e os animais 

foram mantidos em recuperação por 20 dias, recebendo metimazol (0,03%) e CaCl2 (0,05%), 

conforme a tabela 1. 
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Tabela 1. Desenho Experimental  

Grupo 
Cirurgia 

(90 dias de idade) 
Tratamento Coleta do material 

Eutireoideo Falso operado - 110 dias de idade 

Hipotireoidismo Tireoidectomia bilateral 

0,03% de metimazol + 

0,05% de CaCl2 na água por 

20 dias 

110 dias de idade 

Tireotoxicose Falso operado 
Dose suprafisiológica de 

T3* por 5 dias 
110 dias de idade 

*1,5 µg/100g P.V; 3,30,5-Triiodo-L-thyronine, T2877, Sigma-Aldrich, USA 

 

 

6.2 Coleta e armazenamento de tecidos 

 

Todos os procedimentos cirúrgicos e a eutanásia foram realizados nos animais sob 

anestesia geral através da associação de cloridrato de quetamina (100mg/kg) e xilazina 

(20mg/kg) por via intraperitoneal. Os tecidos foram colhidos para análises posteriores de 

acordo com os procedimentos descritos a seguir. 

 

6.2.1 Sangue 

 

Com os animais anestesiados, realizou-se a coleta de sangue por punção cardíaca. As 

amostras de sangue foram depositadas em tubos á vácuo e posteriormente centrifugadas a 

3.500 rpm (Excelsa II 206 BL, Sao Paulo, SP, Brazil) por 15 min, para obtenção do soro 

sanguíneo. O soro foi separado, acondicionado em microtubos e congelado em ultrafreezer a -

70 ºC para subsequentes dosagens hormonais de TSH, T3 e estradiol.  

 

6.2.2 Coleta de tecidos para biologia molecular 

 

Após a eutanásia, os testículos foram rapidamente excisados, sendo um deles 

congelado em nitrogênio líquido e mantido a -70 °C para análise de PCR em tempo real e o 

outro foi embebido em meio de congelamento (Triangle Biomedical Sciences, Durham, NC, 

USA), imerso em 2-metil-butano a -70 °C para a técnica de imunohistoquímica. O material 

foi mantido a mesma temperatura (-70°C) em ultrafreezer até as subsequentes análises. 

Para auxiliar na confirmação do modelo experimental, foi realizada a pesagem do 

coração dos animais em balança analítica de alta precisão.  A realização do procedimento 
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baseou-se na pesagem antes e após a desidratação do tecido em estufa a 37 °C por um período 

de 24 horas.   

  

 

6.3 Expressão gênica (RT-qPCR) 

 

O método da RT-PCR (reação da transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da 

polimerase) consiste na combinação da técnica de transcriptase reversa com a PCR, envolvendo 

cinco etapas:  

• Extração do RNA total 

• Verificação da concentração e integridade do RNA 

• Síntese do cDNA, fita complementar do mRNA, pela enzima transcriptase reversa 

• Amplificação e quantificação por PCR em tempo real 

 

 

6.3.1 Extração do RNA 

 

As amostras de tecido foram inicialmente pulverizadas em nitrogênio líquido com 

auxílio de gral e pistilo, e armazenadas a -70°C. Uma alíquota de 50 mg de tecido foi utilizada 

para a extração de RNA total pelo método de guanidina-fenol-clorofórmio através da 

utilização do Reagente Trizol® (Life Technologies, Carlsbad, USA), conforme instruções do 

fabricante. Para isso, foi adicionado 1 mL do reagente Trizol® em cada microtubo contendo 

50 mg do tecido pulverizado e, com auxílio de um agitador de tubos do tipo vortex, 

homogeneizou-se as amostras durante 1 minuto. Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas a 12.000 x g durante 10 minutos a 4°C. O conteúdo sobrenadante de cada 

amostra foi transferido para um novo microtubo e mantido a temperatura ambiente por 5 

minutos para completa dissociação de nucleoproteínas.  

