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Os hormônios tireoidianos são essenciais

para a formação óssea e crescimento ósseo

pós-natal. No entanto, o hipertireoidismo

materno reduz o crescimento ósseo

endocondral da prole de animais, bebês e

crianças por mecanismos que precisam ser

melhor elucidados.

Introdução

Quatorze ratas Wistar adultas foram

distribuídas em dois grupos, sendo um

controle e o outro grupo tratado com a

administração diária de L-tiroxina por

sonda oro-gástrica (50 µg/animal/dia)

durante a gestação. Três dias após o

nascimento e confirmação do estado de

hipertireoidismo, a prole foi eutanasiada

para a extração dos condrócitos. Aos 7, 14

e 21 dias, as culturas 2D de condrócitos

foram submetidas aos ensaios de

viabilidade pelo MTT e de fosfatase

alcalina (FA) pelo BCIP/NBT. A

morfologia e o percentual de áreas PAS+

foi avaliado em pellets de condrócitos. A

expressão dos transcritos gênicos para

colágeno II e X, agrecan, Sox9 e Runx2 foi

avaliada por RT-PCR em tempo real. As

médias foram comparadas pelo teste t de

Student.

Figura 1: Fotomicrografia da cultura 3D de condrócitos

extraídos da epífise femoral de ratos neonatos controle

(A) e com exposição ao hipertireoidismo materno (B)

com redução das áreas PAS+ no grupo hipertireoidismo,

aos 21 dias. Coloração ácido periódico-Schiff (PAS).

O hipertireoidismo materno altera a

composição e a expressão gênica da matriz

produzida in vitro pelos condrócitos das

epífises femorais da prole, podendo ser esse

um dos mecanismos pelos quais o excesso

de hormônios tireoidianos maternos reduz o

crescimento endocondral da prole.

Material e Métodos

Considerações Finais

Agradecimentos

destes componentes da matriz podem

diminuir a diferenciação condrogênica e

reduzir o crescimento ósseo.

Resultados e Discussão

Não houve diferença significativa entre os

grupos nos ensaios nos ensaios de MTT e

FA. O hipertireoidismo materno não alterou

a morfologia dos condrócitos, mas reduziu

significativamente o percentual de áreas

PAS+ e a expressão dos transcritos gênicos

para colágeno II e agrecan e aumentou a

expressão de Sox9. Uma possível

explicação para a redução dos

proteoglicanos é pelo aumento da

degradação dos componentes da MEC. Os

proteoglicanos, assim como o Col2, são

essenciais para a função normal da

cartilagem, de forma que a deficiências
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Figura 2: Expressão de transcritos gênicos (média ±
desvio padrão) pela técnica RT-qPCR em cultura 3D de

condrócitos extraídos da epífise femoral de ratos neonatos

controle e com exposição ao hipertireoidismo materno,

aos 21 dias. * P <0,05 (teste t de Student).


