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1 - INTRODUÇÃO

A tireóide é uma plândula endocrina. Como tal, caracteriza^

se por abundante vascularização c pela ausencia de duetos secreto-

res, sendo, pois, suas secreçoes liberadas diretamente na circula-

ção sanguínea, através da qual irão agir a distancia, em sítios e¿

pecíficos.

A glândula tireóide e classicamente descrita como uma unida_

de constituída por dois lobos, unidos por uma porção delgada deno-

riinada istmo. Pesa entre 15 e 25 g no homem adulto. Pstá" locaH

zada logo abaixo da cartilagem tircõide, justapondo-se cada lobo a

um dos lados da traquéia; o istmo localiza-se na face anterior da

traquéia, abaixo da cartilagem cricóide.

0 tecido tireoideano esta envolvido por duas cápsulas de t£

cido conjuntivo; ê constituído por folículos, geralmente esferoi -

dais, separados entre si por tecido conjuntivo frouxo, amplamente

vascularizado. Fsses folículos constituem a unidade funcional da

tireóide: são formados por urna tínica careada de células epiteliais,

dispostas em torno de uma região central ocupada por material co -

lóide,e são revestidos por uma membrana basal. A célula folicular

possui numerosas mitocõndrinst proeminente aparclbo de Golgi e

grande número de microvilosidades na superficie apical, isto c, a-

quela que está em contacto com o coloide; no interior da célula ,

encontram-se vesículas que contêm material proteico. Hstes aspec-

tos estão intimamente associados com a biossíntese hormonal.



Além desse tipo de célula, existem também as células para-

foliculares ou células claras, cujo citoplasma se apresenta hipo-

cromático em preparações histológicas coradas com acido periódico

de Schiff e hematoxilina. Estas células situam-se entre as folicu_

lares, quase sempre acoladas a membrana basal do folículo tireoide

ano, sem, contudo, atingir a sua luz. Não possuem polaridade defî

nida, como as células foliculares, nem gotícuias de coloide em seu

interior. Embriológicamente, originam-se, talvez, das quartas bo¿

sas branquiais, enquanto o restante da glândula é formado das pri-

meiras e segundas.

A primeira alusão literaria â tireoide parece datar do se-

gundo século da ¿ra cristã, quando Galeno fez breve descrição des-

ta glândula em sua obra "De Você". Segundo ele, a função tireoide_

ana seria a de produzir um lubrificante para a laringe, facilitan-

do a fonação.

Uma descrição circunstanciada da tireoide foi feita, em

1543, por Vesalius, no quarto volume da sua "Fabrica". Este autor

descreveu-a como sendo dupla e indicou que sua função seria a de

umedecer a traquéia. Jã Casserius, em 1600, caracterizou-a como

sendo uma glândula única.

Em 1656, essa glândula recebeu a denominação de "tire -

óide", dada por Thomas Wharton em seu livro "Adenografia", onde o

autor descreveu varios aspectos deste órgão, tal como sua rica

vascularizaçao. A glândula foi assim denominada por localizar-se

logo abaixo da cartilagem tireoide. Esta, por ter forma que lem

bra a de um escudo, teve seu nome derivado da palavra grega



"Thyreoeides" (thyrcós = escudo + eic'os = forma, semelhança) (35).

Scrossoppi, helenista, considera que só a cartilagem deve ser cha

mada tireóide e a glândula, tireóidea ou tireoideia, o que, porém,

não é usual.

Schreger, em J791, correlacionando a função tireoideana

com a abundante irrigação glandular, concluiu que a tireóide fun-

cionaria como um regulador da circulação sanguínea, no sentido de

impedir um fluxo abrupto de sangue para o cérebro.

Até então, a função da glândula tireoideana era objeto de

interessantes e divertidas especulações, que incluíam até mesmo a

de contribuir para o arredondamento do pescoço, aumentando a bel£

2a feminina, razão pela qual a tireóide era maior na mulher l

Os estudos de Schiff, cm 1859, mudaram radicalmente o ru-

mo das atribuições conferidas à tireóide. Suas experiências com

animais tireoidectomizados levaram-no a crer que a glândula secr£

taria uma substância que, passando â circulação, seria essencial

ao metabolismo dos centros nervosos.

!íadden,eri 1881, Murray,em 1891 e Howitz,em 1893 ,evidencia_

ram a ação da tireóide sobre o metabolismo, tratando, con tireóide

de carneiro, pacientes mixedematosost cuja doença é caracterizada

pelo comprometimento de todo o processo metabólico e mental, com

acumulo de substância mucõide nos tecidos. Com essas experiências,

complctou-sc a base dos conhecimentos necessários para desenvol -

ver os conceitos atuais acerca das funções tireoideanas.



2 ' P-STIIDO SOBRP. AS PROTEÍNAS TTPEOinEAN'AS

2.1 - Fisiología c Bioquímica

O funcionamento tireoideano depende de um hormônio elaborei

do pelas células'basófil as da adcno-Mpóf isc, o TSH (Thyroid-sti-

mulating hormone) ou hormônio tireotrõfico. Sob a ação do TSH ,

a tireõido produz e libera seus hormônios; os níveis séricos dos

hormônios tircoideanos vão aumentando até certo 1 imite»quando, en

tão, passam a inibir a secreção de TSl!, assegurando, assim, con -

trole do nível de produção e liberação hormonal.

Atualmente, parece já" estar bem estabelecido c recente co-

nhecimento de que a hipofise anterior esta sob controle hipotalã-

mico, exercido através dos chamados "fatores de liberação" (16 ) .

He fato, a síntese e secreção de TRH depende de outro hormônio, o

TRH (Thyrotropin-releasing hormone), de origem hipotalâmica (52 ).

0 TRH age sobre as células beta da adeno-hipõfise,estimulando a

síntese e liberação de TSH, provavelmente facilitando o acoplamen

to com a membrana celular dos prãnulos de secreção contendo o hor_

mônio. Sua ação parece ser mediada pela 3' 5 '-adenosina-monofos^

to cíclica (c-AMP).

n hormônio tireotrófico, tireotrofina ou TSH atua sobre a

síntese e secreção dos hormônios tireoidennos, bens como na sínte-

se de proteínas estruturais da tireóide.

Experiências têm demonstrado a ação do TSH sobre o trans -

porte de iodo para o interior da célula tircoideana; sobre a orga



nificação do iodeto, isto c, sua incorporação a molécula orgânica;

sobre o acoplamcnto dos precursores hormonais, resultando na forma_

ção dos hormônios àa tircoide; sobro as desalogcnases e enzimas

proteolíticas existentes na tireõidc. Pssas etapas correspondem ã

biossíntese hormonal. O TSI! parece atuar tanto sobre a atividade

das enzimas t ircoidcanas, como sobre a própria síntese dessas enzi_

mas. Sua ação sobre a síntese proteica nas células foliculares

parece ocorrer ao nível do núcleo, através da formação dos ácidos

ribonucleico e dcsoxirribonucleico (15, 21, 33). A ação primor-

dial do TSH parece serão nível da membrana celular, ativando a en-

zima adenilciclase, que vai, então, catalisar a transformação da

adenosina-trifosfato (ATP) em 3',5'-adenosina-monofosfato cíclica

(c-AMP). Este último composto seria o responsável pelos outros e-

feitos observados. O TSI! também atua sobre as células do tecido

adiposo: os efeitos aí observados diferem daqueles produzidos nas

células do tecido tireoideano em virtude das diferenças estabeleci_

das, ao longo do desenvolvimento embrionário, entre os dois tipos

de célula.

A associação entre iodo e tireóide c conhecida desde 1896 ,

quando Baumann verificou haver grande concentração deste elemento

na glândula. De fato, do total de 20 a 50 mg de iodo existente no

corpo humano, 8 a 15 mg encomtrnm-se na tircoide, 0,5 a 2,0 mg, no

sangue e o restante, distribuído pelo resto do organismo, princi -

pálmente no tecido muscular. A ingestão diária de iodo deve ser

de, pelo menos, 70 ug, para manter o indivíduo em balanço adequado

(51), ou seja, em equilíbrio com seu meio c secretando quantidade



necessária de hormônios da tireõide. 0 iodo ingerido é absorvido

no intestino e passa a circulação sob forma de iodeto, sendo parte

captado pela tireóide e parte excretado pelo rim. A captação tir£

oideana de iodeto não é feita passivamente, isto é, na decorrência

de um gradiente de concentração entre sangue e cé3ula glandular

Ao contrario, essa captação é ativa, fazendo-se contra um gradien-

te não sõ químico, mas também elétrico, concentrando iodeto na ti-

reõide — relação tireõide/soro (T/S) de 25/3. Hste mecanismo é

conhecido como "bomba de iodeto"; ocorre na extremidade basal da

célula folicular e é dependente de energia oriunda da adenosi-

na-trifosfato (ATP).

No interior da célula, o iodeto e oxidado: a forma ativa do

iodo oxidado ê, no entanto, desconhecida, podendo ser tanto o íon

hipoiodito (10 ) como o íon iodinium (I ).

