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INTRODUÇÃO
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1. Resumo histórico

Existem referências de que os antigos chineses

e egípcios tratavam o bõcio, empiricamente, incluindo na

alimentação algas marinhas ou tireõides de carneiros; en

tretanto, somente apôs 1810 começou-se a verificar que a

tireóide tinha função mais importante no organismo do que

servir como um órgão de lubrificação da laringe ou um

"shunt" vascular para proteger o cérebro, ou ainda, como

sugerido por Wharton, preencher o espaço vazio em torno

da laringe, arredondando assim o pescoço e aumentando sua

beleza (121).

Na primeira metade do século XIX, Parry e Gra

ves descreveram uma doença,caracterizada por aumento da

sudorese, taquicardia e tremores, relacionando-a à tireói

de. Os trabalhos de Von Basedow tornaram clássica a trla

de: exoftalmia, bõcio e hiperatividade tireoideana. Quase



no fim do século, tanto Reverdin quanto Kocher observaram

que alguns meses após uma tireoidectomia bem sucedida ,

surgia um quadro clinico similar ao da doença descrita

por Gull e denominada de mixedema por Ord (32). Estavam

assim identificados os quadros de hiper e hipofunção ti

reoideana.

A relação existente entre iodo e tireõide foi

descrita por Baumann em 1896; em 1899, Oswald isolou a ti

reoglobulina e, em 1900, Gley e Bourcet identificaram, no

sangue, uma forma organificada de iodo, ligada ãs protei

nas plasmáticas.

O primeiro hormônio tireoideano, tiroxina, foi

isolado sob forma cristalina por Kendall, na noite de Na

tal de 1914. Sua estrutura correta foi estabelecida em

1926, por Harrington, e sua síntese obtida nc ano seguin

te por Harrington e Barger (121).

Apenas em 1952 foi identificado, por Gross e

Pitt-Rivers, o segundo hormônio tireoideano, a triiodoti

ronina (37). A partir da década de 40, o emprego do radio

iodo vem dando uma valiosa contribuição ao estudo da ti.

reõide, em relação ã qual praticamente nada se sabia hã

pouco mais de um século.

2. Morfologia da tireóide

A tireõide é uma das maiores glândulas endõcri

nas do organismo humano, pesando de 20 a 30 g em condi

ções normais. Ë constituida por dois lobos, ylocalizados

lateralmente ã traqueia, ligados pelo istmo que recobre

anteriormente os 29 e 39 anéis traqueáis; sua conformação

geral pode ser comparada ã de uma borboleta ou de um H.

Poucas estruturas cervicais superficiais se in



terpõem entre a tireõide e a pele, possibilitando que qual

quer aumento tireoideano, difuso ou localizado« seja fa

cilmente percebido. Una glândula de 50-60 g já sobressai

nitidamente, deformando o contorno normal do pescoço. Is

to explica que o bõcio seja conhecido desde a mais remota

antigüidade.

A tireõide é envolvida por uma fina cápsula fi

brosa que envia septos para o interior do parênquima glan

dular, dando origem a lobulações incompletas e irregula

res. A sua vascularização é intensa, calculando-se que

cerca de 5 ml de sangue circulem por grama de tecido em

um minuto; glândulas hiperplãsicas podem ter fluxo san

guÍneo ainda mais intenso (32, 64).

O parênquima tireoideano normal é formado prin

cipalmente por um aglomerado, mais ou menos regular, de

follculos, cujo interior é preenchido por colóide claro e

homogêneo. As paredes dos folículos são revestidas por

uma camada única de células epiteliais,geralmente cubõi

des, cuja altura pode variar em função do estímulo ao qual

a glândula está submetida. As células epiteliais repou-

sam sobre uma membrana basal bem definida, que envolve to

do o folículo e separa as células dos capilares adjacentes.

Grupos de aproximadamente 20 a 40 folxculos

são demarcados por septos conjuntivos, formando lõbulos

que são irrigados por uma única arterxola. Os folículos

constituintes de um lõbulo funcionam homogeneamente; en

tretanto, sua atividade pode ser diferente da de outros

lõbulos vizinhos (49).

A ultraestrutura tireoideana vem sendo nulto

estudada e foi bem analisada,recentemente,por Fawcett et

ai (28). A membrana apical das células tireoideanas está

em contacto com o colõide e é extremamente rica em aicro



vilosidades. O retïculo endoplasmatico é bem desenvolvi

do, rico em ribosomas,e formado por túbulos irregulares e

cisternas de diâmetro relativamente grande.

O aparelho de Golgi localiza-se em torno da

porção apical do núcleo e numerosas vesîculas e lisosomas,

assim como mitocôndrias, estão dispersas no citoplasma. O

núcleo não tem particularidades especiais(123).

Estudos com precursores marcados permitiram

que se estabelecesse uma correlação entre a morfologia das

estruturas celulares e sua função. Assim, verificou-se

que a síntese da molécula glicoprotéica de tireoglobulina

ocorre por etapas.

Os ribosomas do reticulo endoplasmatico sinte

tizam as subunidades protéicas ãs quais, logo apôs, são

incorporadas moléculas de manose. Estas subunidades se

associam à medida que migram, pelos túbulos do sistema re

ticular, em direção ao aparelho de Golgi e aí, jã sob for

ma de unidades protéicas maiores, são unidas a moléculas

de galactose e coletadas em vesîculas apicais.

A fase final da síntese hormonal ( iodação da

tireoglobulina e sua secreção para a luz folicular) ocor

re ao nível da membrana apical; é também a este nível que

se processa a endocitose do colõide coletado na luz foli

cular, o que corresponde ã fase inicial da secreção hormo

nal (49, 68).

Síntese e metabolismo dos hormônios tireoideanos.

cio do iodo. (32, 49, 64, 111).

Ci

O iodo é um constituinte essencial dos hormõ

nios tireoideanos. Assim, a produção hormonal adequada

da tireõide depende, em última instância, da quantidade



de iodo disponível no organismo; não sendo possível des

crever a biossintese dos hormônios tireoideanos,sem abor

dar simultaneamente o metabolismo do iodo.

O iodo alimentar é absorvido,sob a forma de

iodeto, no tubo gastro-intestinal. Distribui-se no espa

ço extracelular ,do qual é depurado por duas vias princjL

pais, tireõide e rins, embora em quantidades mínimas pos_

sa ser perdido pelos pulmões e pele.

O iodeto plasmãtico é livremente filtrado pelo

glomérulo renal porém é, em grande parte, reabsorvido nos

túbulos o "clearance" renal do iodeto não ê afetado pela

sua concentração plasmatica, pela excreção paralela de

cloretos ou outros anionsrou pelas drogas que alteram o

transporte ativo tireoideano; no entanto, é influenciado

por modificações da taxa de filtração glomerular ou alte

rações da função renal.

Ao contrário do "clearance" renal, que depende

de mecanismos passivos de difusão e reabsorção, a depura

ção tireoideana de iodeto depende de um mecanismo ds trans

porte ativo. A célula tireoideana é capaz de concentrar

o iodeto plasmãtico, contra um gradiente eletroquxmico ,

por um mecanismo que necessita de energia e parece estar

relacionado ao funcionamento do sistema ATPase Na-K depen

dente. Este mecanismo foi denominado de bomba de iodeto;

entretanto, não atua seletivamente apenas sobre este anion.

Outros elementos do grupo periódico VII (bromo, astatinio)

assim como outros anions monovalentes de volume molecular

semelhante (perclorato, pertecnetato), são também concen

trados pelo mesmo mecanismo de transporte ativo podendo ,

inclusive, inibir competitivãmente a captação do iodeto.

A bomba de iodeto tireoideana é influenciada por diversos

fatores humorais, dos quais o TSH parece ser o mais impor

I 1 !
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tante; porém,sua atividade também varia em função do con

teudo intratireoideano de iodo (47).

O iodeto intratireoideano é rapidamente oxida

do a uma forma mais ativa (I ?) e se liga a radicais tiro

sil das moléculas de tireoglobulina, formando 3-monoiodo

tirosina (MIT) e 3,5-diiodotirosina (DIT) precursores
dos hormônios tireoideanos. Esta oxidação é catalizada por

uma peroxidase, sendo provável que o perõxido de hidrogê

nio (H2O_) sirva como agente oxidante. Embora alguns au

tores postulem a existência de uma segunda enzima, tiros_i

na iodinase, que seria responsável pela incorporação do

iodo oxidado aos radicais tirosina, as observações "in vi

tro" não demonstraram a necessidade de outra enzima,além

da peroxidase,para que a tireoglobulina seja iodada.

A formação dos hormônios ativos, tiroxina (T.)

e triiodotironina (T^), resulta da conjugação de duas mo

léculas de tirosinas iodadas, cujos anéis benzênicos são

unidos por uma ligação éter, perdendo-se a cadeia lateral

do anel que terá o grupamento fenólico (anel B).

3" 2*

NK2

- C H -

3 - MONOIOOOTIROSINA ( MIT)

»-CH-COOH

3,5 • OIIOOOTIROSIN A { OIT J

I
CH2-CH—COOH

3,5,3'- TRIIOĐOTIRONINA ( T 3 I

f

CH2—CH-COOH

I I
TIROXINA(T ) • 3,9,3',5'-T£TRAIO0OTWONII«A

Figura 1 - Os hormônios tireoideanos e ami no ácidos rela_

cionados.
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Embora geralmente seja aceita a hipótese do a

coplamento ocorrer entre duas iodotirosinas ligadas a roc

léculas de tireoglobulina, tem sido també;n aventada a po£

sibilidade de conjugação entre um radical de DIT ligado â

tireoglobulina e um produto de oxidação do DIT (ou HIT),o

ácido 3-5 diiodo - 4, hidroxi-fenilpirúvico (ou seu equi

valente monoiodado).

Ë questionável se a reação de acoplamento, que

dá origem ãs tironinas iodadas hormonalmente ativas, ê c£

talizada por uma enzima especifica (enzima de conjugação).

Até hoje tal enzima não foi isolada, tendo-se verificado,

também, a síntese de iodotironinas marcadas, quando tiL

reoglobulina pre-marcada era incubada com peroxidase ti

reoideana e uma fonte de il2°2'
 e m m e i o q u e n^° continha

iodo livre. Outro argumento, contrário ã existência de

uma enzima especificamente responsável pela conjugação das

iodotirosinas, é a observação de que praticamente todos

os agentes inibidores da organificação do iodeto também

inibem o acoplamento. Entretanto, é provável que exista

alguma diferença entre as duas reações, pois o bloqueio

do acoplamento pode ocorrer sem que haja inibição da sin

tese de MIT e DIT. Estas diferenças poderiam ser explica

das por uma maior sensibilidade da reação de conjugação

a diversos fatores ou postulando-se que ela seria cataLi

zada por um tipo diferente de peroxidase que o responsa

vel pela reação de oxidação do iodeto.

Após sua iodação,a tireoglobulina é secretada

para a luz do follculo, onde se acumula sob a forma de co

lõide, constituindo uma grande reserva hormonal intraglan

dular. O tamanho desta reserva é suficiente para manter

estáveis os níveis de tiroxina e em decorrência, também o

TSH circulante,por um período de 2 ou 3 semanas, na vigên
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cia de um bloqueio total da síntese hormonal tireoideana.

Entre todas as glândulas endócrinas, apenas a tireõide

tem este tipo de armazenamento dos hormônios pré-formados

e, como conseqüência, os seus processos de secreção são

também singulares.

Durante muito tempo foi aceito que a tireoglo

bulina, seqüestrada dentro do foliculo tireoideano, ape-

nas em condições anormais poderia sair do mesmo. Mais re

centemente,foi verificado que pequenas quantidades desta

iodoproteina podem ser encontradas na circulação de indji

víduos normais, aí chegando por via linfática. (112) No

entanto, caso esta tireoglobulina circulante seja hidroli

zada perifericamente, o que ë pouco provável, a quantida

de de hormônios liberada não será suficiente para alterar

de modo significativo os níveis sangüíneos de T~ e T .

Estudos com microscopia eletrônica e métodos

histoquxmicos permitiram um melhor conhecimento do que o

corre na célula tireoideana, quando ela é estimulada pela

tireotrofina.

Poucos minutos após o estímulo podem ser obser

vadas projeções da membrana apical para dentro da luz fo

licular. Estes pseudõpodos entram em contacto com o co

lõide, e dele englobam pequenas porções. O colôide, reab

sorvido pelo processo de endocitose, pode ser localizado

em vesícuias.inicialmente distribuídas na porção apical

da célula, mas que logo começam a migrar em sentido basal.

Ao mesmo tempo,observa-se que granulações eletrodensas de

localização basal (lisosomas, a julgar por suas caracte

rísticas histoquímicas) migram ao encontro das gotículas

do colõide,terminando por se fundir com estas. Desta fu

são resulta uma organela com características histoquírai

cas tanto de colõide quanto de lisosoma e que, por isto,
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tem sido denominada de fagolisosoma. Ë provável que a hi

drõlise da tireoglobulina ocorra dentro destes fagolisoso

mas pois, à medida que eles migram para a região basal ,

perdem as características histoquímicas do colóide.

As iodotirosinas (MIT e DIT), liberadas pela

hidrólise da tireoglobulina, são rapidamente desiodadas

por uma iodotirosina-desalogenase específica, de localiza

ção microsomal; provavelmente por este motivo não chegam

a sair da célula. A desalogenação desses precursores ina

tivos dos hormônios tireoideanos é um mecanismo intracelu

lar de poupança, altamente eficiente, pois o iodeto libe

rado poderá ser reaproveitado na síntese hormonal.

A iodotirosina-desalogenase não age sobre as

iodotirosinas ainda ligadas ã molécula da tireoglobulina,

tão pouco é ativa em relação às tironinas iodadas (T. e

T.) que são secretadas para a circulação.

Pouco tempo após a descoberta da triiodotironi

na (37, 38) foram publicados diversos trabalhos descreven

do a formação periférica de T, a partir de T., tanto em

ratos como em homens, e sugerindo que esta seria a princi.

pal via de produção do hormônio triiodado (36, 55, 81).

Entretanto, como estas observações não foram posteriormen

te confirmadas ã contento, a hipótese caiu em descrédito

durante mais de 10 anos. Apenas bem recentemente verify

cou-se que, realmente, cerca de 30 a 40% do T. diariamen

te metabolizado, é transformado em T, por uma desiodação

específica na posição 5 do anel B. (7, 82, 106) Esta pro

dução periférica não é muito menor do que a quantidade de

T, diariamente degradada. Isto nos leva a supor que a se

creção tircoideana de T, deva ser bastante pequena ,o que

parece ser confirmado pelos achados de Chopra et ai (13),

Nagataki et ai (69) e Larsen et ai (56), que encontraram
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uma relação 1/1 sempre superior a 10, em tireóides nor

mais.

No sangue,a maior parte dos hormônios tireo£

deanos circula adsorvida a proteínas carreadoras plasmati

cas. Esta ligação é firme porém reversível, permitindo a

manutenção de um equilíbrio dinâmico entre a pequena fra

ção de hormônios livres, fisiologicamente ativos, e agran

de proporção de hormônios ligados a proteínas, que funcio

na como uma verdadeira reserva hormonal de fácil acesso.

Cerca de 30 a 40% dos hormônios circulantes

são depurados pelo fígado, onde podem ser conjugados, dan

do origem aos glicuronatos e sulfatos que são encontrados

na bile,juntamente com pequenas quantidades de hormônios

livres. Por ação de bactérias intestinais, parte destes

conjugados é hidrolizada,liberando os hormônios que pode

rão ser reabsorvidos e voltar ã circulação. Embora este

ciclo enterohepãtico seja mais ativo no rato, onde foi nui

to bem estudado, no homem,ele ainda é responsável pela

reabsorção de cerca de metade dos hormônios tireoideanos

retirados da circulação pelo fígado. Em conseqüência, a

penas cerca de 20% a 30% do iodo hormonal secretado pela

tireóide será perdido pelas fezes, enquanto os 70% a 80%

restantes são desiodados perifericamente.

No decurso da metabolizaçao dos hormônios ti

reoideanos, diversos derivados (acéticos, pirúvicos, etc)

podem ser formados por modificações da cadeia lateral. No

entanto, a ligação éter do núcleo da tironina não parece

ser rompida obrigatoriamente, podendo ainda ser encontra

da nos produtos finais que são excretados apôs completa

desiodação da tiroxina.

Praticamente todos os tecidos que foram estuda

dos "in vitro" são capazes de desiodar T^ e, muito prova
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velmente, também T,. Esta desalogenação parece ser um

processo oxidativo,mediado por peroxidases celulares. O

iodeto liberado pela desalogenação dos hormônios tireqi

deanos, passa ao espaço extracelular,onde se confunde com

o iodeto absorvido pelo tubo gastrointestinal,e pode, no

vãmente, ser excretado pelos rins ou aproveitado pela ti.

reõide na síntese hormonal.

4. Regulação da atividade tireoideana

Todas as glândulas endõcrinas são reguladas

por mecanismos altamente eficientes,euja função fundamen

tal é manter os hormônios circulantes em níveis adequados

ãs necessidades do organismo. Assim como as gõnadas e o

cõrtex suprarrenal, a tireõide faz parte de um sistema de

regulação tipo cibernético, cujos outros componentes são

o hipotâlamo e a adenohipófise. Porém, ao contrário das

demais glândulas, possue também mecanismos de autoregula

ção, que visam manter constante a quantidade de iodo hor

monal intraglandular.

Os sistemas de controle tireoideano foram obje

to de várias revisões recentes (24, 43, 46, 47, 85, 86,37),

motivo pelo qual relembraremos aqui apenas os conceitos

fundamentais e necessários para a compreensão do nosso

trabalho.

Embora a hipofisectomia não resulte em inativi

dade tireoideana total, o funcionamento glandular ê redu

zido a um mínimo; a vascularizaçao diminue acentuadamente

e,após algum tempo, observa-se nítida atrofia da glându

Ia. A administração de hormônio tireotrôfico (TSH) ou de

extratos hipofisãrios corrige estas alterações, coraprovan

do ser a atividade tireoideana dependente do estímulo ti

reotrófico. Este estímulo faz-se sentir em praticamente
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cada etapa da biosíntese e secreção dos hormônios tireoi.

deanos, embora os diversos efeitos apareçam apôs períodos

de latência diferentes. Alterações no conteúdo glandular

de iodo modificam, entretanto, as respostas ao TSH. Assinv

tireóides cujas reservas de iodo estão diminuídas respon

dem mais acentuadamente ao TSH que glândulas normais, en

quanto que a ingestão de grandes quantidades de iodo dimi

nue tanto o transporte ativo de iodeto, quanto a sficiên

cia do estimulo tireotráfico sobre outras etapas de sínte

se e secreção hormonal.

Os hormônios tireoideanos,por sua vea, têm efe_i

to inibidor sobre a síntese e secreção tireotrõfica hipo

fisãria. A tireoidectomia total tem como resultado não

só o aumento do TSH plasmático, como também alterações ca

racterísticas da própria adenohipófise (aumento de volume,

desenvolvimento de células de tireoidectomia), que podem

culminar pelo aparecimento de adenomas hipofisários, em

casos de longa duração. Estas alterações desaparecem

após a administração de hormônios tireoideanos.

Parry e Graves, nos seus trabalhos pioneiros,

já observaram que estímulos psíquicos podiam atuar como

fatores desencadeantes da hiperatividade tireoideana. En

tretanto, apenas bem mais tarde foi identificado o elo de

união entre o sistema nervoso central e a tireõide,quando

se verificou que a atividade das células tireotrõficas e,

consequentemente da tireóide, aumentava após estímulos

de determinadas áreas hipotalâmicas, enquanto a lesão dei;

tas áreas produzia hipotireoidismo. Estas observações

evidenciaram ser a secreção de TS1I influenciada por um fa

tor hipotalâmico,que estimula a liberação da tireotrofina.

As equipes de Guillemin e Schally conseguiram, quase sdL

multaneamente, isolar este fator e determinar sua estrutu
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ra. Após sua síntese química, obtida bem recentemente, o

TRH passou a ser empregado em numerosas investigações. Em

conseqüência, hoje conhecemos melhor os mecanismos que re

gem a atividade tireoideana.

As células tireotrõficas respondem ao TRH au

mentando a síntese e liberação de TSH, enquanto os hormô

nios tireoideanos produzem o efeito oposto. Elevações qua

se imperceptíveis da concentração de T. ou T, circulantes

são capazes de diminuir, acentuadamente, a resposta hipo

fisária ao TRH exõgeno, ao passo que respostas mais inten

sas que o normal são observadas no hipotireoxdismo. Foram,

em parte, estas observações que levaram Reichlin a suge

rir que o sistema de "feedback" negativo se faria com a

adenohipõfise. Considerou que esta poderia ser, ate cer

to ponto, independente dos centros hipotalãmicos, sendo

função do TRH ajustar o ponto de equilíbrio("set point")

do "feedback" entre hipôfise e tireõide.

Não existem ainda provas que nos permitam re

jeitar formalmente um "feedback" negativo entre tireõide

e hipotálamo, entretanto, a existência de um tal mecanis

mo é extremamente duvidosa, Realmente, o estudo de um

sistema enzimatico nipotalâmico (TRH sintetase), capaz de

sintetizar TRH "in vitro" a partir de precursores, mos-

trou que a sintetase obtida de animais tratados com tiro

xina ora muito mais ativa que a dos controles tireoidecto

mizados. Estas observações sugerem que o efeito dos hor

mônios tireoideanos 3obre o hipotálamo seja de estímulo,

e não de inibição como observado em relação a adenohipõfi

se.