Após esse período, foram adicionados 200 μL de clorofórmio seguido de 

homogeneização em agitador de tubos por 15 segundos e incubação a temperatura ambiente 

por 5 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas novamente a 12.000 x g por 15 

minutos a 4ºC. Como resultado, obteve-se a separação das soluções em 3 fases: fase aquosa, 

de aparência incolor formada pelo RNA; interfase de coloração branca composta por DNA e 

por último a fase orgânica de coloração avermelhada composta pelo fenol-clorofórmio.   
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A fase incolor, contendo o RNA foi transferida para novos microtubos onde foram 

adicionados 500 μL de isopropanol para a precipitação do RNA total. Os microtubos foram 

homogeneizados em agitador do tipo vortex por 10 segundos, e mantidos a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Posteriormente, as amostras foram novamente centrifugadas a 

12.000 x g durante 10 minutos a 4°C. Como resultado, observou-se a formação do sedimento 

de RNA (pellet) depositado na porção inferior dos microtubos. O sobrenadante de cada 

amostra foi descartado e o sedimento lavado por duas vezes com a solução de 500 μL de 

etanol a 75 % seguido de centrifugação a 12.000 x g durante 5 minutos a 4°C. Após a 

realização do processo, o sobrenadante foi descartado e o sedimento presente no fundo do 

microtubo e foi seco a temperatura ambiente durante 5 minutos. Para finalizar a extração, o 

sedimento de RNA de cada amostra foi ressuspendido novamente em 20 μL de água livre de 

RNase e armazenados em ultrafreezer a -70 °C. 

 

6.3.2 Quantificação e integridade do RNA extraído 

 

 A concentração do RNA total foi estimada pela densidade óptica (DO) da solução, 

através de espectrofotometria, mensurando-se a absorbância a 260 nm e 280 nm. A relação 

A260/A280 foi utilizada para a avaliação da pureza do RNA, a qual foi considerada adequada 

no intervalo 1,9 a 2,1.  

Para análise da integridade do RNA, as amostras foram submetidas à eletroforese em 

gel de agarose denaturante a 1,0% em tampão TBE, através da visualização das bandas 

ribossomais 18S e 28S pelo brometo de etídeo. Confirmada a integridade, as amostras foram 

estocadas em ultrafreezer a -70 °C e posteriormente submetidas à transcrição reversa.    

 

6.3.3 Síntese do DNA complementar (cDNA) pela enzima transcriptase reversa 

  

Para a realização da síntese do DNA complementar (cDNA) foram utilizados 5 µg de 

RNA total e primer oligodT com o uso do kit GoScript Reverse Transcription System 

(Promega, Madison, USA) de acordo com as instruções do fabricante. O PCR em tempo real 

foi realizado pelo uso do kit Platinum® SYBR® Green qPCR Super Mix-UDG (Life 

Technologies, Carlsbad, USA) e a amplificação realizada com os recursos do equipamento 

Applied Biosystems StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Singapore). 

Ao final das reações, os dados foram analisados no Excel-Microsoft Office, e as amostras a 
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serem estudadas foram normalizadas pelos seus controles correspondentes, conforme o método 

de delta-delta ct (LIVAK e SCHMITTGEN 2001). 

 

6.3.4 Padronização do PCR em tempo real 

 

As concentrações do DNA complementar e primer foram antecipadamente 

padronizadas no laboratório, buscando-se a eficiência ideal entre 90 e 110 % (LIVAK E 

SCHMITTGEN, 2001). As sequências de referência dos transcritos dos genes Esr1, Esr2, 

Gper, Cyp19a1 e Rpl19 foram obtidas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 A confecção dos oligonucleotídeos ocorreu com o auxílio do recurso Pick Primer 

disponível no GenBank, de forma a amplificar ao menos uma região de junção entre dois 

exons distintos, a fim de proporcionar maior especificidade e não amplificação de DNA 

genômico. A análise da especificidade das sequências senso e antisenso obtidas aos mRNAs 

de estudo, foram obtidas pela comparação com outras sequências do banco de dados do NCBI 

através do programa BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Os pares de oligonucleotídeos 

foram verificados quanto a ligações complementares pelos recursos do OligoAnalyzer 3.1 

(http://www.idtdna.com/calc/analyzer). O tamanho dos fragmentos gerados pela reação de 

PCR em tempo real foi confirmado por eletroforese em gel de agarose a 1 % em TBE, onde o 

padrão de migração da amostra foi comparado ao padrão de massa molar de 100 pb (100bp 

DNA Ladder, LifeTechnologies, Carlsbad, USA). Na tabela 2 estão descritos os genes 

utilizados neste estudo, o número da sequência de referência utilizada no NCBI e a sequência 

de oligonucleotídeos (primers).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tabela 2 – Primers utilizados para análise PCR em tempo real e as respectivas sequências de 

referência. 