Oswald, em Í899, caracterizou a presença de iodo na molécu-

la da tireoglobulina, principal proteína sintetizada pela célula

folicular tireoideana. A tireoglobulina é uma glicoproteína com

peso molecular de aproximadamente 660.000, constante de sedimenta-

ção 19S, com seus polímeros constituindo duas hélices enroscadas

( 3i 24)« Sua composição em ácidos aminados não varia significati.

vãmente entre os mamíferos (47).

A síntese da molécula de tireoglobulina é processada pelos

ribosomas localizados na membrana rugosa do retículo en<íoplasmáti-

co. A importância das membranas rugosas na biossíntese da tireo -

globulina foi demonstrada por Pantic e cois. (36). r.m seguida, a

proteína migra para o aparelho de Golgi, onde ocorre a incorpora -



ção de galactose (70).

A ligação do iodo ã molécula de tireoglobulina tem sido ob-

jeto de vários estudos (7, 53). Ela parece ocorrer na periferia

do lume folicular, perto da membrana apical das células folicula -

res (31). O iodo oxidado liga-se aos radicais tirosil, formando

3-monoiodotirosira (MIT) e 3,5-diiodotirosina (DIT). Da combina -

ção desses compostos resulta a formação de 3,5,3'-triiodotironina

(Tj) e de 3,5,3',5'-tetraiodotironina ou tiroxina (T4). 3,3'-diio

dotironina e 3,3',5'-triiodotironina são também formados em peque-

na proporção, mas não são geralmente referidos por serem desprovi-

dos de atividade biológica.

Após iodação, a molécula de tireoglobulina é armazenada na

luz do folículo, constituindo o principal componente do coloide

Por endocitose, gotículas de coloide são englobadas pela célula fo

licular, onde sofrem hidrólise por ação de enzimas proteolíticas

lisosomais. Dessa hidrólise, resulta a liberação de MIT, DIT, T_

e T4 (Fig. 1).

MIT e DIT sofrem desalogenação por enzimas tireoideanas es-

pecíficas; o iodeto liberado pode ser reorganificado e o ácido amî

nado, reaproveitado na síntese de outra molécula de tireoglobulina.

A triiodotironina e a tiroxina, que constituem os hormônios

tireoideanos, imunes ä ação da desalogenase, são lançadas na circu

lação. A maior parte desses hormônios circula adsorvida a certas

proteínas plasmáticas (19); a atividade hormonal, contudo, é

exercida pela fração livre de T, e T.. A fração ligada às proteí-

nas funciona como reservatório de rápido acesso. A interação en-
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tre os hormônios e seus sítios plasmáticos de ligação pode ser ex-

(X TBP)pressa de acordo com a lei da ação das massas: —*— l— = k ,
(X) (TBP)

onde X representa os hormônios tireoideanos; TBP (thyronine-bin_

ding protein), as proteínas transportadoras e k, a constante de

equilíbrio da interação. X.TBP representa os sítios de ligação

das proteínas transportadoras, quando ocupados.

A fração livre interage com os tecidos, exercendo seus efei_

tos metabõlicos e sofrendo degradação. Tal interação também pode

ÍY CBP1ser expressa segundo a lei da ação das massas: —*•— *•— = k,
(Y) (CBP)

onde Y representa a fração de hormônio livre; CBP (cellular bin-

ding proteins), os sítios celulares de ligação e k, a constante

de equilíbrio da interação. Y.CBP representa os sitios celulares

de ligação, quando ocupados (20).

Os hormônios tireoideanos atuam exercendo importantes efei-

tos maturativos, principalmente sobre o tecido nervoso e o teci-

do ósseo. Outro efeito primordial desses hormônios refere-se ã

calorigênese. De grande importância, também, são os efeitos

sobre o metabolismo protxdico, lipídico , glicídico e das vitami^

nas (20).

A metabolização da triiodotironina e da tiroxina envolve de_

siodação, desaminação, ruptura da ligação êter-difenílica ou, ain-

da, a conjugação com ácido glicurônico ou ácido sulfúrico. Os glî

curono e sulfonoconjugados são secretados pela bile e pelos rins ;

no intestino, podem sofrer ação de enzimas produzidas pela flora

intestinal, resultando liberação dos hormônios, que são reabsorvi-
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dos então (ciclo entero-hepático dos hormônios tireoideanos).

A célula parafolicular da tireóide elabora a tireocalcitoni^

na, nome proposto, em 1963, por Kirsch, Gauthier e Munson (18). Es_

te hormônio é urn polipeptídeo de cadeia simples, com peso molecu -

lar de, aproximadamente, 3.604. Sua secreção parece não depender

de TSH, aumentando quando se eleva o nivel sérico de calcio. Age

deprimindo a calcemia até valores normais, compreendidos entre 9 e

11 mg/100 rol. Os conhecimentos acerca desse hormônio são bastante

recentes. Uma revisão do histórico do conhecimento sobre a tireo-

calcitonina foi publicada por Copp, em 196? (6).

2.2.- Tipos de Proteínas Tireoideanas

Numerosos estudos sobre as proteínas solúveis do extrato de

tecido tireoideano têm sido relatados (8, 45, 49, 50, 54). Ja ha

algum tempo, nosso laboratorio vem, igualmente, dedicando-se a es-

ses estudos (27, 28, 29, 30, 48).

Admite-se que a tireoide humana normal contenha quatro pro-

teínas extraíveis em solução 0,15 M de cloreto de sódio, as quais

apresentam as seguintes características ã ultracentrifugaçao analí

tica: 4-6 S; 12 S; 17-20 S e 25-27 S.

O componente 4-6 S constitui 12 a 24 % das proteínas do ex-

trato de tecido tireoideano; apresenta propriedades físico-quími -

cas semelhantes as da albúmina sérica e é iodado: corresponde a

chamada tireoalbumina (60).
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O componente 12 S representa pequena porção das proteí-

nas tireoideanas, variando entre 0 e 4 % das proteínas glandulares

solúveis. Discute-se, ainda, se esta fração corresponde a um pre-

cursor ou a urna sub-unidade da tireoglobulina (54).

0 componente 17-20 S constitui a principal proteína extra -

ida do tecido tireoideano, compreendendo 70 a 83 \ do total. Esse

componente tem sido muito estudado. Sua digestão com enzimas pro-

teolíticas e posterior separação cromatogrãfica do material hidro-

lisado mostra os aminoácidos iodados que constituem os hormônios

tireoideanos e seus precursores (41, 46). Este composto é" a tire£

globulina, cuja maturação é* decorrência do incremento de iodo na

molécula (57).

O componente 25-27 S também existe em pequena quantidade ,

que pode variar de 0 a 7 % das proteínas solúveis. A purificação

desta fração já foi conseguida e algumas propriedades químicas, de_

terminadas. Sua significação, contudo, ainda não foi totalmente

esclarecida (50).

2.3 - Relacionamento das Proteínas com a Função Tlreoldeana

Robbins e cois. (44), estudando casos de aumento congênito

da tireóide em bovinos, evidenciaram uma tireoglobulina cujas pro-

priedades moleculares, reveladas por ultracentrifugação, eletrofo-

rese e "salting out", diferiam daquelas encontradas na tireoglobu-

lina extraída de tecido tireoideano normal.

Bismuth e cols. (2 ), porém, não encontraram diferença sig-

nificativa na composição, em ácidos aminados, da tireoglobulina

proveniente tanto de indivíduos normais, como de portadores de bõ-
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cio. Alem disso, não encontraram diferença de composição molecu -

lar,quer se tratasse de glândula hiper ou hipofuncionante.

Alexander e cois. ( 1 ) estudaram a biossíntese tireoideana

em indivíduos portadores de bõcio e com cretinismo, doença caract£

rizada por retardo do desenvolvimento físico e mental, vivendo, ge_

raímente, esses doentes,em zonas endêmicas de bõcio. Verificaram

que, ainda nessas condições, a tireõide podia efetivamente trans -

portar e oxidar iodo; iodar e desiodar as iodotirosinas, possuindo,

também, quantidade adequada de enzimas proteolíticas e outras enz¿

mas do sistema tireoideano. Foi encontrada, no entanto, deficiên-

cia no mecanismo de síntese das iodotironinas e pequena quantidade

de tireoglobulina. De fato, parece que a glândula tireoideana, em

diferentes estados patológicos, perde a capacidade de sintetizar

tireoglobulina, o que é observado em proporções variáveis (61, 67).

0 distúrbio na síntese da molécula de tireoglobulina parece

ser acompanhado de diminuição dos radicais tirosil e de um defeito

geral de iodaçâo desses radicais, acarretando formação de grande

quantidade de MIT, com conseqüente alteração da relação MIT/DIT, e,

também, de defeito no acoplamento das iodotirosinas, resultando

daí diminuição de tironinas (11, 39).

A diminuição da concentração de tireoglobulina, nos extra -

tos de tecido tireoideano, parece estar relacionada a um aumento

da proteína 4-6 S ( 8, 28, 30, 45, 48, 64). O aumento da concen -

tração relativa desta fração coincide com condições nas quais pou-

co ou nenhum coloide é encontrado no folículo (29).