Na figura 2 representamos, de modo esquemãtico,

os mecanismos responsáveis pela regulação da atividade ti

reoideana, tal como aceitos atualmente.
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CORTEX

HIPOTALAMO

TRH

I ADENO-HIPÓFISE U -

TSH

T4 + PROT. PLASMATICAS

«V
T4 - PROT. PLASMATICAS

Figura 2 - Regulação da atividade tireoideana

Tanto a sTntese quanto a secreção tireoideana são esti
muladas pelo_TSH, porém a resposta tireoideana ao estT
mulo tireotrõfico pode ser modificada pelo aumento ou
diminuição da quantidade de iodo organificado intraglain
dular. Já o aumento daquantidade de iodeto intracjlar̂
dular produz uma inibição direta dos processos de sinte_
se e secreção de T^ e T,.

A nTvel adenohigofisãrio, os hormônios tireoideanos di
minuem a produção e liberação de TSH. 0 grau de inibT
ção produzido pode, entretanto, ser modificado pelo TRH
hipotalãmico, quo funciona como um mecanismo de ajuste
fino do sistema de controle.

Os fatores que regulam Í secreção do TRH ainda não ejs
tão bem estabelecidos. Aceita-se porém que estímulos
nervosos, originados do córtex cerebral ou de outras eŝ
truturas hipotalâmicas, possam modificar a secreção de:s_
te hormônio e que os hormônios tireoideanos estimula^
riam sua síntese.
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S. BÔcios, sua origem e evolução

O termo - bõcio - ê usado em relação a todo e

qualquer aumento da tireóide. Entretanto, esta definição

é excessivamente abrangente e precisa ser qualificada, mor

fológica e funcionalmente, para tornar-se útil. Numerosas

classificações dos bôcios já foram feitas, sendo atualnten

te mais empregada a que foi estabelecida pela American

Thyroid Association, em 1969. (120).

Baseando-nos nesta classificação podemos, in_i

cialmente, dividir os bócios de acordo com a quantidade

de hormônios produzida em;tóxicos* quando há excesso de

produção hormonal, ou atóxicos quando esta produção hor

monal for normal ou, mesmo, estiver diminuida. Tanto os

bócios tóxicos quanto os atóxicos podem ser difusos quan

do o aumento compromete todo o parênquima, ou nodulares

que correspondem a aumentos localizadas e bem definidos

da glândula, facilmente reconhecíveis pela palpação. Em

relação ao número de nódulos eles podem ser divididos em

bõcios uninodulares ou multinodulares, sendo ainda necejs

sãrio que se defina o nível de atividade do tecido nodu

lar, comparativamente ao do restante do tecido tireoidea

no. Deste modo podemos ter bócios uni ou multinodulares,

com nódulos frios quando a captação de radioiodo é menor

no nódulo que no restante do parênquima, com nódulos quen

tes quando a captação ê maior no nódulore com nódulos

*A denominação bõcio tõxico continua, ate hoje, sendo usa_
da universalmente embora seja considerada, por todos os
autores, como incorreta. Antes da descoberta dos hormon^
os tireoideanos admitia-se que em determinadas condições
a tireõide sécrétasse uma ou várias toxinas, responsáveis
pelo quadro clínico observado. Este conceito deu origem
aos termos bõcio tõxico e t^reotoxicose que hoje estão cai
sagrados pelo uso.
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mornos quando a captação dos nódulos e a do restante do

tecido tireoideano se eqüivalem. Em condições normais, o

sistema de "feedback" entre hipõfise e tireõide mantém

o equilíbrio fisiológico entre os níveis sangüíneos dos

hormônios tireotrófico e tireoideanos. Assim, uma dimi

nuição dos hormônios tireoideanos circulantes reduz o ní

vel de supressão a que estão submetidas as células tireo

tróficas adenohipofisarias, resultando em aumento da se

creção de TSH. A tireõide responde a esse estimulo aumen

tando sua atividade e secretando maior quantidade de T. e

T,; a elevação dos níveis circulantes de hormônios tireoi^

deanos irá, então, inibir as células tireotróficas e dinû

nuir sua liberação de TSH.

Entretanto, quando por algum motivo a resposta

tireoideana é insuficiente, o estímulo trófico continua

até que, por hipertrofia e/ou hiperpiasia, a massa de te

cido glandular ativa seja suficiente para responder ade

quadamente às necessidades do organismo e, novamente, os

níveis circulantes de hormônios tireoideanos e TSH entrem

em equilíbrio. Este novo equilíbrio poderá ser estabele

cido com níveis um pouco mais elevados de TSH, quando a

massa glandular aumentada só puder ser mantida ãs expensas

de um estimulo trõfico maior que o normal (43). Parece,

entretanto, que a quantidade de hormônio tireotrõfico ca

paz de manter uma tireõide hipertrofiada ê bastante menor

que a necessária para provocar, inicialmente, este aumen

to glandular. Isto explica que a dosagem de TSH plasmãt^

co não mostre valores acima do normal, na maioria dos ca

sos de bócios atõxicos.

Quando, ao contrário do exposto acima, a quan

tidade de hormônios secretada pela tireõide torna-se maior

que a necessária, a secreção tireotrõfica diminue, produ
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zindo como corolário uma diminuição da atividade tireoidea

na.

Sabemos que as necessidades orgânicas de horraõ

nios tireoideanos podem variar, aumentando ou diminuindo

em função de modificações do próprio organismo ou em con

seqüência de alterações ambientais (modificações na dispo

nibilidade de iodo, alterações climáticas, e t c ) . Respon

dendo a estas variações, a tireõide passa por fases de au

mento ou diminuição da atividade funcional que podem, ou

não, traduzir-se por períodos de hipertrofia ou de involu

ção, ou seja, períodos de desenvolvimento de bõcio e de

regressão do mesmo.

Em 1953, Selwyn Taylor publicou os resultados

de um estudo sistemático das glândulas obtidas por t_i

reoidectomia, após a administração de doses traçadoras de

radioiodo (108). Baseando-se nos dados clínicos, aspec

tos morfolôgicos macro e microscópicos, e atividade fun

cional dos tecidos (captação relativa de radioiodo deter

minada pela autoradiografia), o autor estabeleceu uma ver

dadeira historia natural dos bócios atóxicos, cuja evolu

ção dividiu em 5 fases (109) :

I - A primeira fase apresenta-se como uma hiper;

plasia difusa, acompanhada de aumento da vas_

cularização, sendo a captação de iodeto rela

tivamente homogênea por toda a glândula. Este

aspecto corresponderia ao típico bócio pube

ral, embora possa durar muitos anos.

II - Na segunda fase as glândulas ainda apresentam

aumento difuso,entretanto,a maior parte do pa

rênquima é inativa. Apenas algumas áreas res

tritas compostas por grupos de pequenos foli

culos, ae tamanho relativamente uniforme e
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epitélio colunar, captam o radioiodo e pare

cem ser responsáveis por toda a atividade ti

reoideana. Estas zonas ativas são mais vascu

larizadas que o resto da glândula, podendo

constituir-se em nõdulos perceptíveis ao exa

me físico.

Ocasionalmente,todo o tecido funcionante está

concentrado em uma única área, caso que cor

responderia ao bõcio uninodular atóxico, com

nõdulo quente.

III - Na terceira etapa a glândula já é francamente

nodular, observando-se uma destruição da zona

central do nõdulo por hemorragia e necrose .

Dependendo da extensão desta hemorragia, e do

tempo decorrido desde sua ocorrência, a cama

da externa do nõdulo pode ainda ser funcionan

te.

IV - A quarta fase corresponde ao "estágio de reso

lução" (110) . A zona onde ocorreu a hemorra.

gia pode ter sido preenchida por novos folícu

los, cuja baixa concentração de radioiodo e

epitélio geralmente achatado refletem o grau

de inatividade celular. Em outros casos po

V

dem ser observados folxculos gigantes, limi

tando verdadeiros lagos de colóide pobres em

iodo, ou ainda, cistos encapsulados, fibröse

ou áreas caleificadas.

- O estágio final é multinodular, surgindo após

repetições sucessivas dos processos acima des

critos. Nesta fase são geralmente encontra

dos um ou mais nõdulos funcionalmente ativos,

a julgar pela sua captação de radioiodo e as
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pecto histológico.

Os conceitos de Selwyn Taylor são hoje geral

mente aceitos e,embora esta seqüência evolutiva seja par

ticularroente evidente em áreas de bõcio endêmico,ê bem

possível que em áreas não particularmente carentes de io

do fenômenos similares contribuam para a formação dos bõ

cios atóxicos esporádicos.

6. Nõdulos hiperfuncionantes (quentes) tireoideanos

Em 1912 Marine (62), apresentando seus estudos

sobre o efeito do iodo nos bócios exoftãlmicos, afirmou

que as alterações histolõgicas encontradas nestas tireõjL

des não eram "nem especificas, nem características", embo

ra houvesse observado grau variável de hiperplasia em cer

ca de 60% dos casos. Durante a discussão deste trabalho,

Plummer relatou a experiência da Clinica Mayo e, provável,

mente pela primeira vez, chamou a atenção do mundo médico

para as diferenças existentes entre os "bõcios exoftãlmi

cos" e outros tipos de tireotoxicose. No ano seguinte ele

conceituou melhor estas duas formas de hipertireoiđismo ,

acentuando a presença praticamente constante de hiperpla

sia tireoideana difusa nos casos com exoftalmia, enquanto

quadros histopatolôgicos diversos podiam ser encontrados

no que denominou de "bõcios não hiperplãsticos" (83, 84).

Já nestes trabalhos refere a presença de adenomas, únicos

e múltiplos, nas tireotoxicoses sem exoftalmia c, embora

não afirmasse existir um aspecto histolõgico típico de£

tes casos, sugeriu que pacientes com bõcios nodulares po

deriam vir a apresentar sinais de hipertireoiđismo ao lon

go de sua evolução.

Em 1921, Boothby (6) já apresenta estudos fei
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tos especificamente em adenomas tóxicos tireoideanos, d_i

ferençando-os nitidamente dos bõcios difusos tóxicos. Po£

teriormente,numerosos trabalhos analisaram vários aspec

tos dos bócios nodulares tóxicos. No entanto, apenas a

pós iniciar-se o emprego do radioiodo foi possível escla

recer uma série de dúvidas, provocadas pela dificuldade

de diferençar os verdadeiros adenomas, de áreas localiza

das de hiperplasia tireoideana, conto as observadas nos bõ

cios difusos de longa duração e, ainda,distinguir entre

os adenomas aqueles que eram hiperfuncionantes,dos que

praticamente não secretavam hormônios.

Os trabalhos de Cope et ai (14) e Dobyns et ai

(22, 23), mostrando a correlação entre a atividade funcio

nal do tecido tireoideano e sua capacidade de concentrar

uma dose traçadora de rüdioiodo, permitiram a identifica

ção inequívoca dos adenomas hiperfuncionantes,mesmo na aij

sência de sinais clínicos de tireotoxicose. Evidenciaram

também que a atividade do tecido extranodular decrescia

proporcionalmente ao aumento da atividade do nõdulo, sen

do praticamente nula nos casos de adenomas tóxicos. Estas

observações levaram Dobyns (22) a concluir que a supres;

são do tecido tireoideano normal era resultado do aumento

da atividade dos nõdulos hiperfuncionantes, sendo propor

cional ã quantidade de hormônio tireoideano pelos mesmos

secretada e, portanto, â supressão do TSH hipofisãrio.

Suas conclusões são confirmadas pelas observações de que

tanto a extirpação dos nódulos hiperfuncionantes, quanto

a administração de TSH,resultam em reativação do tecido

normal, comprovada pelo mapeamento radioisotópico { tireo

grama).

Quando Perlmutter e Slater (78, 79)verificaram

que, ao contrário do observado em tireôides normais (35,
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122), a administração de hormônios tireoideanos não prođu

zia supressão significativa da captação de radioiodo pe

los nõdulos quentes, e seus achados foram confirmados por

outros autores (61, 66, 97), parecia estar definida a au

tonomia funcional dos nõdulos hiperfuncionantes da tireõi

de.

Desde esta época passaram a ser aceitos impli

eitarnente,pela maioria dos endocrinologistas,conceitos co

mo: "o nõdulo autonomizado não responde quer ao estímulo

por TSH, quer ã supressão pelos hormônios tireoideanos"

(16) ou "o nõdulo quente tireoideano pode ser definido co

mo aquele que não necessita TSH para se manter ou para se

cretar os hormônios tireoideanos" (114).

Foram, entretanto, justamente as respostas de

vários nõdulos quentes ãs provas de supressão e de estxmu

Io glandular, que nos levaram a questionar a autonomia

destes tecidos em relação ao hormônio tireotrõfico.

Em uma série de 9 nõdulos hiperfuncionantes ,

encontramos 3 cujos valores de captação, após supressão

com triiodotironina, eram significativamente mais eleva

dos que os basais, e um caso que, apôs estimulo com TSH,

mostrava captação significativamente mais baixa que a ba

sal (91). Em uma outra série de 26 nõdulos hiperfuncio

nantes, metade dos quais eram tóxicos, encontramos nova

mente resultados paradoxais ãs provas de supressão e/ou

estímulo em 8 casos, sendo que em outros 6 observamos res

postas limiarmente discrepantes (61).

Se aceitássemos a premissa de que estes nôdu

ios eram totalmente independentes do estimulo tireotrõfi

co para sua função e, ainda, que eles não seriam responsai

vos ao TSH porventura ainda circulante, não haveria como

explicar estas observações. Entretanto, no momento em
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que aceitássemos a possibilidade deste tecido hiperfuncio

nante manter,ainda,certo grau de resposta ao TSH, poderia

tnos explicar a queda da captação após estimulo com TSH

exõgeno, postulando que o hormônio trõfico agiria mais ra

pidamente e/ou intensamente sobre a sccreção hormonal,que

sobre a captação de iodeto pelo tecido tireoideano. O mes

mo argumento seria valido em relação ã elevação da capta

ção, observada apôs o teste de supressão com triiodotiro

nina, naqueles casos em que a produção hormonal não fosse

suficiente para inibir,por completo,o TSH endogeno.

entretanto, como interpretar os resultados pa

radoxais dos testes de supressão nos casos com tireotoxi

cose? A única hipótese que nos pareceu capaz de explicar

todas observações em relação aos nódulos hiperfuncionantes

foi a de que, ao invés de serem insensíveis e totalmente

independentes do TSH, estes tecidos fossem altamente res

ponsivos ao hormônio trõfico, sendo sua sensibilidade bas_

tante maior que a da tircõidc normal.

Esta possibilidade já havia sido aventada hã

quase 20 unos por Greene (33) e posteriormente por Greor

3 Astwood (34), porém raranente tem sido relembrada (30,

65) e, que seja de nosso conhecimento, nunca foi sistema

ticamente investigada.

Ä primeira vista, pode parecer que a medida do

TSH plasmatico seria um modo relativamente simples de tes

tar a validade das duas hipóteses. Não sendo encontrado

hormônio tireotrôfico circulante em um paciente, no qual

apenas o nõdulo tireoideano fosse responsável por toda s£

creção hormonal, estaria confirmada a autonomia do tecido

nodular. Porém, se fosse evidenciado TSH em um caso de

bõcio nodular tóxico, ainda que em baixa concentração, se

ria muito provável que o ritmo funcional elevado do nõdu
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Io estivesse sendo mantido pela tireotrofina, ã qual este

tecido seria mais sensível que o parênquima glandular noir

mal.

No entanto, embora o desenvolvimento dos meto

dos radioimunolõgicos tenha aumentado apreciavelmente a

sensibilidade e precisão da dosagem do TSH, a metodologia

ainda não atingiu a sensibilidade necessária para este ti_

po de investigação. Atualmente, os valores normais mé-

dios ainda estão bem próximos dos limites inferiores de

discriminação do método e, mesmo, abaixo destes em cerca

de 10% dos indivíduos sem qualquer endocrinopatia (42,115)i

Por este motivo, orientamos nosso trabalho pa

ra um enfoque totalmente diverso do problema, procurando

estabelecer um modelo experimental que permitisse avaliar,

ainda que indiretamente, o efeito do TSH sobre os nõdulos

quentes. A analise das modificações produzidas experimen

talmente nos parâmetros funcionais tireoideanos, pareceu

nos ser uma das maneiras mais eficientes de conseguirmos

nosso objetivo.

7. Estudo cinêtico do metabolismo do iodo

Baseamos nosso trabalho na análise da cinêtica

do iodo, tal como foi definida por Riggs (69) e Stanbury

et ai (104), e posteriormente revista e complementada por

DeGroot (17) e outros autores (3, 48, 70, 71, 77, 117).

Para definir um modelo compartimentai adequado

e facilitar sua análise matemática, foi necessário acejL

tar algumas simplificações conceituais dos processos f_i

siológicos, envolvidos no metabolismo do iodo. Estes con

ceitos diferem relativamente pouco dos inicialmente esta

belecidos por Riggs (89) e são expostos abaixo, de forma
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resumida.

7.1 Compartimentos: podemos considerar todo o iodo do or

ganismo como distribuído em 3 compar

timentos de concentração homogênea. (Figura 3}.

EU<>

Ia

t AttiJ

RMi)

T

Figura 3 - Modelo tricompartimental do metabolismo do iodo.
Os 3 compartimentos são: I- comparti mento iodeto extra
tireoideano, T- comgartimento iodo tireoideano e H- com
partimento iodoorganico extratireoideano. Os processos
metabõlicos estão representados por setas que indicam a
direção de transferência do iodo: In- aporte de iodeto
(alimentar), A- captação tireoideana de iodeto, R- libe
ração de iodeto tireoideano, P- secreção hormonal ti;
reoideana (T4), M- metabolização desiodativa dos_horm5
nios tireoideanos, F- excreção fecal de iodo orgânico»
E- excreção urinaria de iodeto. Cada uma destas tranŝ
ferincias i proporcional ao tamanho do compartimento de
origem, sendo as respectivas constantes de transferência
(k) indicadas entre parênteses. Assim podem ser definj^
das as seguintes transferencias entre os compartimentos:

A= 1^1; P = k2T; R=kxT; M= k3H; F = k4H; E=k5I.
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a) Compartimento iodeto extKatireoidea.no (IJ - é forma
do por todo o iodo inorgânico do organismo, com ex

ceção do contido na tireóide. Inclui portanto, além

do iodeto distribuído pelo plasma e demais líquidos

extracelulares, também o iodeto concentrado pelas

glândulas do aparelho digestivo ou contido no inte

rior das hemácias.

b) Compartimente iodo tireoideano (T) - conceituamos

este compartimento como sendo formado por todo iodo

existente dentro da glândula tireõide.

O iodeto intratireoideano é por muitos autores (71,

89, 104) considerado como parte integrante do com

partimento iodeto, embora outros prefiram colocá-lo

em um compartimento ã parte (75). No entanto, con

sideramos da mesma maneira que De Groot (17), que

tanto sob o ponto de vista prático quanto teórico

ele estará melhor situado como um sub-compartimento

do iodo tireoideano.

c) Compartimenta iodo orgânico extratireoideano (H)

compreende a totalidade dos compostos orgânicos io

dados extratireoideanos, o que eqüivale a dizer que

é formado principalmente pelos hormônios tireoidea

nos, circulantes ou tissulares. Os produtos de me

tabolização destes hormônios, enquanto ainda ioda

dos, também são incluídos neste compartimento.

7.2 Vias metabólicas: a formulação de um modelo de 3 com

partimentos para o metabolismo do

iodo, exige também a definição das trocas existentes en

tre os compartimentos e suas correspondências com os pro
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cessos fisiológicos reais.

a) Do compa.tt-Lme.nto i.odç.to (I) o iodo é depurado prin

cipalmente por dois órgãos: tireóide e rim. A capta

ção do iodeto pelas glândulas salivares ou gástricas

não ê considerada, pois o iodeto assim retirado da

circulação é logo secretado para o tubo gastrointes

tinal e reabsorvido, não saindo portanto do compar-

timent o iodeto.