Gene Sequência de referência Primer (5’ – 3´) 

Esr1 

(Receptor de estradiol 1) 
NM_012689.1 

            F:CCATATCCGGCACATGAGTA 

            R: TGAAGACGATGAGCATCCAG 

Gper1 

(Receptor de estrógeno 

acoplado a  proteína G) 

NM_133573.1 
          F:CCCTTGACAGGCCACATAGT 

            R:CTCCGTGCTGTCTGGTATGA 

Cyp19a1 

            (Aromatase) 
NM_080771.1 

            F:CGTCATGTTGCTTCTCATCG 

            R:TACCGCAGGCTCTCGTTAAT 

Rpl19 

(Proteína Ribosomal L19) 
NM_031103.1 

            F:CAATGAAACCAACGAAATCG 

            R:TCAGGCCATCTTTGATCAGCT 

Esr2 

(Receptor de estradiol 2) 
NM_012754.1 

            F: CTCACGTCAGGCACATCAGT 

            R: TGTGAGCATTCAGCATCTCC 

F: Oligonucleotídeos senso; R: oligonucleotídeos antisenso  

 

6.3.5 Quantificação dos transcritos por PCR em tempo real 

 

Para avaliar a expressão dos genes relacionados a espermatogênese, foi utilizado o 

método de PCR quantitativo em tempo real a partir da transcrição reversa (RT-qPCR). Este 

método objetivou estimar a quantidade relativa dos níveis de RNA mensageiro (mRNA) dos 

genes estudados comparando os níveis de mRNA de todas as amostras com a expressão do 

gene constitutivo Rpl19 (expressão constante, independentemente do tecido ou tratamento 

utilizado). O ensaio foi realizado com uso do kit Platinum® SYBR® Green qPCR Super Mix-

UDG (Life Technologies, Carlsbad, USA) para os genes Ar, Esr1, Gper, Cyp19a1 e seu 

constitutivo Rpl19. Já para avaliação de expressão do gene Esr2 utilizou-se o kit Taqman® 

Gene Expression Master Mix (Life Technologies, Carlsbad, USA). Os ensaios foram 

realizados de acordo com as instruções dos fabricantes. A amplificação foi realizada com os 

recursos do equipamento Applied Biosystems StepOnePlus™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Singapore) nas seguintes condições de ciclo para o kit Platinum® 

SYBR® Green: 50°C (2 min), 95°C (2 min), e 40 ciclos de 95 °C (15 s) e 60°C (30 s). Para o 

kit Taqman® Gene Expression, as condições foram: 50°C (2 min), 95°C (2 min), e 40 ciclos 

de 95 °C (15 s) e 60°C (1 min). Ao final da amplificação, obteve-se a curva de dissociação ou 

Melting curve para confirmar a especificidade da reação. Os valores médios de cycle 

threshold (Ct) foram automaticamente determinados pelo StepOne™ Software v2.3 (Applied 

42  Biosystems) e a quantificação realizada pelo método de 2-ΔΔCt, como previamente 

descrito (LIVAK e SCHMITTGEN 2001). 
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6.4 Imunofluorescência 

 

Os testículos previamente coletados e devidamente congelados em 2-metil-butano a    

-70 °C foram cortados em criostato em secções de 8 μm de espessura e posicionados em 

lâminas silanizadas. Foram utilizadas duas lâminas para cada anticorpo e uma para o controle 

negativo. Cada lâmina era composta por cinco cortes igualmente distribuídos representados 

pelo grupo controle, hipotireoidismo e tireotoxicose, respectivamente. Para delimitar a 

deposição dos reagentes, os cortes foram circulados com caneta hidrofóbica (PapPen) e 

hidratados em solução de PBS (2.7mM KCl, 137mM NaCl, 8mM NaHPO4, 1.4mM KPO4, pH 

7.4) durante 5 minutos.  Para a fixação realizada na sequência, os cortes foram pipetados com 

uma solução de paraformaldeído 2% em tampão PBS durante 20 minutos a temperatura 

ambiente seguido de lavagem com PBS em cuba de vidro (2x de 10 minutos). Em seguida, as 

ligações não específicas foram bloqueadas pipetando sobre todos os cortes, soro de cabra 

diluído em igual proporção em 10% PBS/BSA por 1 h a temperatura ambiente. Decorrido 

esse período, as lâminas foram escorridas em um papel absorvente seguido da incubação dos 

anticorpos primário anti-ER alfa (C1355 Cat #06-935, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA), 

anti-ER beta (Cat# 06-629, Merck Millipore, Massachusetts, USA) ou anti-Gper (GPR30 (N-

15) Cat# C48525-R, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA), diluídos em PBS/0.3% Tween 20 

e incubados em câmara úmida overnight a 4 °C. No dia seguinte, os cortes foram lavados com 

solução PBS (3x de 5 minutos) e as etapas que se seguiram foram realizadas no escuro. Na 

sequência, foi incubado o anticorpo secundário (goat anti-rabbit IgG-HRP Cat# 2030, Santa 

Cruz Biotechnology, CA, USA) conjugado com FITC (1:200, Fluorescein isothiocyanate 

conjugated; Sigma) durante 90 min a temperatura ambiente em câmera úmida escura. 

