
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: INGESTÃO DE FRUTOSE INDUZ ADAPTAÇÃO MOLECULAR EM TECIDO ADIPOSO MARROM
ENVOLVENDO GENES RELACIONADOS A TIREOIDE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: NUTRIÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIELA RIBEIRO SILVA, JESSIKA GEISEBEL OLIVEIRA NETOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): KAREN DE JESUS OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



Introdução 

Os hormônios da tireoide regulam os processos metabólicos essenciais para o 

crescimento, desenvolvimento e metabolismo normais. Alterações na função da 

tireoide estão associadas a alterações no peso corporal, gasto energético, 

sensibilidade à insulina e metabolismo lipídico (Mullur R., 2014). A frutose é um 

carboidratos amplamente utilizado na indústria e o alto consumo de frutose foi 

associado a distúrbios metabólicos como: hiperglicemia, dislipidemia, esteatose 

hepática, hipertensão e obesidade. Apesar da importância dos hormônios 

tireoidianos para a regulação do metabolismo, os efeitos do consumo de frutose na 

função da tireoide foram pouco investigados (Herman M., 2016). 

 

Objetivo 

Avaliar alterações na função tireoidiana causadas por consumo de 

frutose por 3 semanas. 

 

Metodologia 

Foi usado ratos Wistar machos, os quais foram divididos em 2 grupos: controle 

e frutose (FT). O grupo FT recebeu 10% de frutose diluída na água potável durante 3 

semanas. Avaliamos genes relacionados à síntese dos hormônios tireoidianos na 

glândula tireoide e genes relacionados à função da tireoide no tecido adiposo 

marrom e fígado. 

 

Desenvolvimento 

O grupo FT mostrou um aumento não significativo na massa gordurosa visceral 

e um aumento nos níveis de glicose comparados ao controle, indicando resistência 

ao efeito de insulina. Além disso, observamos um aumento no peso do fígado e 

tecido adiposo marrom, o que poderia indicar um acúmulo de gordura nesses 

tecidos. Sobre o perfil lipídico, o grupo frutose mostrou um aumento no triglicerídeo 

sérico sem alteração no colesterol. Estes resultados mostraram que a 

suplementação com frutose durante 3 semanas causou distúrbios metabólicos 

(Tabela 1). 

Na glândula tireoide, a ingestão de frutose promoveu aumento do peso da 

tireoide e aumento da expressão de RNAm da tireoperoxidase (TPO) e D1 (Figura1). 

A expressão de TPO indica um aumento na síntese de hormônio da tireoide. As 



desiodase tipo 1 e 2 são responsáveis pela ativação de T4 a T3 (o hormônio 

biologicamente ativo). D1 está localizado na membrana celular, e sua atividade está 

relacionada ao aumento do T3 sérico. A tireoide está sob controle da glândula 

pituitária, que libera o hormônio da estimulação tireoidiana (TSH)(Ortiga-Carvalho T., 

2016). É possível que o aumento da expressão de TPO e do peso da tireoide se 

deva ao aumento do TSH circulante no grupo da frutose. 

O tecido adiposo marrom é importante para a produção de calor através da 

termogênese, o que acontece em resposta a ambientes frios ou modificações na 

dieta (Endo T., 2008). A ingestão de frutose induziu maior expressão de THRα 

(receptor de hormônio tireoidiano), expressão de RNAm de THRβ e D2 (Figura 2. A, 

B e C). THRα é responsável pela sensibilidade adrenérgica enquanto THRβ estimula 

a expressão de UCP1 (proteína de desacoplamento) (Iwen K., 2013). A atividade D2 

está relacionada ao aumento da concentração de T3 dentro da célula (Williams G., 

2011). O aumento da expressão de D2 no tecido adiposo marrom e hipertrofia da 

tireoide pode indicar menor concentração sérica dos hormônios tireoidianos. Além 

disso, os animais tratados com frutose exibem maior expressão de RNAm de UCP1, 

SREBP1c (fator de transcrição que induz lipogênese) e PPARα (fator de transcrição 

que induz beta oxidação lipídica), sugerindo estimulação da termogênese, síntese 

lipídica e oxidação neste tecido (Figura 2. D, E e F). 

 

Resultados preliminares 

 

Tabela 1. Massa dos tecidos, perfil lipídico e glicemia. 

 

 

 

 



  

 

Figura 1. A: Massa da tireoide. B: Expressão do mRNA do gene da tireoperoxidase 
(TPO) de tireóide. C: Expressão do mRNA gene da desiodase tipo 1 (D1). 

 

 

 

 

 

Figura 2. Expressão do mRNA de genes no tecido adiposo marrom. A:Isoforma alfa 

do receptor do hormônio tireoidiano (THRα). B: Isoforma beta do receptor do hormônio 
tireoidiano (THRβ). C: Desiodase tipo 2 (D2). D: Proteína desacopladora tipo 1 (UCP1). E: 
Proteína de ligação do elemento regulador de esterol 1c (SREBP1c). F: Isoformaalfa do 
receptor ativadoporproliferador de peroxisomo (PPARα). 
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