Em condições de equilíbrio, o iodeto perdido pela

excreção renal (E) e captação tireoideana (A) é com

pensado pelo que é fornecido pela alimentoção (In)

e pela desalogenaçao metabólica dos hormônios ti-

reoideanos <M).

b) O compaKtA.me.nto ti.n.Q,ÕJidt (T) é alimentado por uma

única entrada, a captação de iodeto (A). Nos traba

lhos publicados antes de 1962 era geralmente aceito

que o iodeto captado pela tireõide, ou liberado pe

la desalogenaçao intratireoiđeana de MIT e DIT, se

ria rapidamente organificado e apenas sob forma hor

monal poderia ser secretado pela glândula. Os tra

balhos de Ermans (25, 26) e De Groot (17) vieram ,

entretanto, demostrar que quantidades variáveis de

iodo podem ser perdidas pela tireõide sob forma não

hormonal. Não se pode ignorar a possibilidade de£

te iodo não hormonal ser secretado sob alguma forma

orgânica, entretanto, a maioria dos autores aceita

que se trate de um escape de iodeto (R), que sairia

das células tireoideanas por simples difusão. A fa

vor desta última hipótese vêm os trabalhos de Fisher

et ai (31) e do grupo da Universidade Hokkaido (76,
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125) evidenciando que o aumento da ingesta de iodo

e a conseqüente elevação na concentração do iodeto

plasmâtico e/ou do iodo intratircoideano, produz um

aumento proporcional na secreção do iodo não hormo

nal.

c) A secreção hormonal tireoideana (P) mantém constan

te o compaKt4.mc.nto de i.odo otigâníco c.xtJiatiJie.oide.a^

no IH], do qual os hormônios tireoideanos são depu

rados por duas vias: a excreção fecal (F) e a desato

genação metabõlica periférica (M).

d) Considera-se que tanto o sistema, como cada compar

timento individualmente, esteja em equilíbrio. Sen

do a quantidade de iodo que sai do compartimento re

posta pela quantidade que entra, podemos aceitar

as seguintes equivalências:

In = E + F

A = P + R

P = M + F

A+E = In + R + M

7.3 Distribuição do radioiodo no sistema

a)Uma dose traçadora de radioiodo, administrada por

via oral, não é absorvida e distribuída instantânea

mente; mesmo quando a administração é feita por via

venosa, a distribuição homogênea do traçador leva

algum tempo. No entanto, o intervalo de tempo que

decorre até a homogenização do compartimento iodeto

é bastante curto e, apenas quando sao feitas medil

das muito precoces, precisa ser levado em considera
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ção. Assim, em termos de definição do modelo ciné

tico,é aceito que a distribuição do traçador pelo

seu compart intento seja instantânea e homogênea.

b) A transferência do radioiodo entre os compartimentas

é sempre proporcional ã atividade especifica exis

tente no compartimente de origem. Deste modo, a va

riação da radioatividade em qualquer um dos compar

timentos será um fenômeno exponencial e, pois, fun

ção de uma constante de transferência (k), que defi

ne qual a fração do compartimento que dele sairá

por unidade de tempo.

8. Modelo experimental adotado

8.1 Consideramos, de início, que a autonomia dos nõdulos

quentes só poderia ser aceita se eles:

a) mantivessem inalterada sua função, mesmo quando não

submetidos a qualquer estimulo tireotrõfico;

b) não respondessem a um estimulo tireotrõfico exõge

no.

Como já vimos anteriormente,o TSH aumenta tan

to o transporte ativo de iodeto pelas células tireoidea

nas, quanto a síntese e secreção hormonal. De todas estas

etapas da função tireoideana, a secreção hormonal ê uma

das que mais rapidamente responde ao estimulo tireotrõfJL

co; parecendo também ser das mais sensíveis ao TSH (49,

115}. Por outro lado, é também o parâmetro de função ti

reoideana que mais eficientemente pode ser estudado a lon

go prazo, com auxílio dos métodos radioisotopicos. Por es

tes motivos escolhemos a secreção tireoideana como indica
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dor primário da atividade tireoideana em nossa investiga

ção.

8.2 Para verificar se a secreção dos nõdulos quentes não

se modificava quando a concentração de TSH circulante

sofria alteração, dividimos nosso período experimental em

diversas fases, durante as quais os tecidos foram estuda^

dos em condições controle, durante supressão do TSH endõ

geno e após estímulo por TSH exôgeno.

- Faiz iniciai Ibaòaí) - Esta fase iniciou-se com a admi.

nistração da dose traçadora de I e durou de 3 a 9

dias, dependendo do tempo necessário para se estabele

cer um equilíbrio aparente da distribuição do traça-

dor no sistema. Nas primeiras horas após a adminis-

tração do radioiodo foram determinados os parâmetros

cinêticos do compartimento iodcto: constante de depu

ração tireoideana de iodeto (k, ), constante de depura

ção renal de iodeto (k,-) e volume do compartimento io

deto (Vj), além das depurações ("clearances") tireoi^

deana e renal de iodeto (CT e C }.

Após ter sido atingida a captação tireoideana máxima,

a radioatividade tireoideana cai exponencialmente em

função das taxas de secreção e de recaptação de radio

iodo pela tireõide. Ä partir da inclinação desta que

da da captação foi determinada a constante de secre

ção aparente tireoideana (kp2)•

- Faòe p&ticio/ia-to - Empregamos o perclorato, inibidor

competitivo do transporte ativo de iodeto (2), a fim

de bloquearmos seletivamente a recaptação tireoideana

de radioiodeto sem interferir nos demais processos me
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tabõlicos intraglandulares (99).

De Groot e Buhler consideram que 200 mg de perclorato

de potássio (KCiO.) , administrados cada 6 horas, se

jam suficientes para obter um bloqueio completo da

captação tireoideana em indivíduos normais (18). Yama

moto et ai (125), em um estudo no qual desejavam ob

ter, com certeza, bloqueio completo e rápido da capta

ção de iodeto, utilizaram dose total de 1,2g KC1O..

Em nosso estudo utilizamos a dose diária de 1,6 g de

KCIO. Í400 mg de 6/6 horas) que foi mantida até o fi.

nal do periodo experimental.

Na vigência deste bloqueio foi possível determinar a

constante de secreção tireoideana (k,2), assim como

obter os parâmetros cinéticos do compartimento iodo

hormonal extratireoideano (H), depois de marcar este

compartimento com tiroxina- I.

Feue du. iupfL&òòão do TSH cndOge.no [T,) - A fim de tes_

tar a resposta dos nõdulos quentes ã primeira condî

ção proposta para aceitar sua autonomia, precisávamos

obter uma supressão rápida e, tanto quanto possível ,

completa do TSH endogeno que ainda estivesse sendo se

cretado.

Werner e Spooner (122) verificaram que a administra

ção oral de 75 y g diários de triiodotironina, por um

período de 3-8 dias, produzia uma diminuição signify

cativa da captação tireoideana em eutireoideos. Poste

riormente, Guinet et ai (39) observaram que a admini£

tração diária de 100 u g de T_, durante 3 dias, era su

ficiente para reduzir ã metade a captação tireoideana

de radioiodo. O efeito supressivo do T, sobre a se

creção hormonal, estimada pela velocidade da queda da
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radioatividade tireoideana, foi estudado por Heinze e

Sonntag (40). Neste estudo, pacientes cuja velocida-

de de renovação ("turnover") do radioiodo estava au

mentada por redução do compartlmento tireoideano, res

ponderam com diminuição acentuada da secreção a doses

diárias de 60 pg de T, administradas durante 8-10 dias.

Como a maioria destes pacientes tinha sido tireoidec

tomizada e em nenhum havia a menor suspeita de altera

ção hipotãlamo-hipofisãria, é presumível que o aumen

to da velocidade de renovação do iodo tireoideano fo£

se decorrente de um estímulo tireotrõfico aumentado.

Neste caso, a quantidade de T_ administrada deve ter

sido suficiente para suprimir de modo apreciável a se

creção de TSH. Hershman e Edwards (41) encontraram

valores de TSH abaixo dos limites inferiores de sensi.

bilidade do método, em pacientes totalmente tireodec

tomizados e tratados com doses diárias de 75 jjg de T^r
observação que corrobora as anteriores.

Como desejávamos estabelecer rapidamente uma condição

de estímulo tireotrófico mínimo, nulo se possível, uti

lizamos em nosso estudo doses diárias de 150 ug de

triiodotironina, divididas em 3 doses de 50 ug» admi

nistradas de 8 em 8 horas. Esta medicação foi inicia

da cerca de 8-10 dias apôs início da fase perclorato

e mantida, juntamente com o perclorato de potássio,até

o fim do período experimental.

fa&e. de z&tZmuto com TSH vxÕgv.no ITSH) - Para verifi

car se o tecido nodular responderia ou não a um estx

mulo tireotrófico exõgeno, procuramos eliminar ao má

ximo a interferência que a atividade do tecido extra

nodular poderia introduzir em nossas medidas. Deste
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modo, mantivemos tanto o bloqueio da recaptação de ra

dioiodo, quanto a supressão do TSH endogeno, durante

todo o período que denominamos de fase de estimulo,no

início do qual fizemos um estímulo único com 20 U.i.

de TSH, por via intramuscular.

Utilizamos esta dosagem tomando por base os estudos

de Nodine et ai (73) que a consideraram como estimulo

eficiente da secreção em tireoides normais. Hershman

e Edwards (41) mostraram que injeções de 10 ü.i. de

TSH,por via intramuscular produziam uma elevação dos

níveis de TSH que 8-10 horas depois já estava» reduz_i

dos de 50%. Não nos parece portanto provável que o es

timuIo único que administramos aos pacientes, manten

do o bloqueio pelo perclorato, pudesse produzir um es

tímulo do tecido tireoideano extranodular, suficiente

para alterar significativamente as medidas do radioio

do.

8.3 Nossas conclusões foram primariamente baseadas nas ai

terações que as condições experimentais introduziram

na cinética do iodo. A validade destas conclusões depen

de em grande parte da correção de algumas premissas bâsi_

cas que, embora expostas aqui sob a forma de postulados ,

são fundamentadas em estudos prévios ou serão discutidas

posteriormente:

a) Modificações» nos níveis circulantes de hormônios ti

reoideanos, ou do hormônio tireotrõfico, não prodjj

zem alterações especificas:

- do volume de distribuição do iodeto,

- da depuração renal do iodeto,

- da síntese ou degradação das proteínas carreadoras

plasmáticas.
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b) A tiroxina e o único produto iodado secretado em

quantidade significativa pela tireõide.

c) O iodeto é a única forma não hormonal de iodo libe

rada pela tireõide em quantidade significativas.

d) Os nõdulos quentes são produzidos por uma alteração

primariamente tireoideana. Como corolário deste

postulado temos que, nesses casos, qualquer modifi

cação que ocorra no eixo hipotálamo-hipofisãrio se

rã conseqüência da modificação tireoideana, pois, a

secreção de TSH continua sondo função dos níveis

de hormônios tireoideanos circulantes.
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MATERIAL E MÉTODOS

1. Casuística (Material clínico)

Nosso grupo de estudo principal é constituído

por 8 casos de bócio nodular, com nôdulo quente, 3 casos

de bócio difuso tóxico e um voluntário normal. As infor

mações clínicas relevantes e resultados de alguns exames

laboratoriais anteriores encontram-se na Tabela 1.

Incluímos neste trabalho, para fins comparati

vos, diversos estudos cinêticos parciais feitos em um to

tal de 62 outros pacientes. A caracterização diagnostica

destes casos, assim como os tipos de estudos realizados ,

encontram-se na Tabela 2.

O diagnóstico de todos os pacientes foi basea

do no exame clínico, complementado pelas provas funcionais

tireoideanas com radioiodo. Quando necessário foram tam

bém realizados testes de supressão e/ou estímulo glandu

lar, e dosagem do PBI ou T. estáveis.
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Ao final da investigação foi feita a ressecção

cirúrgica dos nódulos quentes, permitindo a comparação en

tre o diagnóstico clínico-laboratorial e a anatomopatolo-

gia tireoideana.

Todos os pacientes foram estudados clinicamen-

te no Instituto Estadual de Diabetes e Enđocrinologia

(Ib'DE, Rio de Janeiro) e participaram voluntariamente da

pesquisa, depois de serem informados sobre os objetivos

da mesma e esclarecidos sobre os métodos que seriam empre

gados e seus riscos eventuais.

TABELA 2

ESTUDOS « N e m o s PARCIAIS

DIAGNOSTICO

EutfreoldisMO
se» bõcio
bodo difuso
bõcio nodular
nod.frio ou «orno
nódulo quente

Hipertireoldisao
sen bõcio
bodo difuso
bõcio nodular {n.quente)

TOTAL

N9 DE PACIENTES ESTUDAOOS

A

H

8

13
3

1

10

2

48

B

2

3

5

10

C

4

4

A - Cinéttc» do Iodeto
B - Modificação da liberação d* radiolodo

tireoldtano por sobrecarga coa T3 c
estTauio coa TSH

C - Cinêtic» da Tiroxim
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2. Métodos

2.1 Esquema Experimental

Os pacientes estiveram internados durante todo

o período de estudo, recebendo a dieta hospitalar co

mum; na maioria dos casos esta não diferia apreciavelmen

te da sua alimentação habitual. Um a dois dias apôs a in

ternação, 75 a 200 uCi de Na I, foram administrados por

via endovenosa, em 0,5 a 1 ml de solução fisiológica esté

ril. Em 2 pacientes (IMM e OTZ) a dose traçadora foi ad

ministrada, em jejum, por via oral. O bloqueio da capta

ção tireoideana com KC1O., 400 mg de 6 em 6 horas, foi

iniciado entre o 39 e 99 dia e mantido até o final da in

vestigação. Um a dois dias após o início do perclorato

foi administrada, por via venosa, uma dose traçadora de

40 a 60 jiCi de T j - 1 2 5 ! (Mallinckrodt, atividade especí

fica a 150 mCi/mg ou Araersham, atividade especifica »45

mCi/mg) em 0,5 a 2 ml de solução fisiológica estéril. A

TSH-ZOU

CIRURGIA

F. BASAL F.PERCLORATO F.Tj

Figura 4 - Esquema do periodo experimenta], dividido nas

fases: basal, perclorato, T- e TSH.
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A sobrecarga com T. (Cynomel, SKF), 50 yg de 8 em 8 horas,

foi iniciada 6 dias em média após a administração do T. -
125

I, sendo também mantida até o final do período de estu

do. Após um período de sobrecarga com T, nunca inferior

a 6 dias, foi feita uma única injeção intramuscular de

20 U.i. TSH (Ambinon, Organon). Este esquema experimen

tal está graficamente representado na figura 4.

Em dois dos nossos pacientes com nõdulos quen

tes, o esquema não foi totalmente obedecido. Na paciente

L.O.S. fomos obrigados a suspender o estudo no 12? dia

por ter sido feita, inadvertidamente, uma injeção intrati

reoideana de lipiodol. No segundo caso (M.P.S.), só foi

possível obter amostras de sangue até o 2<? dia e, por es

te motivo, não foi administrada a dose traçadora de T. -
125 -

I. Em duas pacientes com bocio difuso tóxico (O.T.Z.

e MFS), consideramos contraindicada a sobrecarga com T ,

sendo iniciada a terapêutica com carbimazol (l-»ethyl-3-

carbethoxy-1-mercaptoimidazol), nas dosagens de 40 e 60mg

ao dia, ã partir dos dias 12 e 13 respectivamente.

Durante todo o tempo de estudo foram feitas aie

didas da radioatividade tireoideana e coletas de sangue

diárias, aproximadamente no mesmo horário em que havia sjL

do administrada a dose traçadora. A urina foi coletada

em períodos seguidos de 24 horas que começavam de 2 a 4

horas antes deste horário, No dia da administração de ra

dioiodo foram feitas medidas tireoideanas e coletas de san

gue e urina aos 15, 30 e 60 minutos e, à seguir, em inteir

valos horários até, pelo menos, 5-6 horas. Sempre que

possível a radioatividade tireoideana foi medida 2 vezes

ao dia, tendo a medida sido repetida mais vezes no dia do

estímulo com TSH.
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2.2 Medidas

As medidas da radioatividade tireoidcana foram

feitas com espectrõmetro Y (sistema Thy-Kad V,

modelo 440b, Nuclear Chicago), conforme anteriormente de£

crito (93). Para corrigir as medidas precoces em relação

ã radioatividade extratireoideana, utilizamos um filtro

de chumbo, tipo B (96). As concentrações de I e I,

urinãrio e plasmático, foram determinadas simultaneamente

em sistema automático de cintilometria Y (modelo 4230 ,

Nuclear Chicago), com cristal tipo "poço" e espectrômetro

de dois canais, centrados em torno dos fotópicos

e 1 2 5 I . As contagens de 125I foram devidamente
das para a interferência do 131I.

de 1 3 1 I

corri g î

proteicaPara a determinação da radioiodemia

(PI3 I e PU I) , passamos alíquotas de plasma (2-3ml)

por colunas contendo resina de troca iônica { Rexin CG-1

ou Amberlite M-500, forma cloreto); estas colunas foram

em seguida lavadas com 2ml de NaCl 0,15M e determinada a

radioatividade do eluato total (59). Todas as amostras

de um mesmo paciente foram contadas em série e as medidas

expressas em porcentagem da dose administrada. Juntamente

com cada série de amostras e nas mesmas condições de geo

metria, foram contadas alíquotas das doses de I e T. -
íit 4

I, diluídas de 1:1000.

Para a dosagem do T plasmãtico utilizamos um

conjunto comercial {Tetralute, Ames), que determina a con

centração de T. pelo princípio da ligação competitiva a

proteínas carreadoras, segundo descrito por Murphy e Patee

(67). Todos os plasmas de um paciente foram dosados em

conjunto, a fim de evitarmos as variações inter-séries.

Estas medidas foram representadas pelas seguin
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tes notações :

131,U* - % da dose - captação tireoideana de I, medida

ao tempo t após a dose. Embora esta denominação

possa ser considerada incorreta quando empregada

em relação a medidas tardias da radioatividade ti_

reoideana, seu emprego jã foi consagrado pelo uso.

(I*) - % da dose/litro - concentração plasmãtica de ra

dioiodeto, no tempo t após a dose. Como este va

lor só pode ser determinado, com certa precisão,

durante algumas horas após a administração de uma

dose de radioiodeto, esta notação só será utiliza

da para indicar medidas precoces da concentração

de I plasmatico.

PBI*. - % da dose/litro - concentração do radioiodo liga

do ãs proteínas plasmáticas, no tempo t.

IT % da dose/litro - concentração plasmática de ra

dioiodo, no tempo t. Refere-se a medidas tardias

nas quais o radioiodo estará predominantemente

sob forma orgânica, embora uma pequena fração cor

responda a iodeto. Assim IT* ={!*} + PBl* .

T. - pg/litro - concentração, ao tempo t, da tiroxina

plasmática, expressa em termos de seu conteúdo de

iodo (65,34% do PM da tiroxina).

•Empregamos, genericamente, o asterisco para indicar ĵ
das de radioiodo, sejam elas de • -31 j ou 125i. Quando for
necessário para a compreensão dos enunciados, a notação
indicará a qual dos dois isõtopos nos referimos.

i ;
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* <ia đ° s e/ t e mP° ~ excreção urinaria de radioiodo

durante um período de tempo determinado. Em nos_

so estudo estes períodos foram geralmente de 24 h ,

com exceção das medidas feitas no dia de adminis

tração da dose de I.

2.3 Parâmetros cinéticos

m.

3.; '

Neste trabalho empregados uma notação baseada

na que foi utilizada por Beckers (3). Como a

análise comparativa pode ser dificultada pela diversidade

dos sistemas de notação encontrados na bibliografia, esta

belecemos as correspondências entre as notação mais co-

muns. Estas correspondências estão listadas na Figura 5,

onde os símbolos usados poderão também ser relacionados

ao modelo cinético adotado.

Os parâmetros determinados a partir das medidas

experimentais, suas definições e os métodos empregados pa

ra seu cálculo são descritos abaixo. Esta metodologia foi

em grande parte revista por Riggs (89), Beckers (3) e De

Groot (17), em cujos trabalhos poderão ser encontradas as

referências originais.

Durante determinadas fases do estudo cinético

as medidas sofrem um decréscimo exponencial em função do

tempo, ou seja, a variação da radioatividade ajusta-se

bem a uma equação exponencial do tipo y=ae x, onde x=t.

Como diversos parâmetros podem ser estimados ã partir deŝ

tas quedas exponenciais, determinamos para as mesmas as

equações de regressão linearizadas (In y = In a+bx), pelo

método dos mínimos quadrados, o que permitiu calcular os

valores de a (valor teórico de y quando t=0), b (constan

te de regressão exponencial) e S, (desvio padrão de b)(lD2).
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Figura 5 - Notações utilizadas e sins correspondências
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Tanto estes cálculos, quanto outros que serão posterio£

mente descritos, foram feitos em calculadora eletrônica

prograraável HP-9810A, (Hewlett-Packard).

2.3.1 Definições e cálculo dos parâmetros determinados

Pala fiacílitan o acompanhamento

da ptie&ente expo&Ã.ção e dot tÕpi

coi que ainda ÒZKÕLO apueie.ntadoA,

anexamoò a eó-te tnabatho um e£

qazmx do modelo cA.nttA.co do mz

tabotíòmo do Lodo, que AC e.n

contia em fiotha de.& dob fiável ao

fanal do volume.

(I*) - % da dose/l - concentração inicial teórica do
131

I plasmatico. Estimada pela extrapolação ao

tempo zero, da queda exponencial dos valores ot)

servados de (I*)t- Este decréscimo exponencial

começa logo após completar-se a distribuição no

mogênea do radioiodeto pelo seu compartimento,

cerca de 30-60 minutos após a administração da
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dose. Em nossos casos esta fase de queda expon

nencial se manteve pelo menos por 4 a 5 horas ,

a não ser quando o "turnover" tireoideano esta

va muito acelerado.

T4.0
- % da dose/l - concentração inicial teórica do

T -125I plasmatico. Estimada por extrapolação da
12S

I tjserva
queda exponencial dos valores de PB

dos, ao tempo de injeção da dose traçadora de

T . Utilizamos para este cálculo os valores me

didos ã partir do 29 dia após a dose, quando

presumivelmente foi atingido um equilíbrio de

distribuição do traçador no seu compartimente).