Em certos estados patológicos, tem sido observada a ausên-

cia da proteína 27 S (12, 48), relacionada a uma diminuição da pn>
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teína 19 S. Este fato possibilita a especulação de que a proteína

27 S seria uma forma de reserva da tireoglobulina.
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3 " MÉTODOS DE ANALISE DAS PROTEÍNAS TIREOIDEANAS

As técnicas "salting out", ultracentrifugação, eletrofore-

se, imunoquímicas e de filtração em gel têm sido muito utilizadas

no estudo das proteínas do extrato de tecido tireoideano.

3.1 - "Salting out"

Os grupos polares de uma molécula de proteína podem intera

gir eletrostaticamente, tanto intra como intermolecularmente. E¿

ta força de atração eletrostática pode levar à formação de agrega_

dos moleculares, dificultando a solubilização. A interação des -

sas moléculas, porém, diminui era presença da água, por exemplo,

que é a mais importante molécula polar (69). Isto se

deve à atração entre os grupos polares da proteína e da água, que

possui constante dielétrica relativamente alta. Em um siste-

ma solvente-soluto, a solubilidade é função da constante dielétri

ca do solvente. Podemos dizer que o grau de interação entre os

grupos carregados da proteína em solução é inversamente proporci£

nal â constante dielétrica do solvente. Isso pode ser expresso

pela seguinte equação :

F * , onde F • força entre duas cargas

D r2

q. • carga elétrica

r • distância entre as cargas

D • constante dielétrica do meio.
Dessa maneira, para proteínas hidrossolüveis, a força de
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interação proteína-ãgua predomina sobre a de proteína-proteína.

A solubilidade da proteína pode ser aumentada pela adição

de pequena quantidade de sal ã solução. Isto se deve 3 força de

atração exercida pelos ions do sal sobre os da proteína. Dessa

forma» a atividade da proteína diminui, aumentando sua sclubilida_

de.

A atividade de um íon (a), segundo G. N. Lewis, expressa a

capacidade de reação desse íon em função da concentração dos íons

que o rodeiam. 0 coeficiente de atividade ( Y ) , portanto, depen-

de da concentração molal da solução (m): y

Entretanto, quando um sal isuito solúvel, como o sulfato ou

o fosfato, ê adicionado, em grande quantidade, a uma solução pro-

teica, a proteína precipita. Esse fenômeno, conhecido como "sal-

ting out", e devido ã diminuição da atividade da água, resultando

em decréscimo da interação proteína-água.

Podemos dizer, então, que a solubilidade da proteína em so

lução de sal depende da concentração do sal:

- em baixas concentrações, o aumento da solubilidade da

proteína é proporcional ã força iónica do solvente ;

- em altas concentrações, a solubilidade decresce logarrt

nucamente, em função do aumento da concentração do sal.

A concentração da solução de sal em que a proteína preci-

pita e característica dessa proteína. A solubilidade da proteí-

na (5 ) é expressa pela equação:

log S - fS' - K¿ (r/2)

onde S • solubilidade da proteína
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r/2 • força iónica

&' • log S para r/2 • 0

K' • constante de "salting

out" .

A técnica de "salting out" tem sido muito usada no estudo

de proteínas, desde metade do século passado, quando foi emprega-

da por Panum, Virchow e Claude Bernard.

A curva de "salting out" da tireoglobulina, era tampão fos-

fato pH 6,5, é extremamente inclinada. A precipitação ocorre en-

tre concentraçies 1,40 e 1,75 M (42). A proteína iodada 4,2 S

precipita em solução aproximadamente 2 M de tampão fosfato pH 6,8

(28).

3«2 - Ultracentrifugação

A força que a gravidade exerce sobre a sedimentação de pai*

tículas em solução pode ser multiplicada, submetendo-se essa solu

ção a um campo centrífugo. Ultracentrffugas com velocidade de

até 6 x 10 r.p.m. conseguem desenvolver força centrífuga 5 x 10

vezes maior que a da gravidade.

As proteínas em uma solução coloidal homogênea deslocam-se

sob força ultracentrifuga, formando, apôs certo tempo, verdadeiro

limite ou fronteira, acima do qual haverá apenas solvente e abai-

xo, a solução. Se esta for heterogênea, ocorrerão tantas fronte^

ras quantos forem os diferentes componentes da solução. Sendo e¿

ta atravessada por um feixe de luz, provocará desvios no raio lu-

minoso, que serão proporcionais a concentração em cada ponto da
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solução.

As ultracentrífugas dispõem de sistema óptico que permite

fotografar a posição das fronteiras em relação ao eixo de rotação,

a partir do efeito da refração luminosa, em vários intervalos de

tempo. Assim, é possível determinar-se a velocidade de sedimenta

ção dos diferentes componentes de uma solução proteica ou outra

solução coloidal.

A velocidade de sedimentação depende da densidade e visco-

sidad e do meio, bem como da forma, tamanho e densidade da partícu

Ia. Sendo característica para cada substância, ela e geralmente

expressa em termos de constante de sedimentação.

Em função da velocidade angular da centrífuga O ) e da

distância (x) entre a partícula e o eixo de rotação, podemos ob -

ter a constante de sedimentação (s) da partícula (71). A dimen -

são é* o tempo (t). Representa-se pela seguinte equação :

s - -¿astíi-
b> X

No sentido de uniformizar os resultados, eles são exprés -

sos em função da temperatura de 20°C e da densidade e viscosidade

da água, sendo, então, representados por s2Q w.

Para proteínas, s2Q varia de 1 x 10 a 200 x 10 s.

Uma unidade svedberg (S) corresponde a uma constante de sedimenta

ção de 1 x 10 s.

A partir da constante de sedimentação de uma substância, ê

possível calcular-se seu peso molecular.

A tireoglobulina apresenta constante de sedimentação 19 S

e a albúmina tireoideana, 4,2 S (2C).

-J



3.3 * Eletroforese

O método eletroforético de análise baseia-se no deslocamen-

to, em um campo elétrico, de uma partícula eletricamente carregada.

0 deslocamento ocorre no sentido do polo de carga oposta ao da pai:

tícula. A velocidade de deslocamento ê função da carga elétrica

da partícula e do potencial elétrico do campo, sendo inversamente

proporcional ao raio da partícula e a viscosidade do meio.

A eletroforese de zona, de Tiselius, é feita em um sistema

no qual os eletrodos são postos em contacto através de uma solução

tampão, usando-se um suporte para a substancia em análise. Entre

outros suportes, podemos citar o papel de filtro e as fitas de ac<e

tato de celulose.

As proteínas são anfolitos. Existem «m solução sob forma

de "switterions" (íons híbridos). Colocadas em solução ácida ,

agem como base, combinando-se com ions H e formando cations :

"proteína • fí ^r,./: ,;:JZ. proteína (1)

(zwitterion) (catton)

Colocadas em solução alcalina, agem como ãcido, doando

ions H e formando aníons

proteína H + proteína

(aníon)

(2)

(zwitterion)

As forças ãcida e alcalina do "zwitterion" não são iguais .

Quando a equação (1) excede a equação (2), a solução é ácida; se

a equação (2) excede ã (1), a solução é alcalina. Não obstante ,

em determinado pH, as equações (1) e (2) podem estar equilibra -



das. Nesse ponto, a concentração de "zwitterions" ê máxima e o

anfolito apresenta-se eletricamente neutro. Esse pH é chamado

ponto isoelétrico da proteína em questão.

Assim sendo» ao submetermos uma proteína a um campo eletr£

forético, sua migração dependera do pH do tampão. Se este for

igual ao pH isoelétrico da proteína, praticamente não haverá mi-

gração, pois a condutividade será mínima em virtude de sua carga

elétrica líquida ser, também, mínima. Se o pH do tampão for me-

nor que o pH isoelétrico da proteína, ela agirá como base, combi-

nando-se com ions H , tornando-se eletricamente positiva e sua

migração se fara na direção do eletrodo negativo. Sendo maior,

a proteína doa protons, tornando-se eletricamente negativa e sua

migração se fará na direção do eletrodo positivo.

Se as moléculas da solução proteica são da mesma espécie ,

elas migram a uma velocidade característica, formando uma fronte^

ra nítida. Assim, é possível a separação dos diferentes componen

tes de uma mistura de proteínas, desde que cada uma possua deter-

minada mobilidade eletroforetica no tampão empregado, formando-se

tantas fronteiras quantos forem os componentes da solução analisa

da.

A tireoglobulina, em tampão fosfato de pH 8,6 e força iõni

ca 0,025, migra, em campo eletroforético, até a altura da região

entre a, e a~ globulina da eletroforese sérica. A albúmina

tireoideana possui mobilidade semelhante ã da soroalbumina (28).
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3.4 - Imunoquímica

A imunoquímica desenvolveu-se desde fins do século passado,

pela descobmrta da existência de reações de defesa contra um age£

te infeccioso, a partir deste mesmo. Essas reações são devidas a

fatores séricos específicos, que atuam neutralizando o agente da

infecção. Tais fatores, chamados corpos imunes ou anticorpos ,

são proteínas normalmente presentes na fração y -globulina do so-

ro sanguíneo, cuja produção é alterada quando um animal é imunizâ

do com um antígeno. Como antígeno entende-se uma substância, tal

como proteína, ácidos nucleicos, carbo-hidrato» e lipídios, capaz

de formar anticorpo específico em um sistema vivo, diferente do

seu próprio, desde que tal sistema possua células imunologicamen-

te competentes ( 4 ).