Decorrido este período, as lâminas foram lavadas em PBS (3x de 5 minutos) e cobertas com 

Prolong Gold com DAPI (4,6-diamino-2-phenylindole, Thermo Scientific, CA, USA) para a 

coloração nuclear e proteção anti-desbotamento da fluorescência. Para finalizar, os cortes 

foram protegidos com lamínulas e as bordas foram seladas com esmalte. As lâminas foram 

visualizadas com os recursos do microscópio confocal Zeiss LSM 780-NLO e analisadas pelo 

software Zen Blue edition 2.3 (Carl Zeiss Microscopy GmbH). 
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6.5 Dosagens hormonais 

 

O soro previamente separado e mantido a -70 °C foi utilizado para as análises 

hormonais de estradiol pelo método de Elisa com o uso do kit comercial 17β -Estradiol (Enzo 

Life Sciences Inc., Farmingdale, NY, USA) e do T3 e TSH com o kit comercial Luminex 

xMAP technology (Milliplex MAP rat thyroid panel, Billerica, MA, USA). 

 

 

6.6. Análise estatística 

 

As variáveis foram primeiramente submetidas ao teste de normalidade de 

Kolmogorov–Smirnov e o teste de homocedasticidade de Bartlett. Os parâmetros foram 

avaliados pela ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnet. Todas as análises foram realizadas 

com o auxílio do software Statistica 7.0 (Statsoft Inc, Tulsa, OK, USA) e Graphpad Prism 6.0. 

Foram consideradas significantes as diferenças estatísticas em que o valor de p foi menor que 

0,05. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Caracterização do Modelo Experimental 

 

7.1.1 TSH e peso do coração 

 

Os modelos de tireotoxicose e hipotireoidismo foram comprovados através da 

dosagem sérica de TSH, T3 e peso do coração desidratado. O hipotireoidismo induziu 

aumento nas concentrações séricas de TSH e diminuição do peso do coração e na dosagem de 

T3 sérico em ratos Wistar em relação ao grupo controle, enquanto que em tireotoxicose, 

tratados por cinco dias com triiodotironina, houve diminuição das concentrações séricas de 

TSH, aumento do peso do coração e nenhuma alteração significativa na dosagem de T3 em 

relação ao controle. Estes dados estão representados nas figuras 3 A, B e C. 
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Figura 3- Confirmação do modelo experimental durante o estado hipotireoidismo 

e tireotoxicose comparado ao grupo controle em ratos Wistar. a. Peso do coração 

desidratado (g). b. concentração sérica de TSH (pg/ml). c. T3 sérico (pg/ml). O 

hipotireoidismo causou aumento nas concentrações séricas de TSH e diminuição 

do peso do coração e de T3, enquanto que em tireotoxicose houve diminuição das 

concentrações séricas de TSH e aumento do peso do coração e nenhuma alteração 

em T3. Os valores estão representados em média ± E.P.M. (ANOVA e pós-teste 

de Dunnet), ***p<0.001 vs controle n= 10/grupo TSH: hormônio estimulante da 

tire tireóide. T3: tri-iodotironina E.P.M.: erro padrão da média.  

 

B 

A 

A 

B 

C 
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7.2 Expressão dos genes relacionados a espermatogênese e as concentrações séricas de 

estradiol 

 

7.2.1 Estradiol e Cyp19a1  

O nível de estradiol sérico (ng/mL) e a expressão de Cyp19a1 (gene da aromatase) se 

elevaram no grupo hipotireoidismo em relação ao grupo controle (Figura 4 A e B). 