% da dose - captação tireoideana máxima, teõri

ca. Calculada pela extrapolação ao tempo 0 da

fase de decréscimo exponencial que é observada

depois que a radioatividade tireoideana atinge

um máximo; isto geralmente ocorre em torno de

24 horas após a dose.

- *

fração - corresponde a U.V100 e e a melhor esti

mativa possível da fração do iodeto disponível

que ê captada pela tireõide. Como o iodeto não

captado pela tireóide é excretado pelo rim, po

demos aceitar que a fração do iodeto disponível

eliminado pela urina será: E = 1-U.

t - volume de distribuição aparente do iodeto

(espaço iođeto). Este parâmetro foi estimado

por 3 métodos independentes:



p-- calculado â partir da concentração

ciai de radioiodeto plasmatico:
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ini

Vj»1 = 100/(1*)

Ä2 —

VT - calculado ã partir da fração de radxoio

deto restante no compartimento e de sua

concentração plasmãtica. Este cálculo

foi feito a diversos intervalos, de 2 a 5

horas, após a dose. Assim, no tempo t:

V # 2 = Í100-U* - li* )/(!*).1 t 0 -*-t fc

onde: E* = excreção urinaria de I

entro os tempos 0 e t.

V-jT - calculado a partir do "clearance" tireojL

deano (ou renal) e da constante de depu

ração tireoideana (ou renal) de iođeto:

V^3a = 0,06 . C.I?
1/k1 ou

v / 3 b = 0,06 . c / X A 5

IiDT. - t - volume de distribuição aparente da tiroxina

periférica (espaço de distribuição da tiroxina).

Calculado a partir da concentração inicial da

radiotiroxina plasmãtica:

EDT. = 100/T*4 4.0

C™ - ml/min - "clearance" tireoideano do iodeto. Es

te parâmetro foi estimado por dois métodos ind£

Î I

LL



49

pendentes:

- calculado ã partir da radioatividade acu

mulada pela tireóide e da concentração

média de radioiodeto plasmãtico, em de

terminado periodo de tempo. Assim.entre

os tempos t, e t2, expressos em minutos:

= 1000(U*2 -

onde: (I*) = média logaritmica de (I*)

e (I*)t2 calculada segundo Riggs (90):
ti

= {(I*)
t 2

calculado ã partir do volume de distrJL

buição e da constante de depuração ti

reoideana, do iodeto.

CT^
2 = (Vj. . k1)/0r06

Para este cálculo utilizamos preferen-

cialmente os parâmetros obtidos ã partir

da curva de queda do radioiodeto plasma

tico (V *1

ml/min - "clearance" renal de iođeto. Foi deter

minado por métodos similares aos empregados

para cálculo do "clearance" tireoideano, fa_

zendo-se as substituições devidas:
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1000

131,
ondc: E * , ^ ._ = excreção urinaria de I en

tre os tempos tl e t2.

CT4

CR = (VI ' k
5J/°'

0 6

1/dia - "clearance" total da tiroxina. Corres

ponde ã fração do espaço tiroxina que é depura

da de seu hormônio (através desiodação metabõli

ca e excreção fecal) por unidade de tempo. Ca_l

culado ã partir do espaço de distribuição da tî

roxina e da sua constante de depuração:

'33

-D.T4 l/d - "clearance" desiodativo da tiroxina. Cor

responde ã fração do espaço tiroxina que é depu

rada de seu hormônio pela metabolizaçao desioda

tiva periférica (45). Para seu cálculo baseamo

nos no método proposto por Wartowsky e Ingbar

(116), relacionando a excreção urinaria de I
~ - 125e a concentração media de PB I, referentes a

um mesmo período de tempo:

í ,

D.T4 - t

* Com o fito de minimizar as variações diárias considera
mos os valores médios de CD T4, CD s e CD S/CD T 4 obtT
dos nos períodos finais, estáveis, de cada fase experi^
mental.Assim^cada valor utilizado, destes parâmetros,
corresponde ã média de 3 a 5 medidas diárias.
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onde: PBI* = média logaritmica do PD I
tl

PB
125I _ (conforme visto em C # )

E* ,^ .2 = excreção urinaria de 125,
entre os

tempos tl e t2. Corresponde a todo o
1 ar

I~ liberado no período, já que a

captação tireoideana está bloqueada.

"D. S

N.B.: Em condições basais o iodeto* endogeno ,

originário da metabolização periférica da

T*, será apenas em parte excretado pelos

rins, uma fração U deste iodeto será ca£

tado pela tireõide. Neste caso:

D.T4

- l/d — por similaridade com a notação usada pa

ra o "clearance" desiodativo de T. termo

"clearance" desiodativo do material de secreçao

tireoideana foi empregado para denominar a rela

ção entre a excreção urinaria de I e a con

centração média de PB I, durante um período

determinado:

:D.S (t2 *

Se a tireõide secretar apenas tiroxina teremos

-̂D.S *-D.T4

tenham atingido um equilíbrio de distribuição .

Entretanto, se a tireóide secretar 131, tanto
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sob a forma de tiroxina quanto sob uma forma que

não seja medida como PBI (i.e., iodeto) ou que,

embora sendo medida como PBI, seja metabolizada

muito mais rapidamente que a tiroxina (i.e. trí_

iodotironina), teremos C~ c> Cn -.. O tamanho

desta secreção de iodo não hormonal pode ser es

tintado, relativamente ã secreção de iodo-tiroxi-

na (116), por

*F.T4

CD.T4 _ CD.S _i

"D.T4 -D.T4

l/d - "clearance" fecal da tiroxina. Fração do

espaço tiroxina depurada pela excreção fecal.

Estimado pela diferença entre os "clearances"

total e desiodativo:

'F.T4 CT4 " CD.T4

Embora não o tenhamos feito no presente estudo,

o "clearance" fecal da tiroxina pode ser deter

minado experimentalmente a partir da medida da
— 125

excreção fecal de I, durante um período de
- - 125terminado, e da concentração media de PB I du

rante o mesmo período, usando um cálculo

lar ao empregado para determinar CD „..
simi

fração/hora ou %/hora - constante de depuração

do iodeto. Corresponde ã fração do compartimen

to iodeto que dele sai por unidade de tempo. Po

deria portanto ser considerado como a veloci

dade de saída do iodeto de seu compartimente.Es_
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te parâmetro, foi estimado por dois modos:

.-
Ml-̂  -

Ü2
-

pela constante de regressão, calculada

pelo método dos mínimos quadrados, para

a fase de queda exponencial de (I*)..

Conforme já referido quando descrevemos

o cálculo de (I*)n/
 d e um modo geral in

cluimos neste cálculo os valores de ra

dioiodeto plasmático medidos desde 30-

60 minutos até 4-5 horas. Em alguns ca

sos com "turnover" tireoideano muito

acelerado, não foi possível considerar

as medidas mais tardias que já começaram

a mostrar valores elevados.

a partir da constante de regressão caJL

culada para as diferenças (Ü? - ü* ) ,

referentes aos valores de captação medi_

dos antes de ser atingida a captação má

xima. Em geral foram utilizadas as me

didas de captação feitas entre 30 minu

tos e 5-6 horas.

kl "
fração/hora ou %/hora - constante de depuração ti

reoideana do iodeto. Corresponde ã fração do com

partimento iodeto que ê captado pela tireõide, por

unidade de tempo. Como u corresponde ã fração do

iodo disponível que é captado pela tireóide, pode-

mos determinar a fração de k,, que corresponde ã

captação tireoideana, a partir de k. = U

te modo teremos:

k
.k

e k1

ir

U.k11

Des
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fração/hora ou %/hora - constante de depuração re

nal do iodeto. Corresponde ã fração do compartimen

to iodeto que é excretada pelos rins, por unidadeds

tempo.

k #1 = k m . k m

#2 _

k_, - fração/dia ou %/dia - constante de depuração da tjl

roxina periférica. Fração do compartimento tiroxA

na que dele sai por unidade de tempo, seja pela ex

creção fecal, seja pela metabolizaçao desiodativa .

Estimado pela constante de regressão exponencial dos
125 -valores observados de PB I, em função do tempo.

Não foi incluido no calculo desta regressão o valor

do primeiro dia após a dose, quando a.distribuição

do traçador pelo seu compartimento não parecia ain

da ser homogênea.

fração/dia ou %/dia - constante de metabolizaçao de£

iodativa da tiroxina periférica. A fração do com

partimento tiroxina que ê desiodada, por unidade de

tempo. Calculada a partir do "clearance" desiodati

vo da tiroxina e do seu espaço de distribuição, jã

que CD.T4 ~ k3 EDT4' (45)

k3 =

fração/dia ou %/dia - constante de excreção fecal

da tiroxina periférica. A fração do compartimento

tiroxina que é excretada pelo intestino por unidade
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de tempo:

k33 " k3 CF.T4/EOT4

' - fração/dia ou %/dia - constante de secreção tireoi

duana aparente. Este parâmetro corresponde à cons

tante do regressão exponencial da curva de deca:L

mento da atividade tireoideana, observada depois

que a captaçõo máxima foi atingida ("thyroid iodine

release curve"). Em realidade é função do iodo que

é secretado pela tireóide e do que 5 captado, sob a

forma de iodeto, por unidade de tempo. Assim, embo

ra possa ser usado para avaliar a resposta da secre

ção tireoideana a determinados estímulos experimen

tais, não deverá nunca ser esquecido que,nessas con

dições, a curva de queda da atividade tireoideana

obedece, apenas aparentemente, a uma equação expo

nencial simples.

- fração/dia ou %/dia - constante de secreção tireoi^

deana. Fração do compartimento iodo tireoideano

que dele sai por unidade de tempo. Quando a recaja

tação tireoideana do iodeto endogeno é bloqueada, a

queda da radioatividade tireoideana passa a obede

cer a uma função exponencial simples e a constante

de regressão, calculada pelo método dos mínimos qua

drados, corresponderá ã melhor estimativa possível

de k22*

k- - fração/dia ou %/dia - constante de secreção normo

nal tireoideana. Fração do compartimento iodo ti

reoideano que ê secretada como T., por unidade de
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tempo. Calculado, a partir da constante de secre

ção tireoideana e da relação entre os "clearances"
1 1 1 5deiodativos de PB131I e ïy-

= k22/(CD.S/CD.T4>

fração/dia ou %/dia - constante de liberação de io

deto tireoideano. Fração do compartimento iodo ti

reoideano que é liberado como iodeto, por unidade

de tempo.

kx ~ k22 ~ k2

Embora k corresponda ã fração do compartimento ti

reoideano que é liberado sob qualquer forma que se

ja diferente da tiroxina, para fins de nosso traba

lho consideramos que a tireõide libera iodo apenas

sob a forma de tiroxina ou de iodeto.

P - yg/dia - taxa de produção da tiroxina. Quantidade

de iodo que a tireõide secreta sob forma de tirox^

na, por unidade de tempo. Esta produção hormonal é

geralmente estimada a partir da depuração de tiroxi.

na pois, quando o sistema está em equilíbrio, a se

creção diária eqüivale ã quantidade total de tirox_i

na perdida pelo organismo no mesmo período. Podemos

aceitar esta equivalência na fase inicial do nosso

periodo de estudo; entretanto, na fase de sobrecar

ga com T^ é possível que o compartimento tiroxina

não esteja em equilíbrio e, neste caso, a estimati

va da produção de T. a partir de sua degradação, da

ria valores falsos.
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Por este motivo calculamos,também,a produção diária

de tiroxina por uma pequena modificação do método

de Jubis et ai.(51), que se baseia nas curvas de a

tividade específica e de radioatividade da tiroxina

plasmática. Assim, para um período qualquer T, a

taxa de produção de tiroxina poderá ser calculada

por

onde: T =

- D/S0(ks-kA)T

período de tempo, em dias, du

rante o qual queremos determinar

a taxa de produção de tiroxina.

k (fr/d) =k ,= constante de depuração da tiro

xina periférica.

Afl(%) = quantidade total de TÏ existente no

organismo quando T = 0, ou soja, no

início do período (t,). Este valor

é calculado, teoricamente, a partir

do EDT, e da equação de regressão
125exponencial do PB I, em função do

tempo.

k (fr/d) - constante de regressão da ativida

de específica (S) de T*, em função

do tempo sendo:

s
ft(*/ljg)

 = atividade específica do T, pias-
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matico no início do período, t.=To.

Calculado, teoricamente, a partir da

equação de regressão exponencial de

S, em função do tempo.

Quando o sistema está em equilíbrio teremos k = ka

e P = kA/S0 = T EDT, '33

I

definindo assim: P* = D n

ug/dia - taxa de depuração da tiroxina, isto é, a

quantidade de iodo-tiroxina que é perdida pelo com

partimento iodo orgânico extratireoideano, por uni

dade de tempo. Calculada a partir da concentração

média de iodo-tiroxina plasmatica e do "clearance"

total de tiroxina.

CT4 = T4 E D T 33

Quando suspeitamos que o sistema não está em equiljt

brio, a quantidade de T. perdida por dia pelo orgei

nismo pođe também ser calculada pelo método de Jubis

et ai (51):

onde as notações são idênticas às definidas para P"

! 'j

M - yg/dia - taxa de metabolização da tiroxina. ^

dade de iodo-tiroxina que ë metabolizada por unidâ

de de tempo. Em equilíbrio:

M = T4 ' CD.T4 . . EĐT. . k.4 4 3
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F - pg/dia - taxa de excreção fecal da tiroxina. Quanti

dade de iodo-tiroxina que é excretada nas fezes,por

unidade de tempo. Em equilíbrio:

F = T4 • CF.T4 ' k4

R -ä pg/dia - taxa de liberação de iodeto tireoideano .

Quantidade de iođeto liberado pela tireõide, por

unidade de tempo. Quando o sistema está em equilí

brio, é calculado por (116) :

- 1}

Quando suspeitamos não existir equilíbrio emprega

mos a taxa de depuração, assim como a relação

(Cn O/C„ „ ), médias, calculadas para o período:
U• £> U. I 4

á2
ÍÍCD.S/CD.T4) -

|ig - tamanho do compartimente iodo tireoideano de

troca rápida. O tamanho deste compartimento foi açe

nas estimado, para fins comparativos, por:

QT = (P

Q - \ig - tamanho do compartimento tiroxina. Foi calcula

do, em condições de equilíbrio, por:

QT4=EDT4 . T4

onde: T~ = valor médio da concentração de tiroxina

plasmãtica.
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Todos estes parâmetros foram determinados a partir das me

didas obtidas durante as fases inicial e perclorato, e

seus valores considerados como controle.Cerca de 2 a 3

dias após iniciarmos a administração de triiodotironina ,

as medidas de U* e PB I voltaram a ter uma queda expo

nencial regular. Isto nos levou a considerar ser este o

tempo necessário para que o organismo se ajustasse ã so

brecarga de T ; sendo,apenas apôs este período, válida a

determinação dos parâmetros representativos da fase T,

(identificados pelo subscrito T )-

22
- Calculado, como na fase perclorato, pelo coefi

ciente angular da regressão exponencial dos va

lores de U em função do tempo. Os valores cor

respondentes aos 2 ou 3 primeiros dias apôs T.,

não foram considerados.

'33 (T3)
- Também foi calculado, como na fase perclorato ,

pelo coeficiente da regressão exponencial dos
125 ~

valores de PB I , em função do tempo. Para es

te calculo foram levados em consideração apenas

os valores observados depois do período de ajus

te.

A percentagem da dose ainda existente no orga

nismo ao tempo de inicio do T, (calculada ã par

tir da taxa de depuração da tiroxina determina

da durante a fase anterior, k.,- ) foi dividida
- - 125pela concentração teórica do PB I, a este meí>

rao tempo (calculada ã partir da regressão dos

valores observados durante a fase T_) (117).

Os demais parâmetros referentes aos comparti
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mentos T e H foram calculados conforme já descrito, sendo

feitas as substituições de k22' k,.- e EDT, por k_- -T .

Ir

33(T,) e EDT. ,_ ., quando indicadas.

No período imediatamente sequente ã injeção de

TSH determinamos, quando possível, os valores de alguns

parâmetros usando métodos similares. Demos,entretanto,

maior valor ã análise dos valores individuais, que refle

tem as modificações produzidas pelo estímulo tireotrõfi-

co nas condições estáveis da fase anterior (TO.

Para a análise comparativa empregamos os meto

dos estatísticos mais adequados a cada parâmetro, como de

fmidos por Snedecor e Cochran (102) e outros autores (11,

21, 94). A descrição detalhada desta metodologia encon

tra-se no Apêndice A.

2.4 Modelos Cinêticos

A secreção tireoideana, que escolhemos como in

dicador principal da atividade glandular, pode ser analî

sada tanto pelo decréscimo da radioatividade tireoideana

(ou seja, de k22) quanto pela variação das medidas plasma

ticas e urinárias em função do tempo. Entretanto, mesmo

quando U. decai apenas em função exponencial da constante
- 131 131 -

de secreção (fase perclorato), PB I e H nao variam

obedecendo a exponenciais simples. Assim, para podermos

avaliar o efeito da sobrecarga de T, e do estímulo de TSH

sobre estas duas medidas, tornou-se necessário obter as

equações que definem seus valores teóricos a qualquer tem

po, pela resolução do modelo cinético.
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2.4.1 Desenvolvimento e resolução

Resumiremos este item, mostrando aqui apenas

as equações chave utilizadas. O desenvolvimento matemãti

co que nos levou a essas equações,assim como o significado

das constantes que não foram definidas anteriormente, en

contram-se no Anexo B.

Quando iniciamos a investigação ignorávamos se

em i »sso meio, onde a ingesta de iodo não é excessiva e

pode mesmo ser baixa (58, 71), haveria uma liberação de

iodeto pela tireõide. Faltavam-nos, por outro lado, refe

rências quanto ã existência ou não do "escape" de iodeto

em nÕdulos quentes. Por estes motivos decidimo-nos pela

análise de dois modelos cinéticos, que diferem por ser ou

não considerada a liberação tireoidcana de iodeto (K). A

constante de transferência do iodeto tireoideano para o

compartimente» iodeto foi, por isto, chamada k .

k.No modelo I: k = 0

modelo II: k ï 0 .*. k_, » k_
22

Jc_, enquanto no

a) Modelo II

- FaAt ha&at: as variações que ocorrem neste sistema ,

representado abaixo em condições basais, são defini-

das pelas seguintes equações de fluxo:

Apresentamos em primeiro lugar o modelo II por ser mais
complexo. X partir das soluções obtidas para este mode
Io, são facilmente deduzidas as soluções do modelo I.
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dl/dt = -*

dT/dt = -k

+ k T +

onde: I, T e H correspon

dem ã quantidade de mate

rial radioativo existente,

a cada instante dado, nos

compartimentos iodeto (I),

iodo tireoideano (T) e io

do orgânico extratireoideano (H), e:

= k k 5 ' k22 k33 = k3

Sendo a injeção do traçador feita no compartimento I, ao

tempo zero, teremos como condições de contorno do sistema,

quando t = 0: I s I. e T = II = 0.

A solução deste sistema de equações diferen-

ciais, conforme descrito por Skinner et ai (101), resulta

nas seguintes equações, que definem a fração do traçador

encontrado em cada compartimento, ao tempo t:

(1) It/I0 • Oj

(2) Tt/I0

(3)

+ a2e~
92t + o3e"

93t

+ e2e"
92t + ß3e"

93t

onde: a^, &^, yí e g^ são constantes que surgem durante a

resolução do sistema e cujo valor será definido, conforme
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descrito no anexo B, pelos valores das constantes de trans

ferência determinadas para cada caso.

Para fins de nossa análise consideramos a uri

na como um compartimento adicional £. A excreção urina

ria (variação do compartimente» E) será portanto definida

por:

dE/dt = k5l

e a fração do traçador que será excretada entre t, e t,»

por:

- e"
g2tl)

onde:

Estas equações nos permitem determinar os valo

res teóricos de:

u*t = Tt / : co { e q- 2 )

PB1 3 1I t = (Ht/I0)/EDT4 (eq. 3)

. 3 + 1 )

Ceq.4)

(I*)t = Ut/I0)/VI (eq. 1)

para qualquer tempo, desde a injeção do radioiodeto <t=0)

até iniciarmos o bloqueio da captação tireoideana (t=p).

- Faie pzfictoKatoi como apôs a administração do perclora
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to a captação tireoideana de iodeto está bloqueada (k.=0),

o nosso modelo II será representado genericamente pelo es»

quema abaixo:
e definido pelas seguin
tes equações de fluxo:

dT/dt = - k22 T

dH/dt = -k33H + k2T

dl/dt =-^ + k^T +

Considerando t1 = t-p, te

remos que quando t' = 0:

T=Tp/Io, H=Hp/Io e

I=Ip/Io, como definidos

pelas equações (1), (2) e (3).

Assim, a atividade no compartimento H variará

em função de Tp/Io e Hp/Io, e no compartimento I em fun

ção destes dois e de Ip/Io.

Pela resolução deste sistema, conforme descr_i

to no anexo D, obteremos as equações que definem a fração

do traçador, inicialmente injetado em I, que será encon

trada em cada compartimento ao tempo t1 = t-p.