0 antígeno é inativado pelo anticorpo e a reação é altamen

te específica. A reação apresenta, também, alto índice de sensi-

bilidade, sendo usada na detecção e quantificação de diminutas

quantidades de proteínas.

As técnicas imunoquímicas baseiam-se na precipitação do an

tígeno e anticorpo, difundidos em um suporte semi-sólido. 0 meto

do da difusão em gel tem sido muito usado na identificação de pro

teínas em fluidos biológicos. O método da imunoeletroforese com-

bina a difusão em gel com uma eletroforese no próprio gel. Assim,

o antígeno é separado eletroforeticamente antes da reação imuno -

química. Dessa forma, é possível identificar-se um antígeno em

mistura proteica.

Recentemente, desenvolveu-se o método da radioimunoquimica,
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extremamente sensível na detecção de proteínas e peptídeos em

fluidos biológicos. Nesse método, a reação antígeno-anticorpo é

processada em presença de excesso de antfgeno; o complexo antíge-

no-anticorpo e o antígeno livre são, então, separados. Essa sepa_

ração é obtida por meio de uma técnica de fracionamento, tal como

eletroforese, cromatografia, filtração em gel ou, ainda, adsor -

ção. A analise radioimunologica é feita por meio dos dados de

uma curva padrão, obtida a partir de soluções constituídas de an-

tígeno radiomarcado e de antígeno não marcado. A concentração do

antígeno radiomarcado é constante em todas as soluções e a do não

marcado é variável, porém conhecida. Apôs a reação antígeno-ant¿

corpo, deterraina-se a relação entre a radioatividade da fração an

tigeno-anticorpo (B) e a da fração do antígeno livre (F) - rela_

ção B/F; cada valor de B/F corresponde a determinada concentra-

ção de antígeno não marcado. Na análise da amostra de concentra-

ção desconhecida, esta substitui o antígeno não marcado; o valor

obtido para a relação B/F permite estabelecer a concentração de

antígeno na amostra, através da curva padrão.

Técnicas imunoquímicas revelaram semelhança entre a proteja

na 4,2 S do extrato tireoideano e a soroalbumina (28).

3.5 - Filtração em Gel

A filtração em gel permite a separação de substância em

função de suas respectivas dimensões moleculares. A analise apro

priada das frações obtidas permite, também, quantificar as subs -

tâncias separadas. Outra aplicação da filtração em gel é a deter
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minação do peso molecular de macromoleculas a partir da correia -

ção entre peso molecular e volume de eluição.

O gel usado em filtração molecular é obtido de substâncias

modificadas químicamente. Assim, formam-se diminutas partículas

porosas, cujo tamanho ê característico dos diferentes tipos de

gel. Moléculas maiores que esses poros não podem penetrar em seu

interior, evidentemente, e são eluídas de uma coluna de gel antes

das moléculas menores. Estas, podendo penetrar nos referidos po-

ros, fazem um percurso mais longo na coluna, demorando mais para

serem eluídas.

A filtração molecular geralmente é processada em coluna

constituída de um cilindro, dentro do qual se acondiciona o gel

de filtração, segundo técnica apropriada. A amostra a analisar é

colocada na coluna e carreada por meio de um eluente, estabelecei;

do-se uni fluxo constante através da coluna.

Certos parâmetros (13) estabelecem a geometria da coluna ,

importante na determinação dos resultados. 0 volume total (V\)

pode ser determinado em função do diâmetro e da altura da coluna

de gel, isto é, pela formula do volume de ura cilindro (V » nr h).

0 volume líquido existente no espaço entre os grãos do gel é co -

nhecido como volume morto (V ), Tal volume pode ser determinado

experimentalmente, usando-se substância que não penetre nos poros,

quer dizer, que seja completamente excluída dos grãos do gel. A

diferença entre V e V fornece V , que representa o volume dos

grãos cheios com a fase líquida do gel. 0 volume existente den -

tro dos grãos (V.) pode ser obtido a partir do volume de retenção
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(W ) , que representa o volume de água retida por grama de gel

(W * ml/g) : V. = nijW , onde mj representa a massa do gel. O

fluxo através da coluna pode ser expresso em ml/min. 0 comporta -

mentó de urna substancia ao longo de uma coluna de filtração é ca-

racterístico e pode ser representado pela seguinte equação :

V - V
Kav v

x

onde V , volume de eluição, é o volume de eluente necessário para

carrear as moléculas da substancia de um a outro extremo da coluna;

K é* o coeficiente de distribuição da substância dentro e fora

dos grãos. Se K é igual a zero, as moléculas da substância não

penetram nos poros, isto c, estão no limite de exclusão do gel.

0 gel é caracterizado pela faixa de fracionamento que proporciona

ou, apenas, pelo seu limite de exclusão. 0 tamanho do grão influ-

encia aspectos técnicos da filtração.

0 gel dextrano Sephadex (Pharmacia, Uppsala) é um polissa-

carídeo obtido a partir da sacarose, apresentando estrutura trî

dimensional das cadeias. Seus vários tipos permitem separar

moléculas com peso molecular entre 7 x 10 e 8 x 10 . 0 diâmetro

das suas partículas varia de 10 a 300 u, conforme o tipo do gel.

0 gel agarose Sepharose (Pharmacia, Uppsala) 5 obtido por

precipitação da agaropectina, a partir do agar natural. Seus ti ~

pos permitem separar moléculas de alto peso molecular, situadas nu

ma faixa de 4 x 10 a 40x 10 . 0 diâmetro de suas partículas va-

ria de 40 a 250 u, conforme o tipo do gel.

Analisamos o fracionamento do extrato de tecido tireoidea-
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no em Sephadex G-200 e Sepharose 6B (48) . A faixa de fracionamen-

3 5 ~

to, para proteínas, é de 5 x 10 a 8 x 10 em Sephadex G-200, diá-

metro entre 40 e 120 u. C limite de exclusão, para proteínas, da

Sepharose 6B é* de moléculas com peso molecular de 4 x 10 ; diâme -

tro entre 40 e 210 y. £m Sephadex G-200, o qual possui o maior li_

mite de exclusão da série Sephadex, a tireoglobulina e eluída logo

apôs o volume morto (V ) , não sendo possível separa-la da proteína

27 S. Em Sepharose 6B, cujo limite de exclusão é maior que o do

Sephadex G-200, a referida separação foi obtida. 0 terceiro pico

obtido por filtração em Sepharose 6B, que representa albúmina e

hemoglobina, esta relativamente aumentado no extrato do tecido pa-

tológico, porém sua discriminação não é boa. A separação entre tî

reoglobulina e frações mais leves é melhor na fil tração em Sepha -

dex G-200. Tais achados podem ser observados na figura 2, que mos_

tra a filtração molecular em Sephadex G-200 e Sepharose 6B do ex -

trato tireoideano de tecido normal e adenomatoso (nodulo quente)

da paciente M. A. S.
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4 - ALBÚMINA TIREOIDEANA

4.1 - Importancia da Tireoalbumina

Em 1899, Oswald evidenciou.no extrato de tecido tireoideano,

uma proteína que, na decorrência de suas características de soluM
j

1 idade, foi,.denominada "tireoglobulina". Durante anos, a tireogl£

bulina foi considerada como a única proteína tireoideana.

Somente em 1955, foi publicado um estudo, realizado por

Shulman e cois. (55), sobre as proteínas tireoideanas do porco, so

lúveis »,i solução 0,15 M de cloreto de sódio. Estudando o extrato

tireoideano através de ultracentrifugaçao analítica, os autores ob

servaram a existência de cinco componentes com os seguintes indi -

ees de sedimentação :

Componente 1 : 29,5 S

Componente II : 18,7 S

Componente III : 11,3 S

Componente IV : 6,5 S

Componente V : 4,2 S

O componente II (18,7 S) parecia corresponder ã tireoglobulina. Os

outros quatro componentes não foram identificados, ainda que, des-

de então, os autores tenham indicado a possibilidade de se relacio

nar o componente V (4,2 S) â albúmina sérica. O extrato de prote¿

nas tireoideanas também foi analisado por eletroforese em papel ,

observando-se a existência de uma fração com mobilidade maior que

a correspondente à tireoglobulina e aproximadamente igual ã da ai-
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bumina sérica.

Nesse mesmo ano de 1955, Robbins e cols. (43) encontraram,

na circulação de pacientes portadores de carcinoma tireoideano,

uma substância iodada que diferia da tireoglobulina5 da triiodoti^

ronina e da tiroxina, assemelhando-se ã albúmina sérica em certas

propriedades, como mobilidade eletroforetica e constante de sedi-

mentação (62). Quando hidrolisado» esse composto iodado liberou

monoiodotirosina e uma pequena quantidade de tiroxina, tendo sido

denominado "composto X".