  

 

 

 

 

Figura 4.- A. Nível de estradiol sérico B. expressão testicular do transcrito de 

Cyp19a1. O nível de estradiol sérico e a expressão de Cyp19a1 se elevaram 

significativamente no grupo hipotireoidismo em relação ao grupo controle. Os 

valores estão representados em média ± E.P.M. (ANOVA e pós-teste de Dunnett), 

*p<0.05 vs controle n= 10/grupo. Cyp19a1: gene da aromatase.  E.P.M.: erro padrão 

da média.  
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7.3 Expressão e localização de receptores de estrógenos no testículo de ratos adultos  

 

7.3.1 Receptores de estrógenos (Esr1, Esr2 e Gper) 

 

Não houve alterações significativas nos níveis de expressão do transcrito de Esr1 e 

Esr2 (Figura 5 A e B). O hipotireoidismo diminuiu a expressão do transcrito Gper em relação 

ao grupo controle (Figura 5 C). 
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Fig. 5- Expressão testicular do transcrito Esr1 (A), Esr2 (B) e Gper (C) em 

ratos hipotireoidismo, tireotoxicose e controle. Não houve alterações 

significativas nos níveis de expressão do transcrito de Esr1 e Esr2. O 

hipotireoidismo diminuiu a expressão do transcrito Gper em relação ao 

grupo controle. Os valores estão representados em média ± E.P.M. (ANOVA 

e pós-teste de Dunnett), **p<0.01 vs controle n= 10/grupo. Gper: Receptor 

de estrógenos acoplado a proteína G; Esr1: receptor de estradiol 1; Esr2: 

receptor de estradiol 2; E.P.M.: erro padrão da média.  

 

A 

B 

C 
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7.4 Imunolocalização dos receptores de estrógenos nos testículos 

 

A distribuição de receptores avaliada por microscopia confocal a laser mostrou:  

 

7.4.1 ESR1 

 

No grupo hipotireoidismo, observou-se a presença de grânulos difusos na região basal 

da célula de Sertoli ao longo de espermátides alongadas e escassamente na região perinuclear. 

Já nos grupos tireotoxicose e eutoreoideo, não foi observada marcação (Figura 6). 

 

7.4.2 ESR2 

 

Não houve marcação do receptor nos grupos eutireoideo (A) e tireotoxicose (C). No 

hipotireoidismo (B) observou-se marcação difusa por todo o epitélio seminífero com 

granulação perinuclear nas células de Sertoli (Figura 7).  

 

7.4.3 GPER 

 

Não houve marcação do receptor nos grupos eutireoideo (A). A marcação no grupo 

hipotireoidismo (B) espalhou-se por todo o epitélio seminífero, especialmente no citoplasma 

das células de Sertoli. No grupo tireotoxicose (C) houve marcação na região perinuclear das 

células de Leydig e nas espermátides alongadas (Figura 9). 
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Figura 6. Distribuição de Esr1 nos testículos de ratos de todos os grupos estudados 

por imunofluorescência. A marcação com DAPI é observada em azul, que confere 

marcação ao núcleo; O Esr1 é marcado em verde. Não foi observada imunomarcação 

nos animais eutoreoideos (A) e tireotoxicose (C). Em hipotireoidismo (B), são 

observados grânulos difusos na região basal das células de sertoli, ao longo de 

espermátides alongadas e escassamente na região perinuclear.  Barra graduada 10µm.  

(A) 

(B) 

(C) 
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Figura 7.  Distribuição de Esr2 nos testículos de ratos de todos os grupos estudados 

por imunofluorescência. A marcação com DAPI é observada em azul, que confere 

marcação ao núcleo; O Esr2 é marcado em verde. Não houve marcação do receptor 

nos grupos eutireoideo (A) e tireotoxicose (C). No hipotireoidismo (B) observou-se 

marcação difusa por todo o epitélio seminífero com granulação perinuclear nas 

células de Sertoli. Barra graduada 10µm.  
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(A) 

Figura 8. Distribuição de GPER nos testículos de ratos de todos os grupos 

estudados por imunofluorescência. A marcação com DAPI é observada em azul, 

que confere marcação ao núcleo; O GPER é marcado em verde. Não houve 

marcação do receptor nos grupos eutireoideo (A). A marcação no grupo 

hipotireoidismo (B) espalhou-se por todo o epitélio seminífero, especialmente 

no citoplasma das células de Sertoli. No grupo tireotoxicose (C) houve 

marcação na região perinuclear das células de Leydig e nas espermátides 

alongadas. Barra graduada 10µm. 