Para simplificar estas equações façamos:

Tp/I0 = Tp

Hp/I0 = Hp

Ip/IQ = Ip

k2/(k33-k22) = q

k3/(k5-k33) = r
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Deste modo teremos.

(5) Tt,/Io = Tp . e'
k22t

(6) Ht,/Io = Tp.q.e"
k22t' + (Hp - Tp.q) e"k33t'

..
5 22

Tp(r.k2-k
- Hp.r + Ip \ e

(k5-k22) ^

Como: dE/dt=krI, a fração do traçador que será

e t_ será:

Tp.k5(q.k3+kj

I I
1 j

excretada entre t^ e t_ será:

K22(lc22"k5

(k5/k33) r (Tp.q - Hp)

4 Y
22" 5

Do mcsrao modo que na fase basal, a partir das

equações acima determinamos os valores teóricos de:

U*t = Tfcl/Io (eq. 5)

,131,
t = {Ht,/Io)/EDT4 (eq. 6)

131, = (Ht,/Io)/EDT4 (eq. 6 e7)
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,131

V
para qualquer tempo t, fazendo t = t* + p.

b) Modelo I

O modelo I, conto definido abaixo, difere do mo

delo II apenas por ser k = 0 .

k.

dl/dt = -kixl *

dT/dt = -k2T +

dH/dt = -k,,H ̂

As equações, que défi

nem para o modelo I a

fração do traçador exis_

tente em cada comparti

mento no tempo t, ou tempo t',podem ser deduzidas das

equações já determinadas para o modelo II ( vide também

anexo B).

Assim em condições basais teremos:

(9) It/Io = c^

(10)Tt/Io = ß

/Io =

Y3e"
93t

c,(e"93t2-e"fl3*l
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e após bloqueio da captação tireoideana:

(13) Tt</Io - T p . e ' V

(14) Ht,/Io = Tp.q.e"
k2t' + (Hp - Tp.q)e"k33t*

(15) It,/l0 =
 T ^ - ^ k 3 - e"k2t" + r(Hp - Tp.q)e"k33t'

E t. ../Io = I P>g- k3^
1 2 2^ 2 5

(e"k2t2 - e"k2t2)

(k5/k33)r(Tp.q-Hp)

^ 2 - + Hp.r -

- e*k33tl)

Do mesmo modo que no modelo II podemos, a pair

tir das equações acima, determinar os valores teóricos de

U*. - empregando as equações 10 ou 13 ,

PB I - empregando as equações 11 ou 14 e o

131,

EDT4 ,

IT. - pelas equações 9' e 11 ou 14 e 15 e
valores de EDT. e V_ ,

,131
., t 2 - pelas equações 12 ou 16 .
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c) Modelo T..

Sendo a dose traçadora de T. administrada de

pois de iniciado o bloqueio da captação tireoideana, a ei

nética da tiroxina poderá ser definida pelo seguinte mode

Io:

cujas equações de fluxo

são:

dH/dt = "k-3H

dl/dt = -k5l + h-H

Estabelecendo que t = d corresponde ao tempo

em que a dose traçadora de T. foi administrada, teremos as

seguintes condições de contorno: para T = t-d. H=lín e

1 = 0.

Pela resolução deste sistema de equações dife

renciais teremos as equações que definem a fração da dose

traçadora de T. encontrada nos 2 compartimentos a qualquer

tempo T:

(17) HT/Ho = e

(18) IT/Ho = r(e"
k33T - e~ 5T)

Sendo dE/dt = k^I, a fração da dose excretada

pela urina entre T^ e T será:

(19) E
TI

,/Ho =
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Por meio destas equações podemos determinar os

valores teóricos de:

PB 1 2 5I t » (HT/H0)/EDT4

125, Pt - (HT/H0)/EDT4 +

,125

. 17)

(eq. 17 e
18) •

para qualquer tempo t, lembrando que t = T + d.

2.4.2. Analise

ß aceito, intuitivamente, que quanto melhor um

modelo teórico representar os processos fisiológicos, tan

to menor será a diferença entre os valores observados e

os valores teóricos definidos por este modelo. Baseamos,

portanto, esta fase da nossa investigação na análise dos

desvios entre as medidas experimentais e seus correspon-

dentes teóricos, determinados a partir dos modelos cinéti^

COS.

Em uma primeira etapa, comparamos visualmente

as curvas teóricas, definidas pelas equações 1 a 8, 9 a

16 e 17 a 19, com as variações da radioatividade tireoi.

deana, plasmãtica e urinaria, observadas no decorrer de to

do o período experimental. Obtivemos deste modo uma pri

meira impressão sobre qual o modelo que melhor traduziria

os fenômenos fisiológicos, estudados durante as fases ba

sal e perclorato. Ao mesmo tempo, a comparação do ajuste

entre os valores teóricos e as medidas experimentais cor

respondentes ãs fases perclorato, T3 e TSH, sugeriu o ti-
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po đc alterações que a sobrecarga com T_, ou o estímulo

pelo TSH, poderiam estar provocando.

A caracterização estatística das diferenças en

tre os dois modelos, ou entre as diversas fases do perlo

do experimental, foi baseada na metodologia sugerida por

Leser (57). As técnicas que empregamos estão descritas

com detalhes no anexo A.

A fim de verificar qual dos dois modelos tri

compartimentais representaria melhor a dinâmica do iodo,

comparamos os somatórios dos quadrados dos desvios refe-

rentes às fases inicial e perclorato de cada paciente.Quan

do esta comparação revelou um ajuste significativamente

melhor de um dos modelos aos dados experimentais, restrin

gimos a análise posterior a este modelo; nos demais casos

foram feitas analises paralelas dos dois modelos.

Para verificar se o ajuste variava significati

vãmente entre as diversas fases do período experimental ,

comparamos os desvios ou erros relativos, determinados pa

ra uma fase, com os observados durante a fase anterior ,

pelo teste não paramêtrico de Wilcoxon ou Mann-Whitney (102).

Consideramos adequado este tipo de análise pois presumi

mos que os erros relativos deveriam manter-se aproximada

mente constantes durante todo o período experimental, se

a sobrecarga com triiodotironina ou o estimulo pelo TSH

não produzissem alterações significativas.
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RESULTADOS

1. Mapeamento radioisotópico e anatomopatologia

Para este estudo classificamos os nôdulos quen

tes de acordo com os mapeamentos glandulares realizados

após a administração de radioiodo:

- Bôcioò u.nÁ.nodu.Zan.zo

Tipo 1 - nódulos que se evidenciam como hipercaptantes

apenas após teste de supressão com T,; em condições ba

sais seriam classificados como mornos.

Tipo 2 - nõdulos que captam mais que o restante do pa

rênquima glandular; este, ainda mantém nível funcional

significativo.

Tipo 3 - captação de radioiodo quase totalmente res tri.

ta ao nõdulo; o restante do parênquima glandular capta

apenas o suficiente para ainda ser identificável no ti
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reograma.

Tipo 4 - captação restrita ao nõdulo; supressão comple

ta da captação do parênquima extranodular.

- BÕC-COA wiu.tti.no dulane.6

Tipo 5 - neste tipo englobamos todos os bócios muitino

dulares nos quais pelo menos ura dos nõdulos seja hiper

captante, em relação ao restante do parênquima glandu

lar. Este grupo poderia ser subdividido, segundo o mes_

mo critério funcional empregado para os nõdulos únicos.

Figura 6 - Tireogramas da paciente I.M.M

I1 ' .' i '.

' d , H',I,. 1.1
i n i i H i i i i i i ' i ' i l i ' i '

i I I I I I I I I I Ü I H i l i i ; ; ; . i i , i i :
i.iniMKKLïlLti — •

' " . T.i n i c i i i i t ï i . i n i l i ' i
l usnih.:.:: .;.n i i . ' • n v . , ^ < . •-••-.• y > - . •

I I M l i l l . l l l l l 1 I I I " . • • • . • . • . . • • • • Í V 4 A / - V . . . ' V " > .
I I t 11 11 i 1 • • • • . . . .'..'.'.J.!.'.1: . '! . ' _ _

BASAL *PGS EWRTESSO

Captação T* cm 2 4 h . : 31,2% Captação T* en 2 4 h . : 8 , 21

Entre nossas pacientes nenhuma correspondia ao

tipo 1. O tipo 2 foi encontrado na paciente IMM (figura

6} e o tipo 5 na paciente CNG. Como pode ser visto na fi.

gura 7, nesta paciente 3 nõdulos foram definidos à palpa

ção; destes, apenas um era hipercaptante, sendo os dois

outros hipocaptantes.
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Figura 7 - Tireogramas da paciente C.N.G.
I : I il 1 I, 1 1 II 3 1 1 : I

M I I . : . . " . "« I 1 ' 1 ' 1 U

• i I i l i i :i, .. : i . • i ' < l i i i ! i
t> i i l i i ü ' W . • : i p . : ' i ; , i i i i ; u •

i i : • • ! • • ) - !> 1 1 f • - - - -
i ii ib.ii'i :i' i !J -

d | i . wM m km *i mm m. M . - Zrnmt^

r ""im. - ..-,.
l : i i l , i

MSN. wös surnEssJio APÔS T.S.K.

Captação I* cm 24h.r 38,3% Captação I* em 24h. : 29,81 Captação I* en 24h.: 69,St

Figura 8 - Tireograma da
paciente E.M.S.

BASÍL

Captação ! • fjn 24h.: 47,6%

Figura 9 - Tireograma da
paciente A.A.M.

1 I I
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1 M '
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?• E ! I , ! i i « J ! I II I

- r 11 i

BASAL

Captação I* em 24h.: «5.1t

F i g u r a 10 - T i reograma

' , .. .', •. ,i,c' -f-iè H . D . F .

Figura 11 - Tireogramas
da paciente L.O.S.
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i i i m m*?,:•;¥•. 1.1'Hi u i

Captação I* en 24h.: »0,71

BAPAL APrtS StlPRESfiO

C a p t a ç ã o I * em 2 4 h . : 50.3% Cap tação Ï* em 2 4 h . : 49.S
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A paciente EMC foi classificada no tipo 3 (fi

gura 8), enquanto as demais pacientes correspondiam ao ti.

po 4, na época em que os estudos cinéticos foram realiza

dos (figuras 9 a 13).

Em dois casos (LF e MPS) os exames realizados,

respectivamente, 17 e 7 meses antes do estudo cinético ,

mostram nõdulos quentes do tipo 3 (figuras 12 e 13).A evo

lução progressiva evidenciada, nestes casos confirma nos»

sas observações anteriores em nõdulos quentes tireoide-

anos (60).

Nenhum dos nõdulos era constituído por folícu

los de tamanho homogêneo; em todos foram evidenciados tan

to follculos pequenos com colóide escasso, quanto folícu

los grandes com colõide abundante e denso. O epitélio fo

licular também variou entre achatado ou cúbico e cilindri,

co alto; neste, sempre foi constatada vacuolização apical.

Em alguns casos foram encontradas projeções pseudopapila

res e vacuolização marginal do colõide (MPS, AAM,MDF). Em

cinco casos os nõdulos eram bem delimitados por cápsulas

fibrosas <LF, MDF, LOS, MPS e AÄM).

Na paciente EMS foi encontrado um adenoma de

tipo fetal, com follculos em geral rudimentares, desprovi

dos de luz ou com luz muito pequena. No resto do parên

quima foram observadas múltiplas áreas nodulares, mal dji

limitadas, constituídas por follculos de pequeno diâmetro

com epitélio alto e vacuolado, e colõide pouco denso.

Nossos achados são muito semelhantes aos encon

trados por Campbell et ai (12) . Assim como estes autores

encontramos, ao exame macroscópico das glândulas das pa

cientes IMM, CNG e EMS, vários micronõdulos que não ha

viam sido anteriormente identificados ao tireograma. Foi

também freqüente a observação de hemorragia e/ou fibröse
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Figura 12 - L.F, Evolução do nõduio quente em 17 meses
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Figura 13 - M.P.S. Evolução do nõdulo quente em 7 meses
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nas áreas centrais dos nõdulos maiores.

Embora o pequeno número de casos analisados não

permita chegar a conclusões definitivas, chamou a aten

ção que nos 5 casos correspondentes ao tipo 4, os nõdulos

eram únicos, bem delimitados por cápsulas fibrosas e apre

sentavam vascularização aumentada, correspondendo a adeno

mas foliculares típicos. Os 3 casos restantes correspon

diam a bõcios multiađenomatosos.

2. Compartimente) iodeto extratireoideano

Nos nõdulos quentes, os valores do "clearance"

tireoideano (C-J e das constantes de depuração, total (k,,)

e tireoideana (k, ), do iodet» situaram-se entre cs observa

dos nos eutireoideos e nos bõcios difusos tóxicos.

Nos nõdulos quentes atõxicos (NQA) encontra

mos valores médios de 30,6 ml/min, para C_ e de 8,4%/h pa

ra k^. Estes valores foram significativamente maiores

que os de eutireoideos (11,7 ml/min e 4,1%/h) e menores

que os de bõcios difusos tóxicos (292,2 ml/min e 49,0%/h}.

Nos nõdulos quentes tóxicos (NQT) os valores

de C„, k|. e k.. não diferiram dos encontrados nos bõcios

difusos tóxicos (BDT), sendo porém, significativamente

maiores que as médias dos eutireoideos e NQA. (Tabelas 3

e 3-A).

Encontramos valores do "clearance" renal (CR)

e da constante de depuração renal de iodeto (k,-) signifi

cativãmente maiores nos nõdulos tóxicos que nos atõxicos.

Nestes, os valores médios foram de 28,1 ml/min e 8,0%/h

para C R e k_» respectivamente. O resultado elevado obse£

vado nos nõdulos tóxicos, parece-nos pouco coerente com

as diferenças não significativas que obtivemos ao compa
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rar os valores médios destes parâmetros nos outros gru

pos.

TAIELA 3-A : "Clearance" Tireoidetno ( Cj ) c constantes ** depuração toUl ( k,| )

c tireoldeana ( k, ) . do lodeto

rarãaetros da
cinétlca do
ledeto

Cj#l (al/ain)

CT#2 (a1/a«n)

k|#« (VI)

k,|2 (X/h)

Módulos Quentes

Atônicos

N

9

8

8

10

8

10

I » Sj

30.01** * 4.94

31.23" • 5.20

16.70 ; 2.15

16.09 • 1.S7

3,98« • 5,47

7,89« • 'i*3

Tônicos;;

II

2

2

2

3

2

3

I

84.25

89.53

48.85

S5.17

28,78

34,54

Cutiret/Ideos

M

10

10

10

33

10

33

I;Sj

11.62 * t.42

11.83 * 1.29

14.94 * 1.13

13.80 * 0,69

3.97 * 0,47

4.19 i 0.42

••cios difusas
tóxicos ;;

N

5

5

7

14

7

14

335.06 • 102.45

249.31 • 73.54

65.72 * I6.S4

55.29 • 7.31

54.42 i 14.4»

46.77 « 6,73

Correlações altamente significativas entre CT#1 e CT#2. k , , f l e k, ,#2. k,#l e k,#2. (ptO.001)
Média slgnificativanente mfor que a de eutircoideos: *(0.01<p<0.05). **(p<0.01 o« aenor)
Média significativamente naior que a dos N.Q.A.; «(0,01<p<0,OS}. ••{p<O,OJ ou

TAKLA 4-A: 'Clearance* remi (CR) . constante de depuração renal (ks) e volwM de
distribuicio (V j ) , do lodeto.

Parâaetros
da cinétlca
do lodeto

'.»

Ct' Z

t>s#2

»,#1

V,#2

*I*3l

»,#3t

,.l/.,n)

(•1/nin)

(*/h)

(Vh)

(HtriE)

(D

(D

(D

N

7

8

8

10

8

7

9

7

Módulos Quentes

Atônicos

29

rs

7

8

21

22

22

25

* * *x

.84 i 3

,54 * 3

,71*í 0

.20 i 0

.70 i 2

.84 i 2

.60 * 2,

.31 * 3

.45

.01

96

82

42

41

36

42

Tóxicos

»

1

2

2

3

Z

•

2

1

34

61

20

ZO

IS

17

11

T

.34

,42 *+

.07;;

-"II
,47

-

.38

,49

Eutireoldeos

N

2

10

10

33

10

2

10

2

T *

49.82

34

10

9

19

30

17,

33

.11 î

.« i

.61 *

«7 í

69

25 i

99

S;

3

0

0

2.

2,

58

.74

39

70

17

n

4

5

7

14

4

2

4

3

lõcios difvsos
tóxicos

** s«

53.83 *

52.81 *

11.31 i

9.02 *

24.42 •

22.04

32.27 •

23,67

19

12

2

1

4

7,

.40

.3»

.17

25

32

49

Correlações altamente significativas entre CR#1 e CR#2. ks#l e k^Jtt, Y j# l . Y,flt2, Vj#3a

e V,#3b . <í><0.00!)

Hédia significativamente diferente da de eutireoldeos: * (0.01<p<0,05), ** (p<0.01)
Hêdia stgnificattvaaente »a<or que a dos W.O.A.: • • (p<0.01)
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Notamos uma variação bastante grande entre os

valores individuais de V_; entretanto, as médias determi

nadas para cada grupo de pacientes não diferiram aprecia,

velmente e flutuaram em torno de 22,4 1, aproximadamente

(Tabelas 4 e 4-A).

Os diversos métodos que empregamos para calcu

lar C„, C , k..̂  e V_, podem ser consideradas como equiva

lentes, já que seus resultados nunca diferiram apreciável

mente e suas correlações foram sempre altamente significa

tivas (r>0,8).

Apenas para fins comparativos, estimamos o ta

manho do compartimente) iodeto (QT), aceitando 2,5pg/l co-

mo concentração média do iodeto plasmático (Tabela 10). Es;

te valor baseia-se nos resultados encontrados, por Nicolau

(70), em um grupo de eutireoideos e hipertireoídeos de

São Paulo.

Os nossos valores para os parâmetros do compar

timento iođeto são comparáveis aos observados por De

Groot (17) , Berson e col. (5) e Koutras et al (54) em grii

pos similares.

3. Compartimento hormônio extratireoideano+

3.1 Fase perclorato

3 ;

i i

O valor médio da constante de metabolização

desiodativa da tiroxina (k.J , nos nõdulos quentes atõxi^

cos, foi de 11,39%/d. Este valor é significativamente

maior que o encontrado nos eutireoideos (7,38%/d) e menor

+ Neste trabalho consideramos o compartimento tiroxina co

mo equivalente ao compartimento hormônio extratireoideano.
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que o observado nos bacios difusos tóxicos (18,22%/d). D±

TABELA S-A : Constantes d* dcpuracïo t«3j}. de se tabol1ztçio des Ioda Uva (*3) e de
excreção fecal (k4) da tiroxina extratireotdeana

Parâmetros

4« etnêtlea

da tiroxina

kjj <I/d)

*33<T3) <X'«J

«3 W«>

h(T3) »*"»

»4 <«/d)

*4<T3) <*"»

Módulos Quentes

Atõxicos

N

6

5

6

2

6

2

14.31* • 1,67

10,32* J 1.72

11.39* i 1.30

8. S3

2.92 + 0.S9

2.83

TÕxtCO

(1-1)

14,94*

11.35

8.94

8,40

6.00

2.95

Eiitireoldcos

II

S

1

5

1

5

1

9.92 ; 0.5B

11.60

7.38 • 0.46

7.48

2.SS • 0,14

4.12

Bõcios difusos
tóxicos

N

3

1

3

1

3

1

20.91** • 0.47

13.98*

18.22J* • 1.35

9.67

2.69 ; 0.97

4.31

Valor significativamente maior que os de eutireoldeos: *(0.0)<p<0.05),*«(p<0,01 ou »tnorj
Média significativamente mi for que a dos N.O.A.: *(0.01<p<0,05)
Valor significativamente menor que o da fase anterior: §(0,01<p«0,05)

ferenças similares foram encontradas na análise da cons

tante de depuração da tiroxina (*33)* cujo valor médio pa

ra NQA (14,31%/d) é significativamente diferente dos obti

dos em eutireoideos e BDT (9,92%/d e20,91%/d). A constan

te de excreção fecal da tiroxina (k^) não variou signify

cativamente entre eutireoideos, NQA e BDT, sendo as reŝ

pectivas médias: 2,55%/d, 2,S2%/d e 2,69%/d. (Tabelas 5 e

5-A).

As diferenças entre os valores médios encon

trados, nos 3 grupos, para o espaço de distribuição e pa

ra o "clearance" fecal da tiroxina (EDT. e c_ „-) também

não foram significativas, embora nos eutireoideos fossem

um pouco maiores que nos NQA e BDT. Chamou a atenção, no

entanto, o valor baixo encontrado na paciente OTZ tanto
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TABELA 5: Constantes de depuração ( kJ3 ). de •etabolUaçïc deiIodativa ( *3 )

e de excreção fee«) ( kj ) da tiro«»«» extratireoldeana

Pacientes

Bodo

1 - IHM

2- CNG

3- LF

4- ENC

S- HDF

6- LOS

a- MMT

k33

(X/d)

Nodular -

14.7«
10.87
17,29
11,10
20.80
11.08

14.94

Eutireoidisao

S- PSC
71- FNC
72- MAP
73- HSF
74- TUS

Bodo

10- IAS
11- OH
12- NFS

9.25
10,46
11.97
9,07
8.87

k33(T3)
(Vd)

Nôdulo Quent

5.86*
8 p 9 6 . .