Outros autores também identificaram uma proteína iodada na

circulação de pacientes portadores de diversas disfunções tireoi-

deanas. Esta proteína foi caracterizada como sendo iodoalbumina,

estando o iodo quase que inteiramente incorporado a radicais MIT

(60). De Groot e cois. ( 9) admitiram ser a iodoalbumina distin-

ta da soroalbumina, uma vez que ela não precipitava em presença

de anti-soro de eqüino anti-soroalbumina humana.

Prosseguindo seus estudos, em 1957, Shulman. e cois. (56)

isolaram, do extrato de tecido tireoideano de suíno, uma fração

que precipitava em solução Z,5 a 3 M de sulfato de amonio. Essa

fração apresentava considerável similaridade antigênica com a al-

búmina sérica. No entanto, esses autores indicaram que dados fi-

sicoquímicos não permitiam caracterizar tal fração como sendo a

soroalbumina ou a hemoglobina, denominando-a, então, de "tireoal-

bumina".

A "iodoproteína S-l" de Robbins e cois. (45)» isolada em

1959 a partir de tireõides humanas normais e patológicas, foi re-



lacionada 5 iodoprotefna anteriormente identificada na circulação

de pacientes com câncer tireoideano: sua mobilidade eletroforetica

correspondia a da albúmina.

Desde então, muitos trabalhos sobre a tireoalbumina tem s i -

do realizados. Sua presença foi demonstrada em tireoides humanas

normais ( 8, 22, 23, 29, 34, 54. 61) e, também, patológicas (14,

25 , 26, 28, 30). Os citados trabalhos permitem supor que a tireo

albúmina é" uma substância normalmente encontrada em glândulas t i -

reoideanas , tanto normais como patológicas, podendo sua concentra-

ção relativa aumentar em algumas disfunções da tireoide. Além dis_

so, tern sido encontrada na circulação de pacientes portadores de

tireoidopatias uma proteína iodada semelhante a albúmina.

As propriedades moleculares da tireoalbumina têm sido estu-

dadas at rave's de diferentes técnicas. Trabalhos de varios autores

( 8» 23, 26, 29, 30) indicam que ela possui mobilidade eletrofore-

tica semelhante à da soroalbumina; que sua constante de sedimenta-

ção é" de 4-6 S; que aglutina em presença de anti-soro anti-albumi-

na humana e que precipita em solução 2 a 3 M de tampão fosfato.

A tireoalbumina possui, também, capacidade de fixar iodo

Sua reação com enzimas proteolfticas (hidrólise), seguida de sepa-

ração e identificação dos produtos liberados (cromatografía em pa-

pel) , revela a presença de MIT, DIT e, ate mesmo, triiodotironina

e tiroxina (14, 22, 41, 66). 0 iodo se liga covalentemente ã mole

cuia de tireoalbumina e não por simples adsorção (26). Por outro

lado, o radical MIT não e dissociáVel de sua combinação com a mol£

cuia de iodoalbumina encontrada no plasma , sugerindo que essa com-
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binação se processa por ligação peptídica (60).

Spira e cols. (59), em 19 71, evidenciaram um peptfdeo ioda-

do (TIP) na tireoide de rato bloqueada com propiltiouracil (PTU) .

0 PTU age na tireoide impedindo a oxidação do iodo, alterando,pois,

a hormonogênese. Nesses animais , esse peptfdeo iodado foi o único

composto radioraarcado encontrado na tireoide; o TIP apresenta um

coeficiente de sedimentação de 3-8 S. 0 sulfocianeto de sódio e o

perclorato de potássio não foram capazes de deslocar o iodeto de

sua ligação com o peptfdeo.

A capacidade de ser iodada e servir de substrato para a sín

tese dos hormônios da tireoide permite supor que a tireoalbumina

desempenha papel importante na hormonogênese tireoideana, contribu_

indo para a manutenção das funções da glândula. Essa contribuição

se evidenciaria nas situações em que a síntese do substrato normal

de iodação (tireoglobulina) ou os seus mecanismos de iodação esti-

vessem prejudicados (10,63,66).

4.2 - Origem da Tireoalbumina

A estrutura molecular da albúmina sérica parece ser consti-

tuída de uma longa cadeia de cerca de 550 ácidos aminados. A mai-

or parte da albúmina intracelular está ligada ã membrana lisa do

retículo endoplásmico (37).

A biossintese da albúmina sérica, em rato, parece estar re-

lacionada às membranas citoplasmiticas, rugosa e lisa, e ao apare-

lho de Golgi (38) .

Possuindo um aparelho de Golgi bastante desenvolvido e mera-



branas rugosas citopi asmáticas intimamente associadas a atividade

glandular (36), as células foliculares tireoideanas parecem estar

capacitadas a sintetizar albúmina.

Apesar de a albúmina iodada ser um componente normalmente

encontrado na tireõide, alguns autores (14, 25, 53) admiter,¡ a hipó_

tese de que ela seja captada do sangue, sofra iodação e, em certas

circunstancias, volte ã circulação. A esse grupo pertencem Lissit_

zky e cois., que, no entanto, jã se mostraram favoráveis a origem

tireoideana da albúmina iodada (26, 66J. Sugeriram até, ainda que

em caráter especulativo, que os cromosomas das células foliculares

tireoideanas contivessem o gen da sfntese da albúmina.

Por outro lado, numerosos trabalhos fortalecem a hipótese

de que a tireoalbumina tenha origem intratireoideana.

Üe Groot e cols. (8) relatam a obtenção de uma proteína io_

dada, diferente da tireoglobulina, a partir da incubação de fra

ções subcelulares da tireóide. Também Otten e cois. (34) incuba -

ram tecido tireoideano humano normal e conseguiram a incorporação

de ácidos aminados em uma proteína que mostrou propriedades fisico

químicas e imunologicas semelhantes às da soroalbumina.

Shulman e cois. (54) observaram que a tireoalbumina possuía

atividade antigênica específica da tireõide, o que permitiria su-

por a origem tireoideana desta substância.

Km excelente trabalho, Pretell e cois. (40) sugerem não ha-

ver evidência de que a albúmina sérica penetre na célula tireoide-

ana ou no lume folicular, admitindo,ainda,que a tireóide de rato

não ioda albúmina sintetizada em outro local.

-JJ
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Jonckheer e col. (23) demonstraram a presença de tireoalbu-

mina no coloide folicular da tireõide por meio de imunofluorescên-

cia. No mesmo trabalho, os autores sugerem que a composição, em

ácidos aminados, da tireoalbumina e da soroalbumina seja diferente,

podendo significar a existência de diferentes sítios para a sínte-

se dessas duas substâncias.

Contudo, desde que se evidenciou, na tireóide, uma proteína

semelhante ä albúmina (S5) , persiste a dúvida quanto ã origem tire

oideana ou sérica dessa substância.

Chama a atenção, também, o fato de que, apesar de ter sido

estimada a proporção de tireoalbumina em relação ao total de prot£

ínas existentes no extrato de tecido tireoideano (23, 45), sua con

centração real não parece ter sido ainda determinada.
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5 - ESTUDO EXPERIMENTAL REALIZADO

5.1 - Objetivo

Propuscrao-nos a estudar a origem da tireoalbumina e, conco-

mitantemente, quantificar a tireoalbumina encontrada em tireóides

normais e patológicas.

5*2 - Estrategia Adotada

Calculou-se a concentração de tireoalbumina a partir da con

centração de albúmina total existente no extrato tireoideano, des-

contando-se a contaminação de albúmina sérica correspondente ao

sangue presente na glândula.

A albúmina total foi quantificada a part i r de duas técnicas

para o fracionamento do extrato tireoideano :

1) Filtração molecular através de gel dextrano (Sephadex G-

200) ;

2) Eletroforese .

Conhecendo-se a concentração de albúmina no soro circulante„

é possível estimar-se a quantidade de soroalbumina presente no ex-

trato tireoideano, na decorrência do sangue aí existente.

0 volume sanguíneo é calculado baseando-se no valor da con-

centração de hemoglobina no sangue e no extrato. 0 volume sérico

ê deduzido a partir do valor do hematõcrito.

A comparação entre a quantidade de albúmina total encontra-

da no extrato tireoideano e aquela proveniente de "contaminação"
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sérica, além da existencia, no extrato, de albúmina marcada "in
I O C

vivo" com I, indicara, ou não, a síntese glandular de albúmina.

5.2.1 - Quantificação da albúmina tireoideana separada por fil-

tração em gel

0 fracionamento do extrato de tecido tireoideano, através

da filtração em gel dextrano, forneceu, entre outros, um pico mis-

to de albúmina e hemoglobina. Não se conseguiu a separação das

duas proteínas, em virtude da proximidade dos seus respectivos pe-

sos moleculares.