 

(B) 

(C) 
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8. DISCUSSÃO 

 

8.1 Confirmação do modelo experimental 

 

Para a caracterização do modelo experimental e, em conformidade com estudos 

anteriores, os estados hipotireóideo e tireotoxicose foram comprovados pelas alterações 

cardíacas encontradas. A hipertrofia cardíaca em tireotoxicose se explica pelo aumento da 

pressão arterial que vem acompanhada de um espessamento da parede anterior e posterior do 

ventrículo esquerdo e aumento do diâmetro dos cardiomiócitos. O contrário também ocorre 

nos casos de hipotireoidismo (ALDENUCCI, 2010). O músculo cardíaco é 

predominantemente o tecido que mais contém receptores para o hormônio da tireóide, os 

quais afetam a frequência de geração bem como a duração do potencial de ação dos miócitos 

cardíacos através de mecanismos genômicos e não genômicos. Além disso, alterações nos 

níveis do hormônio tireoidiano podem afetar a expressão gênica dos miócitos cardíacos, 

induzindo alterações na função cardíaca (MORKIN, 1993;DILLMAN, 1990;SUN et al., 

2000). 

As alterações tireoideanas encontradas demonstraram que T3 apresentou-se diminuído 

e o TSH sérico aumentado no estado hipotireoidismo enquanto que em tireotoxicose, o TSH 

encontrou-se diminuído e o T3 normal. Estes resultados estão de acordo com as alterações 

fisiológicas esperadas para estas condições. A secreção do TSH pela hipófise regula a 

secreção dos hormônios T3 e T4 que, por sua vez, exercem um efeito de "feedback" negativo 

no controle e secreção destes hormônios. Ao mesmo tempo em que ocorre um aumento na 

secreção de T3 e T4, o metabolismo celular aumenta. Com isso, ocorre uma redução na 

secreção de TRF (fator de liberação da tireotrofina) pelo hipotálamo, diminuindo a secreção 

de TSH pela adeno-hipófise e T3 e T4 pela tireóide, reduzindo também o metabolismo basal 

celular. Desta maneira, pequenas alterações nas concentrações dos hormônios tireoideanos 

podem ser suficientes para desencadear grandes concentrações séricas de TSH, o que o sugere 

como o melhor indicador de alterações da função tireoideana (MILHORANSA E SOARES, 

2009). Em relação ao T3 não apresentar diferença significativa em relação ao controle se deve 

ao fato do período entre a última aplicação do medicamento e coleta do material ter sido 

próxima a 24 horas (meia vida de T3), o que reduz significativamente sua concentração sérica 

(ROCHA, N.C., 2013).  
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8.2 Modulação dos receptores estrogênicos nos testículos 

 

Em humanos, cerca de metade dos problemas de infertilidade conjugal está 

relacionado com parâmetros seminais anormais, sendo que aproximadamente 75% dos casos 

de oligospermia são ainda considerados idiopáticos (PUNAB et al., 2017). Em homens e 

animais, o hipotireoidismo e a tireotoxicose são associados frequentemente com problemas de 

fertilidade (KRASSAS et al., 2010). Assim, o melhor entendimento da participação dos 

hormônios tireoideanos na função testicular pode contribuir no diagnóstico e tratamento da 

infertilidade masculina. 

O impacto das alterações tireoideanas sobre a reprodução masculina foi assunto 

controverso durante muitos anos. Em parte, isso se deve ao fato de estudos antigos não terem 

identificado ações dos HTs e também terem evidenciado menor presença de seus receptores 

no testículo adulto (BARKER E KLITGAARD, 1952; OPPENHEIMER et al., 1974, 

JANNINE et al., 1995). No entanto, estudos recentes têm sido conduzidos utilizando-se 

abordagens mais atuais e de fato, há evidências de que os HTs participem da função testicular 

após a puberdade [revisado em La Vignera, VITA et al. (2017)]. 

Apesar do papel dos HTs no testículo adulto ainda não estarem definidos, a sua ação 

no processo complexo da espermatogênese não pode ser descartada em virtude da menor 

capacidade de ligação ao seu receptor (ROMANO et al., 2017). Sugere-se, inclusive que as 

ações dos HTs nos testículos possam ser diretas, uma vez que os transcritos da desiodase tipo 

2 estão presentes nas espermátides alongadas de testículos de ratos adultos (WAJNER, DOS 

SANTOS; WAJNER, et al. 2007). Previamente em nosso laboratório, identificamos que 

alguns genes relacionados com as funções tireoideanas, como o receptor de hormônio 

tireoideano alfa, a desiodase tipo 3 e o transportador Mct-8, são modulados no 

hipotireoidismo ou na tireotoxicose, sugerindo também que este possa desempenhar um papel 

direto nas funções exercidas pelas células testiculares (ROMANO et al., 2017). 