I4.o:>"
8.08

14.63**
-

11.35

11.60

-

-

Difuso Tóxico

20,78
21,79
20,16

13.98*
-

k3
(ï/d)

12.23
9.31

13.10
7.29

16.34
10.06

8,94

6,60
7.8S*
8,97*
6.80*
6.6S*

16.60
20. »1
17.16

k3(T3)

(Vu)

-
-
-

S.54
11.51

-

8.40

7.48
-

-

9.67
-

k4
(X/d>

2.51
1.56
4.19
3.81
4.46
1.02

6,00

2,65
2.62*
2.99*
2.Î7*
2.22*

4.18
0,88
3.00

k4(T3)
<Vd)

-
-
-

2.54
3.11

-

2.95

4.12
-
-
-

-

4.31
-

: Nôdulo Quinte Tóxico. +: Valores estiMdos.

Vilor dt k33 s1gn1fu*t1viaente menor que o da fase interior: (0,01<p<0,05)

**(p<0.01)
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para C „. quanto para k. (Tabelas 5 e 6)
r • i *È 4

TA8EU 6-A : Espaço de distribuição (E0T4) c -clearances'* total (CT4). fccal {Cf T 4)

• desiodativo (CD T ( ) , da tiroxina extratireoldcani.

Parïaetros

da cinítica

da tiroxina

E0T4 (litros)

EOT 4 ( T J ) (1)

C T 4 (Vd>

CT4(T3> <1/->

CF.T« «'/«)

CF.T4(T3) {I/d'

C„.„ <l/d)

CO.T4(T3) Cl/«>

Nõduios Quentes

Atõxicos

N

6

5

s

5

6

2

6

5

* í Sï

9.18 4 0.91

8.34 4 1.04

1.28 4 0,15

O.S655i 0.15

0.27 4 0.06

0.28

1,01 4 0,10

0,95 4 0.10

Tóxico

10.66

10,86

1 S9

1.23

0,64

0.32

0.95

0.91

N

5

I

1

5

1

5

1

Evtireoldeos

* î

10,50 i

16.47*

1,91*

0.29 4

0.68

0,84 4

1.23

S-

1

0

0

;

26

04

07

tõclos difusos

M

3

1

1

3

1

3

1

tóxicos

X

9.19

13.30

1.86*

0.25

0.57

1.67«

1.29«

í Sï

• 1.22

! 0.11

i 0.24

Hêdti significativanente ma tor que a de «uttreoideo*: *(0,01<p<0,05). **(p<0.01 ou wnor)

Valor significativamente niaior que os de N.Q.A.: *(p<0,05)
Valor significativamente menor que o da fase anterior: 5(0.01<p<O.OS).SS(P<0.01 ou

Em relação ao "clearance" total da tiroxina ,

apenas a diferença entre a média dos eutireoideos

(1,13 l/d) e dos BDT (1,93 l/d) teve significado estatís

tico. A média dos NQA (1,28 l/d) não diferiu significa ti.

vãmente das encontradas nos dois outros grupos.

O "clearance" desiodativo da tiroxina (CD „. )

de NQA (1,01 l/d), embora maior que o encontrado em eu

tireoideos (0,84 l/d) e menor que o dos BDT (1,67 l/d) ,

não foi significativamente diferente destes. A diferença

entre as médias de eutireoideos e hipertireoideos foi, en

tretanto, altamente significativa (Tabela 6- e 6-A).

Os resultados encontrados para as constantes

de transferência do compartimente» tiroxina e para seus va
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TABEIA t: Espaço de distribuição (EOT() e "clearances', total ( C T â ) . fecal | C f

e des todativo ( C0.T4 da tiroxin» extratireoideaiia.

Pacientes

lõci o

1- IHN

2- CNG

3- IF

4- EHC

S- NOF

6- LOS

8- AAMT

EOT,

(litro)

Nodular -

5.67

9.57

8.34

12.47

8,90

10.12

10.66

Eutireotòísuo

9- PSC

71- FHC

72- NAP

73- MSF

74- TMS

Sócio

10- IAS

11- OTZ

12- NFS

16,22

11.74

9,24

10.52

9.76

EDI4(T3)
(litro)

Modulo Que

5.60

9.56

6,68

11,48

8.37

-

10.86

nte

16.47
-

-

-

-

Difuso Tóxico

11.22

9,33

7.02

13,30
-

-

CT4

0/<f>

0.835

1.040

1.442

1.384

1.851

1.121

1.593

1.501

1.229

1,105

0,955

0,865

2.331

2.034

1,414

CT4(T3)

('/<")

0,328

0,857

0,940

0.928

1.224

-

1.232

1.911
-

-

-

-.

1.860
-

-

CF.T4

(I/O

0.142

0.149

0.349

0.475

0.397

0,103

0.640

0.430

0.307*

0,276*

0.239*

0,216*

0.469

0,082

0.211

CF.T4(T3)

(1/d)

-

•

-

0.Z9Ï

0,261

-

0.320

0.679
-

-

-

-

0.573
-

-

C0.T4

(t/O

0.693

0,891

1,093

0.90»

1.4S4

1.011

0,953

1.071

0,922*

0.829*

0,716*

0.649*

1.862

1,952

1.203

C8.T4(T3)

(1/4)

0.823"

1.093*"

1.213

0.Í3Í*

0.9*3*

-

0.912

1.232
-

-

-

-

1,287"

-

-

T: Nódulo quente tóxico; : Valores estimados
Valor de Cß T ( significativamente diferente do da fase anterior (0,01<p<0,05), (p<0,01)
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lores de "clearance" indicam existir, nos casos de hiper

função tireoideana, um nítido aumento da proporção do hor

mônio disponível que é metabolizado pela via desiodativa.

O mesmo não parece acontecer em relação ã excreção fecal

ou, caso ocorra, o aumento será bastante menos acentuado

que o observado para a metabolização hormonal.

Confirmando estas observações, encontramos uma

taxa de metabolização da tiroxina (M) elevada nos hipert^

reoideos (130yg/d). Nos NQA, o aumento não foi tão acen

tuado (62,5yg/d), embora ainda correspondesse a quase o

dobro do valor encontrado nos eutireoideos (37,0yg/d).

Em relação ã taxa de excreção fecal da tiroxi^

na (F) encontramos nos nõdulos quentes e bõcios difusos

tóxicos valores maiores que os da média dos eutireoideos.

Este aumento não chega a ser significativo nos BDT pelo

valor muito baixo encontrado na paciente OTZ (Tabela 7 ) .

Quando os BDT são analisados excluindo-se esta paciente

TAIEIA 7-*: Taxas de depuração (D), netabol 1 zacão (N) • exercei« fecal (F) da ti ruína

Parâaetro«

di cl nît U«

d* tlroxina

D (ug/d)

0 ( T J ) («9/d)

M (MS/Í)

M(T3> <«'d>

F (W9/d)

F(T3J ««'"J

• Tiôdulos Quentes

Atõxfcos

N

6

5

6

2

6

2

77.94« • 9,25

4S.905 i 9.17

62.51* • 7.92

34,74

15.42 • 2,99

11,80

Tóxico

(N»l)

168,7'J«

77,81

100,94"

57,61

67,78«

20,20

Eutireoideos

N

S

1

5

1

5

1

49.92 » «.««

47.87

37.04 • 3,24

30.86

12,88 « 1.29

17.01

N

3

I

3

r
3

1

Bõcios difusos
tóxicos

150.29** i 17,14

150.26**

129.98** • 13,50

103.96

20.3» * 9,01

46.30

Valor significativamente aator que os de eutireoideos: *(O,Ol<p<O,OS), **(p<O,OJ ou «euer)

Valor slgniricttivaaentc maior que os dos N.Q.A.: +(0,01<p<0.05). •*(»<0.01 on

Média si9n1fIcativaaente atnor que a da fase anter1or:f(p<oao]j
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TAfiClA 7: î««*s de depur<{*o (D), HMaboU/íçio (H) c Cxcreçio fecal (F) d*
Tiro»i na

Pic tentes

1-

2-

3-

4-

5-

6-

8-

9-

71-
72-

73-

74-

10-

11-

12-

8õc1o

IHH

CNG

LF

EMC

NDF

LOS

AAHT

O*1

(u9/d)

Modular -

48,01

81.03

99.07

55.40

104.47

79,64

168.71

Eutfreotdisao

PSC

FNC

»AP
HSF

TMS

Bõcio

IAS

OTZ

HFS

55.10

59.65

55.03

44.76

35.06

13)

(u9/d)

Nõdulo

14

67

54

37

55

77

47

-

-

Difuso Tóxico

183.21

147.78

150.

(145.72 #2)

121.93 -

Quent

.63

,05

.76

.13

,96

.81

87

26

H
(ug

Í

39

69

75

36

82

72

100

39

44

41

33

26

146,

141,

(139,

103,

/<!>

.83

.43

.07

.37

.06

.30

.94

.33

74*

27*

57*

30*

33

82

84 #2)

76

(«

25

44

57

30

103

<T3)

9/<O

-
-
-
.44

.04

-

.61

.86

.96

F"
(U9/0)

8.1«

11.60

24.00

19.02

22.40

7.34

67,78

15,77

14.91*

13,76*

11.19*

8.77*

36.88

5.96

r»*
(M

11

11

20

17

46

(5.88 #1)

18.18

(T3>

9/1)

-

.67

.«3

.20

.01

30

T: Nõdulo Quente Tõ*lco; Valores est («dos
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evidencia-se um aumento significativo da taxa de excre

ção fecal da tiroxina (p<0,05).

Com a taxa de depuração da tiroxina (D) é o so

matõrio das taxas de metabolização e de excreção fecal ,

ela reflete as variações encontradas nestas. Verificamos,

portanto, que a média dos NQA (77,9ug/d) é significativa

mente maior que a dos eutireoideos (49,9yg/d) sendo, en

tretanto, menor que o valor médio encontrado nos BDT

(150,3yg/d). A diferença entre estes últimos e eutireoi

deos é altamente significativa, enquanto o NQT tem uma ta

xa de depuração comparável às encontradas nos demais hi

pertireoideos (Tabelas 7 e 7-A).

Os tamanhos do compartimento tiroxina (Q T 4)

encontram-se na Tabela 10. Embora em alguns casos de nó

dulos atóxicos tenhamos encontrado valores bastante eleva

dos, em média estes valores (551,6ug) não diferiram signi

ficativamente dos de eutireoideos (502,9yg). Já o valor

médio dos BDT (913,6ug) e o encontrado no NQT (1125,2yg)

foram significativamente maiores que os de eutireoideos.

3.2 Fase T 3

Durante a sobrecarga com 150yg de triiodotiro

nina, observamos a diminuição sistemática dos valores de

k,3 em todos os nódulos quentes e no BDT; paradoxalmente,

encontramos uma elevação deste parâmetro no eutireoideo.

Estas alterações parecem ser devidas, principalmente, a

variações da constante de excreção fecal (k.), embora no

BDT a modificação principal tenha sido a diminuição acen

tuada da constante de metabolização hormonal, k, (Tabelas

5 e 5-A) .
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Encontramos uma modificação apreciável do espa

ço de distribuição da tiroxina em apenas um caso de NQA,

no qual houve diminuição, e no paciente com BDT, cujo EOT.

aumentou apôs T,.

Em todos os casos estudados, com excessão do

eutireoideo, o "clearance" total de T ^«PÜ^ diminuiu du

rante a fase de supressão. Nos nódulos quentes esta redu

ção parece ter sido motivada, principalmente, pela dimi

nuição do "clearance" fecal, já que o "clearance" metabõ

lico desiodativo (CD _,-) não mostrou uma variação sistema

tica, tendo aumentado em alguns casos e diminuído em ou

tros. No eutireoideo e no hipertireoideo com bócio difu

so, encontramos uma pequena elevação de C p _., tendo o

C T 4 aumentado no eutireoideo e diminuído no BDT (Tabe

Ias 6 e 6-A).

Em todos os pacientes estudados, a taxa de de

gradação da tiroxina (D) diminuiu significativamente du

rante a sobrecarga com T,. Esta diminuição foi especial-

mente acentuada no paciente com nõdulo tóxico. Nos nõdu

los quentes atõxicos os valores de D,m t eram comparáveis

ao encontrado no eutireoideo; no BDT, a diminuição foi re

lativãmente menor, mantendo-se o valor deste parâmetro em

níveis significativamente superiores aos dos demais pa

cientes (Tabelas 7 e 7-A).

4. Compartimento iodo tireoideano

4.1 Fase basal e perclorato

A constante de secreção tireoideana aparente

(k*2) mostrou-se de determinação difícil nos eutireoideos,

em virtude do tempo relativamente curto da fase basal. En
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tretanto, nos nõdulos quentes atõxicos, apenas em um caso

não foi possível determinar seu valor. Verificamos, mes

mo assim, que a média de k' ê nitidamente mais elevada

nos NQA que nos eutireoideos e que, entre os hipertireo_i

deos com bócio difuso ou nodular, os valores não diferem

significativamente, sendo sempre mais elevados que os en

contrados nos eutireoideos e na maioria dos NQA.

A constante de secreção tireoideana (k 3 2), de

terminada após bloqueio da captação, manteve certa corre

lação com o grau de tireotoxicose dos pacientes. Assim,

enquanto nos eutireoideos encontramos um valor médio de

1,49%/d, nos NQA a média já era 4,09%/d e, nos bõcios dî

fusos tóxicos, 10,39%/d.

TAIELA 8-A; Constantes de secret*» tireoldeana : «parente ( kL, ) . re»l ( k_, )

hormoni 1 ( fc? ) e do iodeto Itttratireoldeano (*„)•

Parâoictros <la
clnética do lodo

tireoldeano

4 2 ( ut )

«;j ( t/i)

k22(T3) (1 /<1)

k «( T i H) < ^ '

k2 (*/d)

à2(T3J ( I / I ) í

k* <* /d )

k,(T3, W->

N

6

7

6

4

6

S

6

5

Nõdulos

AtÕx1COS

3

4

2

7

2

1

1

I «

.36« 4

.09 i

•s'il
.73§ •

.69 4

,73 J

.77 4

,08S •

s
0

1

0

1

1

0

0

0

Quentes

.68

.03

.78

.53

.03

.68

.33

.32

Tônico

(«

8 ,

12.

7.

16.

1 0 .

7.

2.

0 .

•1)
6 3 «

98;«

8 3 Î*55
45J

Î 8 *

07*

70

75

N

3

E

6

S

1

I

1

1

Cutireotdeos

T •

0

J

0

6

0

0

0

0,

.77

.49

.235

525

35

«S

64

49

î C.28

4 0.45

• 0,23

4 1.50

U

8

8

i

4

?

1

3

1

Cõcios difusos

tóxicos

i
e

10

6

15

12

2

1

0.

l 4

.09

.36«

.79«

•«5
.14

73*

87

44

î '

4 1

+ c

z '

4 3

i o

.18

.77

.94 !

.07

.75

. M

Vdlor significativamente »alor que os de eut1reo1deos:*(0.01<p<0,05). **{p<0.0) ou cenor)

Valor significativamente nu i or qu« os dos N.Q.A.:4'(0.Đl<p<Đ,ĐS). **{p<0.01 ou Br nor)

Valor significativamente aenor que o da fase anterior:§(0,01<p<Đ.DS). §§(p<0.0! os nenor}



91

TA6EIA 8: Constantes de secreção

honionat (k^>

tireofdeani : aparente ( k ^ } . real ( k

e do todeto fntratireoideano ( k )

Pacientes

Bodo

1- IMH

2- CNG

3- IF

4- EMC

5- HOF

6- LOS

7- «PS

8— AAn

k22

(*«)

Nodalar -

-

2.11
3.20

5.80

2.01

5.02

1.99

8.63

Eutireoldismo

9- PSC

61- HAS

62- HAL
63- KAR

64- MTC

65- SV

Bócin

10- IAS

11- 0T7.

12- HFS

66- AMO

67- JLG

68- HAG

69- THS

70- HCO

1.32

0.43
-

-

0.55

-

Hi
U/d)

Módulo

0,61

2,16

4.81

6.33

4.26

8.56

1.91

12,98

0.99

0.44

1.85
3.41

1.71

0,54

Difuso Tóxico

5,09

11,61

9,10

5,96

5,31

7.57

1,13

2,98

S.S6

18,92

17.56*

8,13
8,41

3.18

6,94*

9.22*

k22(T3)

(Vd)

Quente

0.24

1.96

3.01*

5.87

" 2.97**
**

1.39

7.83**

0.93

-0.59

0.24
-0.17*

0.78

0.16

3.18**
-

7.14

7,67
-

7,32

8 .66

k22(TSH)

(X/d)

3.27

10.09**

9,21*

8.34

3.99
-

-

16.4S

5.28

6.82*
-

U.49*
6.81*

2.20*

13.0«**
-

-

-

15.70*
-

16,87*

18.03*

k

(*

0
0
2
3
1
7

10

0

«
17.
1«.

-

2

/d)

.18

.63

.74

.80

.74

.0*

.28

.35

78
08
57

k2

(»

0

0

2

4

1

1

0

2.
-
-
-
-
-
-

-

(T3)

.0»

.B«

.38

.02

.32

.07

45

73

k.

(X/d)

0.43

J.5«
2.07

Î.S4

2.S3

1.50

-

2.70

0.64
-
-
-
-

-

0.78

1.84

-
-
-
-

-

k*ÍT3)

(X/d)

0.1S

J.12
0.62

1.85

1.65

-

-

0.75

0.4»

-
-
-
-

-

0.44

-

-
-
-

-
T: Nõdulo quente tóxico; •: TSH. (Anblnon) 10 IM/dia. 3
Valores de k?, significativamente diferentes dos da fas«

dias.
anterior: (0.01<p<0.05): <P<0.01)



92

Variações similares foram também observadas em

relação â constante de secreção hormonal tireoideana ík_).

Os menores valores foram encontrados no eutireoideo e na

paciente IMM, com nódulo quente que não chegava a supr_i

mir acentuadamente o tecido extranodular; os maiores valo

res foram encontrados entre os bõcios difusos tóxicos ÍOTZ

e MFS).

A constante de liberação de iodeto tireoideano

(k ), ao contrário de k_, não parece variar em função do

grau de hiperatividade glandular. No conjunto dos pacien

tes estudados observamos valores extremos de 0,43%/d e

2,99%/d para este parâmetro. Mesmo nos casos com os valo

res mínimos de k , estes nunca foram desprezíveis quando

comparados aos valores de k~ correspondentes. (Tabelas 3

e 8-A).

A taxa média de produção de tiroxina (P) foi

significativamente mais elevada nos NQA (77,94ug/d) que

nos eutireoideos Í49,92\ig/d). Valores ainda maiores fo

ram encontrados nos tireotóxicos (152,57%/d e 168,71jig/d).

TASUA 9-A:Tixas de produção dí tfroxina (P) e de liberação éo lodeto tJreoldeano (S)

Parâmetros da

cinética do lodo

tireoideano

P*1 (U9/1>

P*'(I3) lt>9/ó)

P*Z(T3) (us/d)

R*' (v9/à)

R*l(T3) (us/d)

R^(T3) (u9/d)

Nõdulos Quentes

dtêiicos

K

í,

5

5

6

5

5

77,9«* • 9.29

45.9855J 9.21

30.Î5S • 9.63

99.52 428.48

42.74§ +14.51

42,0355+1«.76

Tóxico

(K.l)

168.71«

60.00

46.23

«4,37

11.31

11.00

Eiitirtoideos

N ! r • sj

5

1

1

1

1

1

»9.92 ; «.41

52.67

22. 54

102.23

S7.34

52.12

e

H

Z

I

1

J

1

I

Selos difusos

tóxicos

y

1S2,57y

H7.344+

146.61*+

23,5f**

23.87

24.34

¥»Jor significativamente diferente dos de eut1reoideos:*{0.01<p<O.OS), **(p«0.01 ountrj

Valor il9nif1c«t1väi»ente diferente dos de R.Q.*.:*{0.01<p<0.05}.++{P<0.01 OB «enorj

Média stgnifIc»t1»»»ent« menor que a da fase anter1or:§(0,01<p<0,0S},§5(p<0.01 ou aenor)
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TABELA 9: Taxas de produção d« tiroiinj (P) e de liberação do iofeto tireoideano (R}.