Calculamos, então, as equações representativas da linha

de regressão das correlações entre: concentração de albúmina e ab-

sorbância em 280 nm; concentração de hemoglobina e absorbância em

414 nm e, ainda, entre as absorbencias em 280 nm e 414 nm das dilu

ições de hemogJobina. A partir dessas equações e das leituras da

absorbância, em 280 nm e 414 nm, de cada fração componente do pico

misto de albúmina e hemoglobina,foi,então,possível calcular a con-

centração real de cada uma destas proteínas no extrato filtrado.

O emprego do método de filtração molecular em gel dextra-

no Sephadex G-200, para f racionamento do extrato tireoideano» baseoi»

se na análise dos estudos realizados por varies autores (41, 54) e

em decorrência de nossa própria experiência (48), que atestava a

simplicidade e eficiência do método.

5.2.2 - Quantificação de albúmina tireoideana separada por eletro-

fórese

A quantidade total de albúmina presente no extrato tireoi
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deano foi determinada a partir do valor da concentração de proteí-

na total nesse extrato e de seu teor relativo de albúmina, calcula^

do por eletroforese.

Tendo-se injetado Cr-Albumina em pacientes antes da ti-

reoidectoraia, a medida da radioatividade no pico de energia corres_

pondente a Cr, em amostra de sangue e do extrato tireoideano de

cada paciente, foi realizada com a finalidade de, mais uma vez, es_

timar a quantidade de sangue presente no extrato.

5.3 - Material e Métodos

125.
Quarenta e seis pacientes receberam 200 uCi de ""j sem

carreador (ííoechst e Amersham) , 24 horas antes de serem submetidos

ã tireoidectomia. Seis pacientes receberam, também, 80 i¿Ci de al-

búmina marcada com ^ Cr (Instituto de ünergia Atômica - atividade

especifica 16 uCi/ing) , 1 hora antes da tireoidectomia.

Foram analisadas 72 amostras de tecido tireoideano. O teci-

do foi congelado imediatamente após sua exérese. Posteriormente ,

foi cortado em fatias finas,extraindo-se suas proteínas solúveis

por agitação moderada com solução 0,15 M de cloreto de sódio, pro-

porção 5:1 (v/p), durante 20 a 24 horas, a 4°C. A suspensão resul_

tante foi centrifugada a 23000 x g em centrifuga refrigerada (In -

ternational Equipment Company - modelo B-20 A) , durante 1 hora. As_

sim obtivemos o extrato tireoideano.

Amostra de sangue foi obtida antes ou durante a cirurgia ,

tendo sido parte heparinizada e parte colhida sem anticoagulante .

A filtração molecular processou-se através do gel dextrano



Sephadex G-200 (Pharmacia, Uppsala, Suécia) , diâmetro das partícu^

las 40-120 v; dimensões da coluna 2,5 x 41 cm, volume 201 ml; elii

ição com tampão fosfato-sal ino pH 7,3 (65), fluxo de 0,15 ml/min,

frações de 3 ml colhidas em coletor automático Beckman-modelo 132»

0 volume morto da coluna (Fig. 3 ) , determinado por f i l t r ação de

solução 0,2 g/100 ml de dextrano (Azul Dextrano 2000 - Pharmacia,

Uppsala, Suécia), foi de 60 ml (V = 60 ml). 0 volume de eluição

da albúmina (Fig. 4) , determinado com solução de Cr-Albumina ,

adicionada de albúmina (Sigma) como carreador, foi de 114 ml (V =

= 114 ml). A concentração proteica e a radioatividade das diver-

sas frações foram determinadas»

As medidas radioativas foram feitas em cintilador de poço

automático bicanal, Nuclear-Chicago modelo 4230.

A concentração proteica foi calculada por método espectro-

fotometrico (68), baseado na absorvância em 260 nm e 280 nm, usan

do-se espectrofotômetro Beckman DB-GT.

A hemoglobina foi dosada pelo método da oxi-hemoglobina

(17), que preconiza o uso de OHNH. a 0,04 % (v /v ) .

O hematõovito foi calculado segundo o método de

Wintrobe.

As eletroforeees foram realizadas em equipamento Buchler ,

usando-se fita de acetato de celulose como meio de suporte e tam-

pão barbital pH 8,6 e força iónica 0,025. A separação eletroforf_

tica ocorreu a 250 volts, durante 35 minutos. As fitas foram co-

radas com Ponceau S (0,5 % em acido tricloroacetico a 5 %) .

Análise do pico misto de albúmina e hemoglobina: Eez-se u-
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Fig.3 - Determinação do volume morto(V0=60ml)doco!una de Sephadex 0 - 2 0 0 ( 2 , 5 x 41 cm), usando-se solução 0 , 2 g %
de Azul Dextrono 2000; eluição com tmopão fosfato -salino pH 7,3 ¡ fluxo 0,15 ml /min -, frações de 3 ml c obsorvancia a
620 nm.
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F i g . 4 - Determinação do volume de elulçao da albúmina ( V e - l l 4 m l ) em coluna fie Sephadex 6 - 2 0 0 ( 2 , 5 % 4 l c m ) ,
Bluição com tamp3o fos fa to-sa l ino pH 7,3-, f luxo 0,15 ml /m¡n¡ frações de 3mf e or nr.cia a 2S0r>m.



ma série de diluições de albúmina bovina (Sigma), em uma faixa de

concentração que variou de 50 a 5000 mg/ml. A partir dessas solu

ções, calculou-se, pelo método dos mínimos qf.drados, a regressão

entre concentração de albúmina e absorvância «ra 280 nm. A equa -

ção representativa da linha de regressão obtida foi a seguinte:

Albúmina = 3,26 + 1586,03 [Absorvância280 n m) (1)

onde albúmina é expressa em yg/ml.

Fez-se, também, uma serio de diluições de hemoglobina; es-

ta foi obtida por centrifugaçao de sangue humano, lavagem sucessi^

va com solução fisiológica das hemacias sedimentadas e hemolise

por congelamento, seguida de nova centrifugaçao. As diluições fo_

ram lidas em 280 nm e 414 nm. A concentração de hemoglobina, me-

dida pelo método de Lowry (32), variou de*25 a 240 ug/ml nas di-

versas diluições. A equação da linha de regressão entre concen -

tração de hemoglobina e absorvância em 414 nm foi também calcula-

da pelo método dos mínimos quadrados:

Hemoglobina = 4,66 + 128,09 (Absorvância414 n m) (2)

onde hemoglobina é expressa em vg/ml.

Calculou-se, também, a regressão da absorvância em 280 nm

em função da absorvância em 414 nm das diluições de hemoglobina, a

fim de que pudesse ser avaliada a contribuição desta proteína na

leitura era 280 nm das diversas frações do pico misto, obtido por

filtração molecular dos extratos tireoideanos. A equação para a

linha de regressão também calculada pelo método dos mínimos quadra

dos foi:
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Absorbencia,j... = 0,34434 (Absorvanciã., . ) (3)
<Ísu nnt + I Í nni

A partir da absorvância—em 280 nra e 414 nm, obtidas em ca-

da fração do pico misto de albúmina e hemoglobina, foi calculada

a concentração de hemoglobina (eq. 2) e a sua contribuição para a

leitura em 280 nm (eq. 3)„ A leitura em 2S0 nm correspondente

apenas ä albúmina foi determinada pela diferença entre a leitura

obtida e a calculada como sendo devida a hemoglobina e foi empre-

gada na determinação da concentração de albúmina em cada fração

(eq. 1). A quantidade tctal de albúmina e de hemoglobina no ex -

trato filtrado, obtida pelo somatório dos valores encontrados era

cada fração, foi relacionada a um grama de tecido tireoideano.

A análise estatística dos resultados obtidos foi feita se-

gundo os métodos descritos por Snedecor e Cochran - teste "t" de

Student e análise de regressão (58).

5.4 - Resultados

A filtração molecular, em Sephadex G-200, dos extratos ti-

reoideanos apresentou três picos : o primeiro corresponde, essen

cialmente, à tireoglobulina, cujo alto peso molecular determina

sua eluição logo após o volume morto; o segundo 5 o pico misto

de albúmina e hemoglobina, cujo volume de eluição corresponde ao

obtido na filtração molecular da albúmina pura. A radioatividade

( I) desse pico está" deslocada em direção ao ramo ascendente, o

que sugere sua heterogeneidade. Essa radioatividade corresponde

ã albúmina iodada. 0 terceiro pico corresponde a substâncias de

menor peso molecular, inclusive iodeto livre. Esse terceiro pico

mostrou ausência de protefna ao ser dosado pelo método de Lowry.



40

Um exemplo dos gráficos representativos da filtração molecular

dos extratos tireoideanos estudados é apresentado na figura 5.

A partir das leituras da absorvância, em 280 nm e 414 nm ,

das frações componentes do pico misto de albúmina e hemoglobina,

foi determinada a concentração de cada uma destas proteínas nos

extratos tireoideanos. A figura 6 mostra as curvas de concentra-

ção de albúmina e de hemoglobina, obtidas a partir da filtração

molecular do extrato tireoideano da paciente E.G. S.

