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A craniossinostose é uma das

manifestações que o hipertireoidismo

materno causa na prole de animais e em

crianças. Essa alteração do crescimento

intramembranoso caracteriza-se pela fusão

prematura das suturas cranianas, antes da

cessação do crescimento cerebral,

acarretando danos cerebrais. Sua

patogênese no hipertireoidismo não tem

sido estudada.

Introdução

Doze 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 osteoblastos. Aos 7, 14

e 21 dias, foram realizados os ensaios de

viabilidade pelo MTT e da atividade de

fosfatase alcalina (FA) pelo BCIP/NBT.

Aos 21 dias, a área total dos nódulos de

mineralização corados pelo Von Kossa foi

avaliada por morfometria. A expressão dos

transcritos gênicos para Runx2, BMP2,

FGFR1, colágeno I, osteocalcina (OC) e

osteopontina (OP) foi avaliada por RT-PCR

em tempo real. As médias foram

comparadas pelo teste t de Student.

Figura 3: Fotomicrografia da cultura de osteoblastos extraídos

da calvária de ratos neonatos controle (A) e com exposição ao

hipertireoidismo materno (B) com aumento da área total de

nódulos de mineralização aos 21 dias. Coloração Von Kossa.

O hipertireoidismo materno aumenta a

atividade de síntese de matriz pelos

osteoblastos da calvaria da prole, bem como a

atividade da fosfatase alcalina e a expressão

de osteocalcina e osteopontina, podendo ser

esse um dos mecanismos pelos quais há fusão

prematura das suturas cranianas.

Material e Métodos

Considerações Finais

Agradecimentos

Resultados e Discussão

A FA, OC e OP são essenciais para a

maturação e mineralização da matriz, que se

caracteriza, in vitro, pela formação de nódulos

mineralizados. O aumento significativo desses

marcadores demonstrou um aumento da

atividade de síntese dos osteoblastos extraídos

de neonatos expostos ao hipertireoidismo

materno.
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Figura 1: Conversão de MTT em cristais de formazan (A) e

atividade da fosfatase alcalina (B) aos 7, 14 e 21 dias. * P <0,05

(teste t de Student).
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Figura 2: Expressão de transcritos gênicos (média ± desvio

padrão) pela técnica RT-qPCR em osteoblastos extraídos da

calvária de ratos neonatos controle e com exposição ao

hipertireoidismo materno, aos 21 dias. * P <0,05 (teste t de

Student).