Pacientes

»ócio

1 - IHK

2- CNG

3- IF

4- EMC

5- HOF

6- LOS

8- AA«T

P* ' P#V3)
(u9/d>

Modular - Módulo Quente

48.01
81.03
99.07
S5.40

104.47
79.64

168,71

Eutireofdisao

9- PSC

7 1 - FHC

72- «AP

73- NSF

74- TMS

Sócio

10- IAS
1 1 - 0T2

12- MFS

5S.10
59.65
SS.03
44.76
35.06

01 fuso Tóxico

183.21
147.78
(53.89 |2]
121.93

13,98
64,20
58.84
37.04
55.83

-

80.00

52,67
-

-

-

-

147.34
-

-

P*Z(T3)

(u9/d)

8.04
66.04
23,93
24.11
29.15

-

46,23

22.54
-

-

-

-

146.61
-

-

(«9/d)

117.53
199.00

74.68
37.00

151.99
16.89

44.37

102,23
-

-

-

-

29,78
1S.89

(15.67 #2)
25.01

• * ' ( T 3 )
(•»«/<>

2 * . 27

84.83
15.34
17.02
70.26

-

11.31

57,34
-

-

-

23.87
-

-

« * Z

<U9

25

88

14

17

t 4

11

52

24

ÍT3)

/<»>

. 4 0

.54

.27

.05

.83

. 0 0

.12

,34

NõduTo Quente Tõalco
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TABELA 10: lim»tiho dos coapartlacntos fodcto ejitritlrtoiđemo
(Oj). fodo tireoideano (5 T ) • tiroïfna (0T , ) -

Pacientes

Bodo

1- IHN
2- CMG

3- IF

4- ENC

5- HOF

6- LOS

7- HPS

8- A*HT

Eutir«

9- PSC

7 1 - FNC

72- H»P

73- HSF
74- TMS

**-%

Bodo

10- 1«
1 1 - OTZ

12- MFS

0,5

<W9>

Nodular - Modul

58,88
76.76
79.17
41.45
42.68
59,98
56.95

59.44 * 5.55

48.61

»OidiSKO

70,79
-
-
-

-

-

Difuso Tóxico

88,05
-

50.49

69,27

«T
(U9>

o Quente

22.748.96
12.938,22
3.609,83
1.458,S?
6.016.62
1.127.89

-

7.389,1 * 3.SS7.9

1.641.03

IS.956.42
-
-
-

-

-

3.832.56
853,09
836.87

1.840.8* • 995.9

«T4

<M9)

2H.Î8
745.56
572.94
419.19
502,32
718.67

-

551.6« î 70.66

1.125.15**

595.61
570.05
459.88
493.37
395.61

502.90 i 36.44

«81.59
1.254.28

604.60

9I3.S6* t 188.17

: Hõdu1 o Quente Tóxico ^: Valores Esttaades
Valor significativamente dlftrente dos de euHreotdeos:

(0,01<p<0.05). (p<0,01 ou aenor).
Valor signtftcativaaente «alor q>ie os de N.Q.A.:*(p<0.035)
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Em relação ã taxa de liberação de iodeto tireoideano

observamos o inverso; o eutireoideo tinha o maior R

(102,23ug/d) enquanto os menores valores foram observados

nos bõcios difusos tóxicos (23,56yg/d, em média) (Tabelas

9 e 9-A).

O tamanho do compartimento iodo tireoideano de

troca rápida (Q ), estimado em função das taxas de produ

ção de tiroxina e liberação de iodeto, variou bastante en

tre os casos estudados. Entretarto, verificamos que nos

casos de hiperatividade glandular o "pool" de iodo intra

tireoideano estava óiminuido (Tabela 10).

4.2 Fase T_

Durante a supressão com triiodotironina, encon

tramos nos nõdulos quentes atóxicos uma diminuição signi

ficativa dos valores de k22'
 k ' P e R í T a b e l a s 8~A e 9~A).

Em termos percentuais, relativamente ao valor da fase per

clorato, esta queda foi de 28,7%, 61,3% e 65,3%, respect!

vãmente para fc?2'
 p e R* E r relação às taxas de produção

de tiroxina (P) e de liberação de iodo tireoideano, (R),

estes valores excedem as quedas percentuais encontradas

no eutireoideo (59,1% e 49,0% para P e R respectivamente),

sendo significativamente maiores que as quedas observadas

no BDT (Tabela 11).

TABELA 11: índice d« varincío dos valorei d* fase T3 «• rel»çïo aos d*

f*se perc)or*to (A) .

índice de
V*r1*ç*o

i *22 (X)

4 ? (I)

A R (X)

4 tO.S/CD.T4 <*>

Nôdulos Quentes

Atõxicos

K

6

S

S

5

r

28,69

61.25

65.27

20,42

Tóxico

(«->)

39,68

72,60

75.21

9,62

£utlreo1deos

N

6

1

1

1

T

62.64

59,09

49,02

26,87

8ÕCÍ0S
difusos
tônicos

N

5

1

1

1

X

12.25

19,98

IS,27

0,05

í>- 1 0 0 . ( F . P e r c l o r : t o - F . T 3 ) / ( F . P e r c i o r « t o )
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Embora os valores médios de k_ tenham diminui

do durante a fase T,, esta diminuição não foi sistemática

mente observada em todos os casos de nódulos quentes, nem

no eutireoideo. Não podemos, também deixar de lembrar

que os valores de k_ e k são determinados indiretamente,

sendo portanto muito mais passíveis de erro que os valo-

res de k»2 e P, determinados diretamente pelos dados ex

perimentais.

4.3 Fase TSH

Nos dois dias após o estímulo con 20U.de TSH,a

radioatividade tireoideana baixou significativamente em

todos os pacientes. Este aumento da secreção do iodo ti

reoideano expressou-se por uma elevação significativa de

k?_, inclusive no bócio difuso tóxico.

Em um grupo de 5 eutireoideos e 3 bõcios difu

sos tóxicos, aos quais o hormônio tireotrôfico foi admi

nistrado segundo o esquema clássico de estímulo glandular

(10U.i./đ, durante 3 dias), os aumentos da constante de

secreção tireoideana não foram significativamente diferen

tes dos observados com o estímulo único (Tabelas 8 e 8-Ã).

Apôs 2 dias o efeito do TSH não era mais per
ir

ceptível, e os valores da U tenderam a estabilizar-se ou

a se elevar novamente.

5. "Clearance" desiodativo dos produtos de secreção

reoideana. Relação CD g/C-j T-

ti

,131
A relação entre a excreção urinaria de 131,

o PB i, referentes a a-n mesmo período (C D S) diminuiu

significativamente durante a fase de sobrecarga com T,.
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Em apenas um caso de NQA (paciente IMM), esta queda foi

menor que 10% do valor determinado durante a fase perclo

reto. No resto do grupo observamos diminuições que varia

ram entre 17,5 e 39,1% dos valores anteriores. As eleva-

ções de C_ em resposta ao estímulo coro TSH foram eviden
D.O. —

tes e acentuadas em 4 dos 5 nódulos quentes atóxicos; sen

do do mesmo modo vistas no caso de eutireoidismo. No BDT

e NQT houve também resposta ao TSH, porém menos acentuada

que a encontrada nos pacientes sem hipertireoidismo (Tabe

Ia 12).
TABELA 12: "Clearance" desiodativo dos produtos de secreçïo

tireoldeana JCp s ) .

Pacientes

Bõclo

1- IHK

2- CNG

3- LF

4- EMC

5- HDF

* ! * ;

8- »AMT

CD.S

<!/<")

Nodulir - Hódul

2.390

3,079

1,917

1,5)6

3.569

2,494 * 0.374

1,204

Edtireoldisao

9- PSC

Bacio

10- IAS

3,059

Oifuso Tóxico

2,165

CD.S(T3>

> Quente

2,251

2.537*

1 .529*

0.928**

2,175

1,684* J 0.290

1.041**

2, 667

1.446*

CO.S(TSH)*

*•
6,372

•*
5.498

2.168

1.276

2.170

3,997 ; 1.018

1.266

5.132**

1.731

§: Valores nédios dos dois priaeiros dias «pôs TSM. No paciente
IAS for«» usados os valores do 2° e 39 dia.

Valor signtficativaoente diferente do da fase anterior:

(0,01<p<0.05). (p<0,01 o* aenor}.

A medida de C £ é influenciada por variações

do espaço de distribuição hormonal extratireoideano e da

taxa de degradação deste hormônio, podendo assim dar in
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formações errôneas. Como estas variações também se refle

tem sobre C „., empregamos a relaçãc C c /C . como um

índice através do qual poderíamos analisar mais correta

mente a modificação da secreção tireoideana dos produtos

marcados com I.

Realmente, em relação a este parâmetro encon

tramos dispersões menores entre os nõdulos atóxicos. Nes

tes pacientes, após T,, a queda de C „ /C _. variou en

tre 8,0 e 32,8% do valor determinado durante a fase per

clorato. O nõdulo tóxico mostrou diminuição de aproxima

damente 9,7% em relação ã fase anterior, enquanto no eutiL

reoideo a diminuição foi mais acentuada (27,0%, aproxima

damente). Apenas no caso de BDT não observamos variação

após T_ (Tabela 11).

Após o estímulo com TSH as elevações de C o/
CD T4 v a r i a r a m e m intensidade; no entanto, apenas no caso

de BDT foram desprezíveis. Entre os nõdulos quentes ato

xicos houve um aumento de aproximadamente 60% em relação

ao valor da fase T,. No NQT o aumento foi de 25% aproxi

madamente e no eutireoideo cerca de 124%. (Tabela 13).

TABELA 13:

Pacientes

1 -

2-
3-

4-

5-

*

8-

, .

10-

8õc1o

IHM

CNG

LF

EHC

HOF

AAHT

Eutirei

Relação entre os 'clearances*
produtos de s«creç»o

CD.S 'C0.T4

(ir)

Nodular - Moduli

3

3

1
1
2

2.556

1 ,

»idiSBD

2

,448
,456
,754
668

455

* 0.390

263

856 1
t

Bodo Difuso Tóxico

IAS 1. 163

c o.s ' c

destodativos dos
tireofdeafia e da

D.T4<T3>

(fr)

> Quente

2

2

1
1

2

2,007

1

2

1

.736**

.321*

.261*

.459*

.258*

• 0.278

.141

,086

162

tlroxina.

CD.S'CD.T«<TSH>§

7

3
1
1

2

3.472

1

1 .

(fr)

.837*

.802

.563**

.763

.393

* 1,160

4 » *

669**

170

f: ¥«lores util os dos dots priaeiros diis «pôs TSH. No paciente
IAS foraa usados os valores do 21 e 39 dia. ,

Valor sisnfficaUvaaente diferente do da fase anterior: (0.£»<p<0.05). (p<0.01 ou aenor).



6. Modelos cinéticos

Exemplos das curvas de radioatividade tireojL

deana, plasmética e urinaria encontradas em nossos pacien

tes, assim como as respectivas curvas teóricas, calcula

das a partir dos modelos tricompartimentais da cinética

do iodo, encontram-se nas figuras 14 a 22.

6.1 Ajustamento entre valores observados e teóricos

ses basal e perclorato)

(fa

Durante a fase basal apenas um caso entre os

estudados, mostrou definição por um dos dois modelos da

cinética do iodo; em conjunto, as medidas da paciente MDF

{figura 14} ajustaram-se significativamente melhor aos va

lores determinados pelo modelo II (p<0,05).

Já durante a fase perclorato encontramos aju£

te altamente significativo (p<0,001) entre o modelo II e

as medidas de radioatividade tireoideana, plasmatica e

urinaria de 3 dos casos de NQA {pacientes MDF, CNG e LF;

figuras 14, 15 e 16). Também no nõdulo quente tóxico

(AAM, figura 17), o ajustamento entre valores observados

e teóricos correspondentes ao modelo II, foi significati.

vãmente melhor (p<0,05) que o ajuste em relação ao modelo

I.

Em um caso de nódulo quente atóxico (EMC, figu

ra 18), o ajuste foi melhor em ralação ao modelo I, se

bem que o valor do índice de Fisher (F) tenha sido apenas

limiarmente significativo (p=0,05). Nos dois outros pa

cientes com NQA (LOS e IMM, figura 19), assim como em um

dos bôcios difusos tóxicos (MFS, figura 20), o menor soma

tório de desvios quadráticos foi dado pelo modelo II, en
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quanto em um outro caso de BDT (ZAS, figura 21) e no euti

reoideo (PSC, figura 22) , os menores desvios foram encon

trados em relação ao modelo I. Estes ajustamentos não

chegaram, entretanto, a ser significativamente melhores

que os determinados para o outro modelo.

Durante a análise inicial, de comparação não

estatística entre as curvas teóricas e os valores experi^

mentais, já havíamos observado que em alguns casos as cur

vas teóricas e experimentais sofriam modificações simila

res, mesmo quando os valores numéricos de ambas eram dife

rentes (vide figuras 15, 16 e 19, como exemplo). Em ou

tros, as curvas teóricas eram bastante diferentes das ex

perimentais, mostrando a ineficiência do modelo para re

presentar a cinética do iodo destes pacientes (vide, como

exemplo, figuras 18 e 21).

Fundamentados nesta análise inicial separamos

dois casos como exemplos de melhor e pior ajuste entre cur

vas teóricas e experimentais. Realmente, se observarmos

os gráficos das pacientes CNG e EMC, poderemos verificar

que enquanto no primeiro (figura 15) existe uma grande sî

milaridade entre as curvas teóricas e as medidas experi

mentais de PB I e E , no segundo (figura 18) as cur

vas de atividade sangüínea e urinaria mostram discrepân

cias flagrantes em relação ãs respectivas curvas teóricas.

Parece-nos portanto, que mesmo neste caso, no

qual do ponto de vista estatístico o n«odelo I daria me

lhor ajuste em relação aos valores observados, não pode

ser despresada a liberação de iodeto tireoideano. Estas

observações tendem a corroborar os resultados obtidos

quando analisamos a taxa de liberação de ioJsto tireoide

ano (R) .

Na paciente OTZ, com bõcio difuso tóxico, qual
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quer tentativa de representar a cinética do iodo por um

dos dois modelos tricompartimentais, mostrou-se totalmen

te inadequada.

6.2 Comparação entre os desvios relativos das fases per

clorato, T, e TSH

Apesar de não termos obtido um perfeito ajusta

mento entre curvas teóricas e medidas experimentais du

rante as fases basal e perclorato, consideramos que os

desvios relativos encontrados durante este último período

poderiam ser utilizados como dados controle, em relação

aos quais pudéssemos avaliar as modificações que viessem

a ocorrer durante a sobrecarga com T_.

Comparamos assim os desvios relativos entre va

lores observados de U. ,131 e PB131, seus respec

tivos valores teóricos, determinados pelos modelos I e/ou

II.

Os valores teóricos de PB I foram sempre ex

pressos em porcentagem da dose administrada por litro do

espaço de distribuição da tiroxina, determinado para a fa
*

se perclorato ou fase T_. Os valores teóricos de ü e
131E. . foram expressos em porcentagem da dose administra

da.
Os resultados da análise estatística encontram

se na tabela 14.

As discrepâncias entre valores teóricos e ob

servados foram maiores durante a fase basal do que na fa

se perclorato, principalmente em relação ao PB I. Esta

diferença tem expressão estatística na maioria dos casos.

Quando comparamos os desvios de PB I, correspondentes ã

fase T~, com os observados durante a fase perclorato en

I ;
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TABELA M : Coaparação entre os desvios relativos encontrados

nas várias fases experiaentais.

Pacientes

1-
2-

3-

4-

5-

6-

8-

9-

10-

12-

Bõcio

IHH
CN6

LF
CHC
HOF

LOS

AANT

Fase Basal VS
F. Perclorato

U PB 1 E

Nodular - Nõdu

•4

0

0
•

0

44

0

0
+

4

4

••

0

• •

Eutireoldismo

PSC

Bacio D

IAS
MF S

0

tfuso

44

0

0

•

0
4

0

0
4>

0

0

0

Tóxico

4 4

0

4 +

0

F.

vs

U

Perclorato

Fase

PB I

Quente

+•

0

0

0

0

-

4+

0

4;

-

• •

• •

• •

0
• 4

-

0

0

•+

-

T3

£

•

0

0

0

-

••1
• II

-

Fase

Fase

U

•

0

0
• 4

44

-

• 4

4

4 4

-

PB

0

4

4

0

0

-

•

0

0

-

T3 K

TSH

I E

0
4

0

0

0

-

4 4-

4

0

-

: Nôdulo Quente Tóxico

Diferenças significativas pelo teste de M1lcoxon:*(p<0,05)

++(p«:0,01)

Diferenças não significativas: °(p>O,OS)
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contramos uma modificação significativa do ajuste em to-

dos os NQA, com excessão de EMC. Esta modificação exprès

sa sempre uma diminuição relativa do PB I observado du

rante a fase T~. Variações similares são também encontra

das em relação ã excreção urinaria de radioiodo, embora

na maioria dos casos sem significado estatístico.

Quando analisamos simultaneamente a curva do

traçador do compartimento tiroxina extratireoideano, pode

mos verificar que, em virtude da diminuição na taxa de de

gradação do T.- I, observa-se um aumento sistemático das
125concentrações de PB I durante a fase T_. Caso a secre-

ção tireoideana não sofresse qualquer alteração durante a

sobrecarga com T,, o PB I deveria sofrer também uma mo

dificação similar, tendendo a elevar os seus valores. No

eutireoideo (PSC, figura 22) por exemplo, não é possí-

vel chegar-se a nenhuma conclusão pelas curvas de PB*I

pois, embora o PB 1 tenda a diminuir durante a fase T,,
125o mesmo ocorre com o PB , Assim, neste caso, a diminui

ção relativa do hormônio marcado de origem tireoideana po

deria ser decorrente apenas de sua depuração aumentada.

Nos dois primeiros dias após o estímulo com

I e da excreção urina

ria de *"""! em praticamente todos os casos estudados embo

ra em alguns a variação fosse bastante pequena; isto pode

ser visto nos gráficos dos pacientes EMC e IAS, por exem

pio (figuras 18 e 21).

Estas variações foram estatisticamente signifi

cativas em apenas 3 casos, o que é compreensível se lem

brarmos que a resposta ao estímulo único empregado neste

estudo, é rápida e transitória. A variação dos valores

de radioatividade tireoideana pôde também ser evidenciada

na maioria dos casos, porém acreditamos que é mais efi-

TSH encontramos um aumento do PB
131

131,
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cientemente analisada pelas regressões de seus valores em

função do tempo, ou seja, da variação de k_2.

7. Relação PBAJJT/PB °ï (Tabela 15)

A análise da curva de PB13iI/PB125I confirait

os resultados encontrados na análise das curvas cinéticas

e dos "clearances" desiođativos. Este método foi descri_

to por Wartofsky et al (118), que o utilizaram para estu

dar o efeito do iodo sobre a secreção tireoideana.

Para os dois períodos (perclorato e T3) foram

determinadas as inclinações das regressões exponenciais

de PB /PB I em função do tempo. Os valores da constan

te de correlação, sempre significativa, mostrou que a anâ

lise era válida apesar do número reduzido de pontos que

fomos obrigados a utilizar em alguns casos para a determi

nação da regressão.

TABELA IS: Vartacio de P8 1 3'I/PB 1 2 5I m função do tempo.

Pacientes

1-
2-
3-
4-
5-
6-

ÎT

8-

9-

10-
12-

Bõcio

IHM
CNG
IF
£MC
HOF
LOS

î Sï

AAMT

Eut (rei

PSC

Fase perclorato

b {ti«) "r"

Nodul

11
17
18
13
17
U

IS.O

11

KHsac

19

Bõcio Otfuso

IAS
HFS

15.

10.

ir - Nõdulo Quente

.82

.76

.82

,32

.06

06

í «.*

98

22

Tóxico

40

74

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0,

.860

.996

.996

.924

.996

.997

,956

99i

8.

997

998

t>

7
9
9
4

10

3*'

3

6.

7.
-

Fase

{»/d)

.49

.37"

.96**

26*

60**

'í LI

74**

81**

97**

T3

0
0
0
0

0

0

0,

0.

"r*

,999

,994

,993

,992

,983

974

968

969

Valor slgniffcattvamrnte nenor que o da fase anterior

(O,0l<p<0,05), (p<0,01 ou Menor).



114

As curvas obtidas em 2 pacientes com NQA e no

NQT, BDT e eutireoideo, encontram-se nas figuras 23 a 27.

Em todos os casos observamos uma diminuição a

centuada da inclinação durante a fase de sobrecarga com

T3, evidenciando a queda da secreção tireoideana durante

este período.

Nos pacientes atóxicos encontramos, após TSH,

valores de PB I/PB I mais elevados que os esperados a

partir das regressões determinadas durante a fase T, (fi

guras 23, 24 e 25). Embora estas diferenças não chegassem

a ser significativas estatisticamente, indicam existir una

resposta secretõria bastante acentuada ao estimulo tireo

trõfico, tanto nos nódulos quentes quanto no eutireoideo.

Não observamos elevação perceptível de PB I/PB I apôs

TSH nos casos de NQT e BDT (figuras 26 e 27).

CN.e. NÓDULO QUENTE ATOXICO

0.10

0.08

\
H

•• 0.0Ï

0.0«

Í TSH

Ä&::^:ft%S#:^GHm iK^^
i i i
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Figura 23 - C.N.G. - Relação P B 1 3 1 / P B 1 2 5
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DISCUSSÃO

1. Análise da cinética do iodo nos nódulos quentes tire

oideanos.

Nossos resultados confirmam as observações de

outros autores quanto â alteração da função tireoideana

nos nõdulos quentes, situando-os funcionalmente entre as

glândulas normais e os bõcios difusos tóxicos, mesmo quan

do os pacientes ainda são clinicamente eutireoideos (27,

29, 54, 80).