Foram analisadas 72 amostras de tecido tireoideano humano,

com a seguinte distribuição diagnostica e histopatolõgica :

Diagnostico

Normal
Nodulo Frio

Nodulo Quente

Carcinoma

Metästase

Tir. de Hashimoto

Histopatologia

Normal

Adenoma Fol icular (11)
Bocio Multiadenomatoso (10)
Adenoma Folicular (6)
Bocio Multiadenomatoso (3)
Carcinoma Papi l í fero (8)
Carcinoma Medular (2)
Met, ganglionar de Carcinoma

Papi l í fero (3)
Tireoidite de Hashimoto (2)

TOTAL

N

27

21

9

10

3

2

72

%

37,50
29,17

12,50

13,89

4,17

2,77

100,00

0 valor medio da concentração de albúmina total , albúmina

sérica e tireoalbúmina, alem da concentração de hemoglobina e vo-

lume sérico, encontrado para cada grupo de tecidos, é mostrado na

Tabela I. Os valores foram relacionados a um grama de tecido.

0 valor médio da concentração de t i reoalbúmina nos tecidos

patológicos foi significativamente diferente da média encontrada
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TABELA I

QUANTIFICAÇÃO DH TIREOALBUMINA HM TIRbÕIDE HUMANA NORMAL E PATOLÖGICA (X +_ S)

Tecido N Albúmina no
Tecido

(mg/g)

Hemoglobina no
Tecido

(mg/g)

Soro no
Tecido

Soroalbumina
no Tecido

(mg/g)

Tireoalbumina
no Tecido

(mg/g)

Normal

Nodulo

Frio

Nodulo

Quente

Carcinoma

Metastase

Hashimoto

27

21

9

10

3

2

17,36 +
+ 9 ,58

•25,60 +_

• 12,71

***32,15 +

+ 1 0 , 2 5

•*44,97 +

+ 50 ,55

•••43,67 +

+ 24,46

(36,34 e
•••176.52)

6 , 3 0 +
+ 3 , 7 3

**3,13 +

+ 2 ,27

3,76 +

+ 1,87

5 ,37 +

+ 8,32

4 , 5 7 +

+ 4 , 2 1

(1,15 e

1,51)

31,30 +
+ 19,81

•*15,60 +
+_ll,60

18,71 +

+ 10,36

25,40 +

+ 37,86

21,14 +

• 19,13

(5,84 e

6,68)

1

**0

0

!

i
••

0
••

(0

,27 +
0,84

,63 +_

0 ,48

, 7 5 +

_ 0 , 4 6

, 0 1 +

• 1 ,54

, 8 5 +

^ 0 , 7 7

,24 e
0,27

16

;

**24

***31

i
**43

I
***42

i
(*36

** *

,09

. 9»

,97

12,

,40

10 .

,96

4 9 ,

, 8 1

24 ,

,11

176

+

27

+

68

+

51

+

04

+

20

e
,25)

Valores individuais

Valores significativamente diferentes da média dos tecidos normais:

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001
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nos tecidos normais. Ü mesmo ocorreu em relação a concentração

de albúmina total no tecido, excetuando-se um dos dois tecidos

provenientes de ¿landulas com doença de Hashimoto, cuja concentra_

ção de albúmina total não foi significativamente diferente da mé-

dia dos tecidos normais.

Para cada um dos dois tecidos provenientes de glândula com

doença de Hashimoto, as comparações foram estabelecidas através

do limite de confiança da media.

A concentração de hemoglobina, soro e soroalbumina, embora

menor nos tecidos patológicos , só foi significativamente diferen-

te do valor medio encontrado nos tecidos normais no caso de nodu-

los frios.

A comparação entre os valores medios da concentração de ti_

reoalbumina dos diferentes tecidos patológicos não mostrou dife -

rença significativa.

A correlação entre concentração de hemoglobina e de tireo-

albumina nos tecidos estudados mostrou uma dispersão muito grande.

0 coeficiente cie correlação (r) para os valores obtidos dos teci-

dos normais, nodulos frios, nodulos quentes e tireoidite de Hashi_

moto foi de 0,16, estatisticamente não significativo. Para os te_

cidos carcinoma to sos e .suas metastases, o coeficiente de correla-

ção foi de 0,94, estatisticamente significativo. Despertaram a -

tenção, porém, os valores obtidos do tecido tireoideano da pacien

te Y.L.Z., classificado como carcinoma papilifero, que foram mui-

to maiores do que os do restante do grupo. A correlação dos val£

res obtidos dos tecidos carcinoiaatosos, excluindo-se o caso cita-
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do, mostrou, desta maneira, ausência de significancia estatística.

Idêntica análise foi feita em relação ao volume de soro e

concentração de tireoalbumina. Evidentemente, aqui também, obti-

vomos correlação estatisticanente não significativa para os valo-

res obtidos dos tecidos normais, nodulos frios, nodulos quentes e

tireoidite de Hashimoto (r = 0,16). A correlação dos valores ob-

tidos dos tecidos carcinomatosos c sua? metástases, também aqui ,

foi estatisticamente significativa (r = 0,94). Ao excluirmos os

valores obtidos da paciente Y.L.Z., a correlação passou a ser ape_

nas liminarmente si¿nificativa.

A figura 7 mostra a correlação entre soro (jil/g) e tireoa^

bumina (mg/g) no tecido tireoideano.

A figura 8 mostra as fitas de eletroforese do extrato de

tecido tireoideano normal (A) , de tecido patológico (B) e de soro

(C) da paciente M.A.K. A fração tireoalbumina (A, ü) mostra mi -

gração semelhante ä da soroalbumina (C) . A fração tireoglobulina

situa-se na altura da região interalfa-globulina da eletroforese

sérica, conforme tem sido classicamente descrito. Observa-se ,

também, que a tireoalbumina fixou iodo radioativo, na proporção

de 1,84 % e de 8,33 % do total da atividade das fitas correspon -

dentes ã eletroforese do extrato de tecido normal e de tecido pa-

tológico, respectivamente. A atividade da fração tireoglobulina

foi de 80,32 % do total de atividade da fita correspondente ã el£

troforese do extrato de tecido normal e de 75,00 %, corresponden-

te ao tecido patológico.

Foram analisadas, por eletroforese e demais dosagens com -
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plementares, 9 amostras de tecido tireoideano, compreendendo: 4

normais, 3 nodulos frios c 2 nodulos quentes.

0 valor médio da concentração de albúmina total , albúmina

sérica e tireoalbumina, além da concentração de hemoglobina e vo-

lume sérico encontrado para cada grupo de tecido, é mostrado na

tabela II. Os valores foram relacionados a um grama de tecido.

Os valores da concentração de tireoalbumina nos tecidos pa_

tológicos não foram significativamente diferentes daqueles encon-

trados nos tecidos normais.

S.5 - Discussão

Segundo o método baseado na filt ração molecular dos extra-

tos tireoideanos , os valores medios da concentração de tireoalbu-

mina nos diferentes tecidos patológicos foram significativamente

maiores do que o valor médio encontrado nos tecidos normais.

A albúmina sérica foi sempre encontrada no extrato de teci^

do tireoideano, ainda que em quantidade muito pequena. A concen-

tração relativa de tireoalbumina foi 12,6 7 vezes maior que a cor-

respondente ã soroalbumina, em tecidos normais; 39,63 vezes mai-

or, em nodulos frios; 41,87 vezes maior, em nodulos quentes ;

43,52 vezes maior, em carcinoma; 50,36 vezes maior, em tecido m£

tastãtico e, por fim, respectivamente 150,46 e 652,78 vezes maior

nos dois casos de tireoidite de Hashimoto.

Assim, podemos concluir que a fração proteica encontrada

na tireoide, com características fisicoquímicas e imunologicas se

melhantes à albúmina sérica, não corresponde, apenas, a uma contia



TABELA II

QUANTIFICAÇÃO DE TIREOALBUMINA, SEPARADA POR ELETROFORESE,

EM TIREÖIDE HUMANA NORMAL E PATOLÖGICA (X + S)

Tecido

Normal

Nodulo Frio

Nodulo

Quente3

ti

4

3

2

Albúmina no
Tecido

(mg/g)

13,63 +_

+ 7,19

12,97 +

+ 5,72

(19,61 e

13,65)

Hemoglobina no
Tecido

(mg/g}

15,94 +

+ 11,96

4,82 +

+ 0 ,30

(6,52 e

9,49)

Soro no
Tecido

(ul/g)

76,99 +

+ 53,09

23,16 +

+ 3,75

(27,80 e

48,26)

Soroalbumina
no Tecido

(mg/g)

3,04 +

+ 1,46

1,14 +

+ 0,17

(0,95 e

2,14)

Tireoalbumina
no Tecido

(mg/g)

10,59 +_

+ 7,90

11,82 +

+ 5,55

(18,66 e

11,51)

Valores individuais
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minaçao dessa albúmina na decorrência do sangue presente na glân-

dula.

Também não ê aceitável admitir-se que tal proteína entre

nas células tireoideanas através de uma difusão passiva da soroal̂

bumina, uma vez que, neste caso, sua concentração deveria ser, no

máximo, igual a da soroalbumina e não tantas vezes maior, confor-

me pôde ser observado.