Com relação à função testicular, o hipotireoidismo desequilibra a resposta das células 

de Leydig ao elevado LH, ocasionado redução da testosterona sérica (ROMANO, et al., 

2013). Essa redução na testosterona pode comprometer a espermatogênese, uma vez que esta 

depende de um ambiente hormonal adequado (O'SHAUGHNESSY, 2014). De fato, neste 

mesmo estudo a espessura do epitélio seminífero está reduzida, o que pode ser reflexo da 

alteração do ambiente hormonal (ROMANO et al., 2013). A espessura do epitélio seminífero 

reflete a espermatogênese e, subsequentemente, detectamos que há menor produção de 

espermatozoides nessa condição, além destes se deslocarem mais lentamente pelo epidídimo. 
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Apesar de essas alterações ocorrerem somente no hipotireoidismo, a funcionalidade 

espermática está reduzida em ambas disfunções tireoideanas - hipotireoidismo e tireotoxicose 

(ROMANO et al.,  2017). 

Como a testosterona é precursora do estradiol avaliou-se neste estudo a hipótese de as 

alterações na espermatogênese serem influenciadas por desequilíbrios na função estrogênica, 

através da análise de expressão e imunolocalização de seus receptores nos testículos de ratos 

que desenvolveram hipotireoidismo ou tireotoxicose na vida adulta.  

O estradiol é hormônio testicular é produzido a partir do processo de aromatização da 

testosterona pela enzima aromatase e codificado pelo gene Cyp19al (O’DONNELL et al., 

2006). No homem, sua expressão é detectada no trato reprodutivo, enquanto que em roedores 

é mais expressa em células de Sertoli e Leydig, células germinativas maduras e nos 

espermatozoides (AKINGBEMI et al., 2004). No presente estudo, os níveis de estradiol sérico 

aumentaram no grupo hipotireoidismo, acompanhados pelo aumento significativo na 

expressão gênica do transcrito para a enzima aromatase (Cyp19a1) na mesma condição, o que 

indica que as flutuações nos níveis de estradiol entre os diferentes grupos de tratamento são 

correspondentes às flutuações dos transcritos de aromatase (Cyp19a1). Sugerimos que um 

aumento da atividade desta enzima cause uma diminuição nos níveis de testosterona e 

aumento nos níveis de estradiol intracelular, o qual por sua vez se liga aos receptores de 

estrogênio ERα, ERβ e GPER estimulando vias de sinalização que podem diretamente induzir 

alterações nas estruturas das células reprodutivas (O’DONNELL et al., 2006).  

A expressão para os receptores ESR1 e ESR2 tem sido estudada extensivamente em 

mamíferos, pois ela se inicia desde a fase fetal, durante o desenvolvimento, e se estende até a 

fase adulta, podendo ser encontrados em diferentes células testiculares de diferentes espécies 

(DELBES et. al, 2006). No presente estudo, os resultados demonstraram que não houve 

diferença significativa na expressão gênica do receptor de estrogênio ESR1. No entanto, foi 

observado um aumento de 35% na expressão deste gene no grupo hipotireoidismo e 21% no 

grupo tireotoxicose em relação ao grupo controle. Delbes e colaboradores (2006) em seus 

experimentos mencionaram que, embora as células germinativas de ratos imaturos sejam 

negativas para ERα, foi observado que algumas espermátides responderam positivamente a 

este receptor em animais adultos (CARPINO et.al, 2007). 

A análise da expressão gênica do receptor de estradiol β foi semelhante ao receptor α.  

Notamos que, embora não apresentasse nenhuma diferença estatística, foi observado um 

aumento de 32% na expressão do gene em hipotireoidismo e 63% no grupo tireotoxicose em 

relação ao controle.  
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Foi detectada por imunofluorescência, marcação específica de ERα e ERβ em 

diferentes tipos de células testiculares de ratos, incluindo células de Sertoli; em toda região 

basal e perinuclear no estado hipotireóideo. Estes dados corroboram com estudos anteriores 

de Lucas e colaboradores (2008), no qual foi demonstrado em seus dados de imuno-

histoquímica que, em roedores, o ERα está presente na gônada indiferenciada e nas células de 

Leydig fetais até o nascimento e que pode ser detectada nas células de Sertoli de ratos 

adultos. Paralelamente, no receptor de estradiol β, encontramos marcação somente em 

tireotoxicose, no espaço intersticial e na região perinuclear das células de Leydig. Um fator 

relevante que deve ser considerado é que o sexo, idade, grau do hipotireoidismo ou 

tireotoxicose podem interferir na avaliação dos parâmetros estudados. A ação genômica 

estrogênica através dos receptores ERα e ERβ via mecanismos clássicos que levam a 

alterações da maquinaria transcricional celular já é conhecida, mas a versatilidade dos 

estrogênios pelos diferentes mecanismos de ação depende da distribuição de seus receptores e 

da natureza tecidual em questão (SILVA, 2014). 