Os nodulos frios apresentaram valor médio de hemoglobina,

soro e albúmina sérica significativamente menores do que os encon

trädos nos tecidos normais. Isso condiz perfeitamente com o fato

de que os nodulos frios apresentam menor vascularização do que os

tecidos normais, o que pode ser observado até mesmo macroscópica-

mente, através da coloração relativamente mais pálida daqueles te_

cidos, comparada ã dos tecidos normais. No entanto, a quantidade

de albúmina total e de tireoalbumina encontradas em nodulos frios

foi significativamente maior do que a encontrada no tecido glandu

lar normal. Esse fato parece contrariar a idéia de que a albúmi-

na tireoideana observada poderia ser, apenas, proveniente do san-

gue existente na tireõide.

A correlação entre soro no tecido (ul/g) e tireoalbumina

(rog/g) não foi, por outro lado, estatisticamente significativa,

ou seja, a quantidade de tireoalbumina encontrada numa glândula

não depende do sangue nela circulante.

A possibilidade de a tireõide captar ativamente a albúmina

sérica nos parece inviável, seja pela dimensão da molécula, seja

porque, neste caso, sua concentração seria"necessariamente menor
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em tecidos com pouca diferenciação celular, como o tecido carcino

matoso, metastatico e o proveniente de glândula con tireoidite de

Hashimoto. Não foi isso, poren, o observado.

A ¿rande dispersão dos valores, observada principalmente

em tecido carcinoraatoso, pode ser explicada, pelo ríenos em parte,

pelo fato de que os tecidos patológicos apresentam potencial bio-

lógico altamente variável. 0 próprio aspecto macroscópico dos t£

cidos é bastante heterogêneo, alguns apresentando numerosos cis-

tos facilmente observáveis ao se cortar o tecido para a obtenção

dos extratos. Assim e que os tecidos provenientes de 2 glândulas

com tireoidite de Hashimoto apresentaram valores tão discrepantes

entre si.

Os atuais conhecimentos concernentes ã tireoalbumina nos

levam a pensar que, em certas disfunções tireoideanas, diminuindo

o conteúdo de tireoglobuiina, a tireoalbumina se tornaria a subs-

tância predominante para iodação e formação dos hormônios tireoi-

deanos (Ó6). Estes seriam liberados após hidrólise da albúmina

iodada, num processo semelhante ao que ocorre con a tireoglobuli-

na.

A metodologia usada para quantificação de tireoalbumina,

que envolveu a determinação da concentração de proteína total no

extrato tireoideano e co teor relativo de albúmina calculado por

eletroforese, forneceu valores médios de tireoalbumina nos teci -

dos patológicos que não foram significativamente diferentes do vsi

lor médio encontrado nos tecidos normais. 0 provável fator de er_

ro pode ser o volume da alíquota que, na filt ração molecular, foi
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de dois a cinco mililitros enquanto, na eletroforese, foi da or -

dem de microlitros, o que se mostrou insuficiente para a analise

quantitativa requerida. C importante observar, porém, que a amos_

tragero estudada por esta metodologia foi muito pequena, alem de

apresentar grande dispersão de valores. No entanto, os valores

de soroalbumina no tecido foram significativamente menores que os

da albúmina total , concordando, pois, com os resultados obtidos

pela técnica de fil tração em gel dextrano.

51

A marcação do sangue com Cr-Albumina nao permitiu calcu-

lar o volume de sangue presente nos extratoa tireoideanos. Este

fato resultou, provavelmente, da pequena atividade específica da

albúmina marcada e das diminutas quantidades de sangue encontra -

das nos extratos, uma vez que a dose usada do radio t raça dor foi

estabelecida de modo a não exceder limites aceitáveis para pesqui_

sa em "anima nobile". A julgar pelas contagens radioativas que

foram obtidas, o uso de dose maior, ate mesmo de 4 ou 5 vezes ,

não forneceria resultado que justificasse a exposição do paciente

ã irradiação decorrente.

Contudo, os valores de tireoalbumina encontrados para nódu

los frios e quentes foram quantitativamente maiores do que o va-

lor médio encontrado nos tecidos normais.

A investigação por eletroforese forneceu, porém, importan-

tes resultados qualitativos. Os extratos tireoideanos apresenta-

ram uma fração que migrou até a altura da região situada entre as

frações alfa-globulínicas na eletroforese sérica. Essa fração

constitui a tireoglobulina e seu comportamento correspondeu ao



classicamente descrito. Os extratos apresentaram, ainda, uma £ra

ção eletroforeticamente semelhante ã soroalbumina e que correspon

de, provavelmente, ã tireoalbumina. A fração tireoglobulina do

extrato de tecido normal foi a mais radioativa. A fração tireo-

albumina foi relativamente mais radioativa no extrato de tecido

patológico. A incorporação de radioiodo na fração tireoalbumina

e inversamente proporcional ã da fração tireoglobulina e pode até

ultrapassa-Ia, eia função da patologia. Neste ponto, as duas meto

dologias foram concordantes.

5.6 - Conclusão

Nossos resultados permitiram, pela primeira vez, determi -

nar a concentração de tireoalbumina em extratos de tecido tireoi-

deano normal e patológico. Este fato forneceu elementos para con

siderar o seguinte: a concentração de tireoalbumina em extrato de

tecido patológico e significativamente maior do que a de tecido

normal; a tireoalbumina encontrada não deve corresponder a uma

contaminação sérica do extrato tireoideano e nem à uma difusão de

soroalbumina para o interior das células foliculares; parece tam

bem improvável que a glândula capte ativamente a albúmina.

Essas observações sugerem firmemente, pois, a origem tire-

oideana da tireoalbumina.
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6 - SUMARIO

A tireoalbumina é" urna proteína, encontrada em extratos de

tecidos tireoideanos normais e patológicos e, eventualmente, na

circulação de alguns pacientes portadores de varias tireoidopatias.

/.lguns autores admitem a origem tireoideana da tireoalbumina, en-

quanto outros achara que ela seria a própria albúmina sérica que pe

netraria na célula folicular, onde sofreria iodação.

Ne^presente estudo, ¡/orara analisadas 72 tireoides humanas ,

compreendendo: 27 tecidos normais, 30 bocios nodulares (21 nodulos

frios e 9 nodulos quentes), 10 adenocarcinomas, 3 metásteses glan-

glionares de adenocarcinomas tireoideanos e 2 tireoidites de Hashi^

moto. DeteíminaníOS-/Ef concentração de albúmina total e de soroalbu

mina.'nos extratos obtidos desses tecidos; a diferença entre essas

duas concentrações permitiu estimar a de tireoalbumina. Encontra-

rnos, sempre, valores de albúmina total bastante superiores aos de

soroalbumina. Â̂ siiir̂ ŝ efrclcr, eliminamos a hipótese de que toda a al̂

buraina encontrada fosse decorrente, apenas, de contaminação sangiií

nea dos extratos. Afastamos, também, a suposição de que a albúmi-

na encontrada fosse resultado de difusão da soroalbumina para o in

terior das células foliculares tireoideanas; jrteste caso, a concen-

tração de tireoalbumina deveria ser, no máximo, igual ã de soroal-

bumina e não superior, conforme pudemos observar. Por outro lado/

P. - '
(o valor medio de tireoalbumina encontrado para cada tipo de patolo_
gia tireoideana foi significativamente maior do que o encontrado
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-, c
nos tecidos normais. 0 fato de termos achado maior concentração

relativa de tireoalbumina nos nodulos frios torna inviável a pos-

sibilidade de que a albúmina encontrada seja resultado de capta -

ção ativa da albúmina sérica pela tireõide, seja pela menor dife-

renciação celular desses nodulos, seja por sua menor vasculariza-

ção, comparada ä da tireóide normal.

Esses achados sugerem-nos que a tireoalbumina tenha, real-

mente, origem tireoideana.
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7 - SUMMARY

Thyralbumin is a protein always found in normal and abnor -

mal thyroid gland extracts and also present in the blood of some

patients with various thyroid diseases. Some authors suggest that

thyralbumin is synthetized within the thyroid tissue itself, alth-

ough others presume that it corresponds to serum albumin that en -

ters the thyroid follicles and is there iodinated.
r—*

In the present study,, 72 human thyroids were analysed from

which 27 corresponded to normal tissue, 30 to nodular goiters (21

"cold" nodules and 9 "hot" nodules), 10 to adenocarcinoraas, 3 to

ganglionar metastasis of thyroidal adenocarcinoma and 2 to Hashimo

to's thyroiditis. The concentration of total albumin and serumal-

bumin were determined in these tissues thus permitting the estima

tion of thyralbumin concentration. The results obtained showed a

significantly higher concentration of thyralbumin as compared to

serumalbumin in all tissue samples. Wê -a-1-s-e—d4d-not find-¡a. signi-

ficant correlation between the content of blood in the thyrpid ex-

tracts and its concentration of thyralbumin. y The hypothesis that

thyralbumin was produced in the gland was therefore accepted. Fur

thermore, the thyralbumin content of abnormal tissues was always

higher than that found in normal thyroids. | _ /
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