Na expressão gênica do receptor de estrogênio GPER, os resultados deste estudo 

mostraram diminuição da expressão em hipotireoidismo, demonstrando que existe uma 

correlação entre a expressão deste receptor e a agressividade da doença. Além disso, na 

técnica de imunofluorescência, a marcação em hipo espalhou-se por todo o epitélio 

seminífero, espermátides alongadas e células de Sertoli, enquanto que no estado tireotoxicose, 

mostrou-se marcada somente na região perinuclear destas células. A função e a estrutura 

normal das células de Sertoli e das células germinativas são mutuamente dependentes 

(CREASY, 2001). Uma das principais funções das células de Sertoli é manter um ambiente 

apropriado para proliferação e maturação de células germinativas (BOEKELHEIDE et al., 

2005). Os hormônios tireoideanos expressam receptores funcionais nas células de Sertoli, 

obtendo influência tanto na esteroidogênese quanto na espermatogênese. Como consequência, 

prejudicam sua proliferação e a formação tubular em testículos de ratos, aumentam a síntese 

protéica, estimulam a captação de aminoácidos e promovem mudanças no potencial de 

membrana das células, afetando a capacidade reprodutiva (SILVA et al., 2002). 

Antony e colaboradores (2005) acreditam que algumas disfunções das células de 

Leydig causadas pelo hipotireoidismo podem ser reversíveis na vida adulta através da 

suplementação com hormônios tireoideanos, o que nos permite acreditar que este hormônio 

aja também no testículo adulto. Além disso, Jiang, Umezu e Sato (2000) relataram que o 

hipotireoidismo levou à uma redução no peso do epidídimo de ratos adultos e à infertilidade, 

além da presença de gota citoplasmática em espermatozoides do epidídimo. Contudo, após o 
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tratamento com tiroxina, a maturação e a fertilidade destes espermatozoides epididimários 

foram recuperadas e a quantidade de espermatozoides com gota citoplasmática foi 

minimizada, sustentando a idéia de que, além dos hormônios tireoidianos atuarem em 

testículos adultos, a ação destes pode reverter a condição do indivíduo de infértil para fértil. 

Em outro estudo, Sakai, Yamashina e Furudate (2004), demonstraram em animais 

com hipotireoidismo congênito secundário a uma mutação no gene da tireoglobulina, que 

apesar do desenvolvimento testicular completo, as estruturas testiculares recém-formadas 

entravam em rápido processo de degeneração estrutural, sugerindo que o hormônio 

tireoidiano seja essencial não somente para o desenvolvimento e maturação das células de 

Sertoli e germinativas, mas também para a manutenção das estruturas testiculares durante 

a vida adulta do animal. 

Esses dados sustentam a teoria de que o papel dos hormônios tireoideanos no testículo 

adulto não é bem esclarecido. No entanto, os estudos realizados anteriormente não são 

suficientes para excluir sua ação neste ambiente complexo. Por isso, maiores pesquisas são 

necessárias para esclarecer os mecanismos destes eventos. Presume-se que interferências 

neste sistema poderiam provavelmente auxiliar num melhor entendimento das ações do T3 

nas células testiculares normais, e podem contribuir para o esclarecimento das disfunções 

celulares que ocorrem em pacientes com hipo e/ou tireotoxicose. Mais estudos com foco no 

mecanismo preciso nos receptores de estradiol são de importância primordial para esclarecer 

esses achados, melhorando nossa compreensão sobre o papel de cada receptor na função 

reprodutiva masculina. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Nas últimas décadas, tornou-se claro que o hormônio da tireóide desempenha um 

papel importante na proliferação e função celular nas células de Sertoli e Leydig, 

influenciando a espermatogênese, a motilidade espermática e a fertilidade. Os dados 

analisados neste estudo nos fornecem evidências de que as alterações do hormônio da tireóide 

exercem efeito sobre a expressão dos receptores de estrógeno, interferem nos níveis de 

atividade enzimática da aromatase e nos níveis séricos de estradiol e, portanto, suportam o 

conceito que estrogênios desempenham um papel importante na modulação da função do 

aparelho reprodutor masculino em machos adultos. Tais aspectos são pouco compreendidos 

no momento. Contudo, mais estudos na área certamente irão melhorar a nossa compreensão 

sobre o papel de cada receptor na função reprodutiva masculina. 
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