Na maioria dos trabalhos estas alterações fo

ram analisadas apenas pelas clássicas provas de função ti

reoideana (captação de radioiodo, PB*I, tireograma, dosa

gem dos hormônios circulantes), complementadas pelas pro

vas de estimulo e/ou supressão glandular; não encontramos

na literatura nenhum estudo sistemático da cinética de io

do nos nódulos quentes tireoideanos. De Groot incluiu â

penas um caso de bõcio nodular tóxico na sua analise cinê
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tica do metabolismo do iodo (17); entretanto, justamente

nesse paciente poucos parâmetros foram determinados e uma

proporção apreciável foi apenas estimada indiretamente.

O estudo mais completo dos nõdulos quentes que

encontramos foi feito por Koutras e col. (54). Além aa

captação de radiodo em diversos tempos e do PBI radioati.

vo e estável, os autores analisaram também; o "clearance"

tireoideano e renal de iodeto, a captação tireoideana ab

soluta de iodo estável (AIU) e o tamanho do compartimente

tireoideano de iodo trocãvel (QT) em 8 nõdulos quentes

atõxicos e 21 tóxicos, comparando-os com um grupo contro

le de 18 eutireoideos.

Ao contrário do observado em nossos casos, não

encontraram aumento significativo do C nos nõdulos quen

tes. Isto pode ser decorrente do "clearance" tireoideano

mais elevado encontrado no seu grupo controle (36,7 ml/mir$,

valor que é comparável ao referido por outros autores eu

ropeus (20, 50). Em nossa amostra de eutireoideos, o va

lor médio de C (11,6 ml/min) é bastante mais baixo, asse

melhando-se aos valores observados por autores norte-ame-

ricanos (5, 17, 89) e brasileiros (71). Esta diferença

provavelmente reflete os aportes de iodo característicos

das duas populações e, assim, as diferentes concentrações

de iodeto plasmãtico. Enquanto nos grupos estudados em

Atenas o iodeto plasmático médio era de 1,2 ^g/1, em nos

so meio (São Paulo) foram encontradas concentrações que

oscilaram em torno de 2,5 pg/1 (70, 71).

Nos NQA também encontramos valor médio de C

inferior ao determinado por Koutras, embora a diferença

seja menor que a encontrada nos eutireoideos. Tendo em

vista a heterogeneidade existente entre os nõdulos quen

tes, mesmo quando divididos em tóxicos e atõxicos, estas
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variações são facilmente compreensíveis. Parece-nos es_

tranho, entretanto, que entre os nõdulos tóxicos, os auto

res não tenham encontrado "clearance" tireoideano mais ele

vado. O valor médio de 50,2 ml/min, determinado neste

grupo, por Koutras, não chega a ser o dobro do observado

entre os eutireoideos, enquanto nos dois casos por nós es

tudados encontramos aumento de quase 8 vezes em relação

aos eutireoideos e de aproximadamente duas vezes om rei-

ção aos nódulos atóxicos.

Estas diferenças não podem ser explicadas por

variações na metodologia empregada, embora Koutras deter

mine o "clearance" entre 60 e 150 minutos e nõs o tenha

mos determinado em diversos períodos entre 30 e 240 minu

tos, considerando o maior valor encontrado. Em nossa ex

periência os valores individuais não mostram grandes va

riações entre 1 e 4 horas, sendo o "clearance" máximo ge-

ralmente encontrado entre 60 e 180 minutos.

Nos nossos pacientes eutireoideos e com NQA o

"clearance" renal é bastante similar ao encontrado por

Koutras. Os valores elevados de Cn§2, evidenciados em

dois pacientes com nódulos tóxicos, refletem o aumento da

constante de depuração renal de iodeto (k,-) . Aumentos com

paráveis não foram observados, quer por outros autores (5,

17, 54), quer nos nossos casos de BDT ou NQA. Por esse mo

tivo consideramos pouco provável que eles correspondam a

uma alteração específica dos parâmetros do. depuração re

nal do iodeto nos nódulos tóxicos. Isto parece ser con

firmado pela observação de valores relativamente elevados

de Co, também em dois normair; da nossa ainostra.

O "pool" intratireoideano de iodo trocável(QT).

foi estimado por métodos completamente diversos em nosso

estudo e no de Koutras. Mesmo assim encontramos, como es
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se autor, redução apreciável do tamanho de Q nos nõdulos

quentes. Apenas em duas das nossas pacientes com NQA o

"pool" de iodo intratireoideano era comparável ao encon

trado no normal; justamente os dois casos (IMM e CNG) nos

quais o tecido extranodular ainda conservava grau signify

cativo de funcionamento, como evidenciado pelos tireogra—

mas.

No estudo feito por Nicolau (70) em eutireoi^

deos e BDT,diversos métodos foram utilizados para estimar

Q , todos diferentes do que empregamos. Os valores obt_i

dos para eutireoideos são comparáveis ao por nôs encontra

do. Entretanto, nos bõcios difusos tóxicos esse autor en_

controu, em condições basais, valores muito superiores aos

nossos. Somente apôs o tratamento com propiltiouracil

(600 mg/d durante 3 a 14 meses) e a conseqüente depleção

glandular, encontrou valores para o "pool" intratireoidea

no comparáveis aos de nossos pacientes com Buf. Já De

Groot (17), utilizando os mesmos métodos empregados por

Nicolau, determinou valores de Q bastante similares aos

nossos. Não podemos afastar formalmente a possibilidade

de termos provocado uma depleção glandular pelo emprego

do perclorato de potássio, principalmente nos casos de

glândulas hiperfuncionantes; pelo contrário, na paciente

OTZ, achamos muito provável que isto tenha ocorrido. No

entanto, nos dois outros casos, cremos que dificilmente um

bloqueio da captação tireoideana, de 5 a 8 dias, pudesse

produzir depleç?o comparável ã provocada pela administra

ção, durante meses, de inibidores da síntese hormonal. Va

le a pena lembrar também que justamente o paciente IAS,

no qual encontramos o maior valor de Q T entre os hiperti-

reoideos, havia sido previamente medicado com antitireoi^

deanos, enquanto nos dois outros casos nenhuma medicação
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foi administrada antes do estudo cinético. Parece-nos,

assim, que as diferenças entre nossos casos e os estuda

dos por Nicolau sejam decorrentes mais do grau de hiper-

atividade glandular do que devidas a uma depleção acentua

da do "pool" tireoideano, provocada pelo perclorato de po

tãssio.

Por outro lado, encontramos em todos os nossos

pacientes, com excessão de OTZ, valores similares para a

taxa de produção de tiroxina, quer fosse ela calculada pe

Io método que postula o equilíbrio do sistema (P* ) , quer

fosse determinada pelo método de Jubis (P ), que possibi

lita o cálculo da produção hormonal diária mesmo durante

um período de desequilíbrio do sistema ("non steady state")

Este fato nos fez presumir que a produção hormonal tenha

se mantido estável durante a fase perclorato e que a esti

mativa de Q seja válida, pelo menos em termos comparati

vos dentro da amostra.

A taxa de produção de tiroxina encontrada no

grupo de eutireoideos, 76,4pg T./d (49,9pg de I-T./d), é

similar ã relatada em numerosos outros trabalhos (48, 51,

82, 105, 116). Nos hipertireoideos as taxas de produção

de T. foram cerca de 3 vezes superiores äs encontradas

nos eutireoideos, correspondendo, em média, a uma produ

ção de 241,7pg T,/d, quando excluímos do grupo a paciente

OTZ. Este valor situa-se bem dentro da faixa referida na

literatura (51, 72, 118). Julgamos importante enfatizar

este ponto, em primeiro lugar por termos trabalhado com

uma amostra pequena e heterogênea de hipertireoideos e ,

também, pelo fato de estarmos empregando um bloqueador da

captação de iodeto em glândulas com ritmo elevado de se

creção e reduzido "pool" intratireoideano de iodo rapidâ

mente trocãvel.
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Nos nõdulos quentes atóxicos a taxa média de

produção da tiroxina {119,3ug T./d) era quase o dobro da

encontrada nos normais, embora dentro da amostra os valo

res individuais tenham variado bastante.

Se compararmos os valores médios da taxa de

produção hormonal (P) e da taxa de liberação de iodeto (R)

em nossa amostra, podemos notar uma relação inversa entre

estes dois parâmetros. Os maiores valores de P correspon

dem aos hipertireoideos (BDT e NQT), que apresentam tam

bém os menores valores de R. O contrário é constatado em

relação aos eutireoideos e NQA. Esta aparente relação en

tre P e R não resiste, entretanto, a uma análise mais de

talhada, seja ela gráfica ou estatística. A independên-

cia existente entre as duas taxas de secreção tireoideana

torna-se evidente quando comparamos o coeficiente de co£

relação determinado apenas nos nõdulos atõxicos (r=+0,24),

com o determinado na amostra global (r=-0,37).

Wartofsky e Ingbar (116) observaram, assim co

mo nós, que nos eutireoideos a taxa de liberação de iodo

não hormonal ("non-T, iodine release") excedia a taxa de

secreção da tiroxina, enquanto nos hipertireoideos isto

não ocorria. Esses autores verificaram existir, nos eutî

reoideos, uma estreita correlação entre a excreção urina

ria de iodeto e a liberação de iodo não hormonal tireô L

deano. Embora presumissem que a diminuição relativa de R,

nos seus casos de tireotoxicose, fosse devida a uma utiLi

zaçao mais eficiente de iodeto de origem intratireoideana,

não puderam afastar a possibilidade de uma ingestão menor

de iodo, condicionada por fatores de tempo ou geografia .

Como em nossos pacientes todo o iodeto liberado é obriga^

toriamente de origem intratirooideana, pudemos comprovar

que existe realmente uma re-utilização mais eficiente do
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iodeto, nas glândulas hiperfuncionantes. Isto nos parece,

no entanto, mais relacionado ao tamanho do compartimente

de iodo tireoideano que propriamente ao grau de hiperfunçao

glandular.

As constantes de secreção total (k22)e de se

creção hormonal (k2) tireoideanas foram evidentemente

maiores nos NQA do que nos eutireoideos, ercbora este au

inento não clïegasse a ser significativo do ponto de vista

estatístico. Nos pacientes hipertireoideos encontramos,

como já referido em outros trabalhos (17, 71), um aumento

acentuado e significativo da constante de secreção tireô L

deana. Embora a constante de liberação de iodeto (k )

fosse maior nos nódulos atõxicos que no eutireoideo, cha

mou-nos a atenção o fato de que os valores médios encontra

dos,para este parâmetro, nos bõcios difusos tóxicos eram

aproximadamente iguais aos de NQA. A comparação estatís_

tica revelou, também, que não havia uma correspondência en

tre elevação de k e de k , quer nos nódulos atóxicos

(r = ö,33), quer na amostra global (r = 0,49).

Com excessão de 2 casos, os nódulos quentes têm

uma redução do compartimente de iodo tireoideano compara

vel ã observada nos BDT, o- que também sugere que a libera

ção de iedeto tireoideano seja mais influenciada pela quan

tidade de iodo intratireoideana do que propriamente pela

hiperatividade glandular.

Os parâmetros do compartimento hormonal extra

tireoideano, determinados em nossos pacientes hipertireoi^

deos e normais, são similares aos observados por outros

autores em grupos análogos (8, 48, 51, 105, 116). Nos nó

dulos quentes encontramos valores intermediários entre os

dos outros dois grupos, chamando em especial a atenção o

aumento da taxa de degradação da tiroxina,às custas, prin
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cipalmente, da maior metabolização hormonal periférica.

Apesar de termos estimado indiretamente o

"clearance" fecal da tiroxina, os valores obtidos são mui

to próximos dos observados por Nicolau (70) e não chegam

a diferir apreciavelmente dos referidos por Inada et ai.

(44). Como nestes dois trabalhos o "clearance" fecal foi

determinado experimentalmente, tanto em eutireoideos quan

to em tireotõxicos, podemos considerar nossos valores co

mo uma boa estimativa dos "clearances" reais.

Não encontramos diferenças significativas de

C „ entre os pacientes que formaram nossa amostra, embo

ra tenhamos encontrado valores bastante diferentes dos de

mais no caso de nõdulo tóxico (0,64 l/d) e em um caso de

BDT (paciente OTZ: 0,082 l/d).

Podemos concluir, portanto, que os aumentos sig_

nificativos da taxa de excreção fecal de tiroxina (F), ob

servados na maioria dos hipertireoideos, são devidos mais

ao aumento do "pool" hormonal extratireoideano do que a

uma elevação da fração deste "pool" que é excretada pelo

intestino.

A taxa de produção hormonal tireoideana dos nó

dulos quentes é significativamente superior à encontrada

em eutireoideos. Nao podemos assegurar que esta elevação

seja a única responsável pelo aumento observado na degra

dação hormonal, mas considerando que o mesmo ocorre nos

hipertireoideos, na tireotoxicose factícia e em hipotireoi^

deos tratados com doses elevadas de tiroxina (48, 92), ÍE;

to nos parece bastante provável.

De qualquer modo, ê possível que, nos nódulos

quentes atôxicos, o "pool" hormonal extratireoideano e,

consequentemente, a atividade metabólica do organismo se

jam apenas mantidos ãs custas de uma metabolização hormo
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nal mais intensa e/ou mais rápida.

Em resumo: nos nódulos quentes atõxicos encon

tramos nítido aumento da depuração tireoideana de iodeto,

assim como da secreção e metabolização hormonal, enquanto

o iodo intratireoideano trocável está diminuido. Em ge

ral, o "pool" de tiroxina periférica é normal ou está pou

co aumentado. A liberação do iodeto intratireoideano ê

variável, parecendo correlacionar-se mais ã quantidade de

iodo tireoideano do que ã taxa de produção hormonal.

2. Análise critica da autonomia dos nõdulos quentes ti

reoideanos.

Quando apresentamos nosso modelo experimental,

expusemos duas condições que deveriam ser satisfeitas pe

los nódulos quentes tireoideanos, a fim de ficar comprova

da sua autonomia. Eram elas: a)- manter função inalterja

da, mesmo na ausência de qualquer estímulo tireotrófico,

e b)- não responder funcionalmente a um estímulo tireotrõ

fico exógeno.

2.1 Resposta 5 sobrecarga com triiodotironina.

A primeira condição só pode ser testada de ma

neira indireta já que, pelas razões de ordem técnica ante

riormente expostas, não temos meios de comprovar as varia

ções do TSH endogeno durante a sobrecarga com T . Não nos

parece, porém, ir contra qualquer dos conceitos já compro

vados, ou das idéias previamente estabelecidas, se ace_i

tarmos para inicio da discussão que nos casos de nõdulos

quentes atõxicos existe ainda um certo grau de secreção

tireotrõfica adenohipofisãria, e que a administração de

150 pg de triodotironina deve diminuir apreciavelmente es
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ta secreçio, talvez mesmo suprimi-la totalmente.

Durante a fase 1' de nosso período experimental,

houve uma diminuição significativa da taxa de produção de

T e da taxa de liberação de iodeto tireoideano nos nódu

los quentes e eutireoideos. A constante de secreção tire

oideana destes pacientes também sofreu um decréscimo apre

ciável nesta fase.

A validade destes achados é comprovada pela ai.

teração da relação entre os "clearances" desiodativos ( I
125e I), assim como pela mudança na inclinação das curvas

que descrevem a relação P3 I/PB I e pela análise das

curvas cinêticas teóricas e observadas, nas fases perclora

to e T . Concorda também com as observações de Ferraze col.

(30), os quais verificaram existir uma diminuição da con

centração relativa de T. +T,radioativos durante a adminis

tração de T. exógeno a pacientes com nõdulos quentes sub

tóxicos.

Todos estes resultados indicam que, durante a

sobrecarga com triiodotironina, existe diminuição aprecia

vel da secreção hormonal nos nódulos quentes. Esta diminui

ção não foi idêntica em todos os casos, mas é digno de no

ta que relativamonte a alguns parâmetros, ela chega a ser

mais intensa nos nódulos quentes que nos eutireoideos.

Deste modo, comprovamos que a sobrecarga com

T, produz uma alteração funcional nos nõdulos quentes, mui

to embora não possamos afirmar ter sido a secreção tireo

trófica totalmente inibida em nossos casos.

No entanto, antes de aceitarmos estes resulta

dos como conclusivos, temos que considerar as respostas

observadas nos bócios difusos tóxicos.

Em relação a todos os parâmetros examinados,ob

servamos após T~ uma resposta menor nos DDT que nos outros

pacientes. Entretanto, a partir do momento em que houve

uma resposta, nunca nos sentimos autorizados a despreza -
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la, mesmo quando ela era mínima ou não significativa do

ponto de vista estatístico.

A resposta dos bõcios difusos tóxicos a uma

sobrecarga com T^ é estranha, se considerada ã luz de nos

sos conceitos atuais.

Aceita-se atualmente que a doença de Graves-

Basedow seja resultante do estímulo glandular, TSH-símile,

produzido por alguma substância cuja origem e identidade

são bastante controvertidas, embora um dos candidatos mais

fortes seja ainda o LATS - "long acting thyroid

stimulator" (1, 63, 100, 103). Este estimulador difere

do hormônio tireotrófico quimicamente, bem como em rela-

ção a sua origem. Assim, ele não está sujeito aos raeca

nismos fisiológicos de controle homeostático e, ao con

trário do TSH, sua concentração sangüínea não é alterada

mesmo quando os níveis circulantes de hormônios tireoidea

nos estão extremamente elevados.

Deste modo torna-se difícil entender a respos_

ta dos bócios difusos tóxicos à sobrecarga com T,, a me

nos que aceitemos um efeito direto do hormônio tireoidea

no sobre a própria glândula que o produz. No entanto, a

partir do momento em que um tal efeito seja aceito, qua_l

quer análise da resposta ã sobrecarga com T, em nossos ca

sos torna-se muito difícil, pois teremos que considerar

não só um efeito indireto produzido pela inibição da se

creção tireotrõfica, como também um efeito inibidor dir£

to sobre a própria tireóide.

Um trabalho recente de Takasu e col. (107), com

provando o efeito inibidor dos hormônios tireoideanos so

bre o tecido tireoideano, traz subsídios para a explica_

ção de nossas observações. Estes autores verificaram que,

"in vitro"/ tecidos tireoideanos de indivíduos normais e
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de pacientes tireotõxicos aumentavam seu nível de prodii

ção de c-AMP quando expostos a TSH exõgeno, embora concen

trações mais elevadas de TSH fossem necessárias para pro

duzir nas glândulas tireotóxicas uma resposta similar ã

encontrada nos tecidos normais.

A adição de hormônios tireoideanos (£-T. ou

Í-T,) ao meio de incubação, inibiu a resposta dos dois t_i

pos de glândulas ao hormônio tireotrófico, embora não afe

tasse o nível basal de produção do c-AMP. Este efeito era

altamente específico para o tecido tireoideano, e não cor

respondia a um estímulo inespecífico de fosfodiesterases,

já que foi comprovado mesmo em presença de teofilina. Os

autores concluíram de suas observações que T, e T. atua

ram ao nível da membrana plasmática das células tireoidea

nas, inibindo o estímulo produzido pelo TSH sobre a ativi

dade da adenil ciclase.

Como o estimulador tireoideano responsável pe

Io bôeio difuso tóxico tem efeito TSK-símile, é presuiaí

vel que seu mecanismo de ação seja semelhante ao do hormô

nio tireotrôfico. Os trabalhos de Burke e Kowalski (9)

mostram, inclusive, evidencias de uma competição entre TSH

e LATS pelos mesmos sítios de ligação na membrana plasmã_

tica das células tireoideanas (sítios receptores de mera

brana).

Deste modo podemos explicar o efeito da sobre

carga com T, em nossos pacientes com bõcio difuso tóxicof
admitindo que o hormônio tenha diminuido o efeito estiimj

lador do LATS sobre as glândulas destes pacientes, por um

mecanismo de ação similar ao evidenciado "in vitro" em re

lação ao TSH. Esta mesma hipótese torna compreensível a

supressão encontrada, por Wong & Doe, (124) em dois pa-

cientes com níveis elevados de LATS circulante.
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üs resultados que encontramos nos nódulos quen

tes não podem ser explicados por um efeito inibidor dire

to de T , a menos que aceitemos estar sendo este tecido

estimulado pelo TSH {ou substância similar) , pois o efei.

to inibidor direto do T não se faz sentir sobre a produ-

ção basal de c-AMP, quer nas glândulas normais, quer nas

hiperfuncionantes.

Assim, podemos concluir que as respostas dos

nõdulos quentes ã sobrecarya com T~ não são compatíveis

com a postulada autonomia destes tecidos-

2.2 Resposta ao estímulo com TSH exôgeno

Para caracterizarmos uma resposta do tecido no

dular ao TSH devemos ter certeza da não interferência do

tecido extranodular nas medidas feitas.

Em nossas condições experimentais (bloqueio de

captação e supressão do TSH endogeno) podíamos considerar

que praticamente toda a radioatividade tireoideana esta

ria concentrada no nõdulo quente, o qual seria assim o

responsável pela secreção glandular de produtos marcados.

Esta suposição foi confirmada pelo tireograma na maioria

das nossas pacientes com excessão de IMM e CNG. Nestas, o

componente extranodular, embora pequeno, não pode ser dê s

prezado pois corresponde a aproximadamente 15% da radioa

tividade tireoideana total determinado no último dia da

fase T-.

Em todos os nossos pacientes a radioatividade

tireoideana diminuiu apreciãvelmente nos dois primeiros

dias apôs o TSH, comprovando existir um aumento da libera

ção de radioiodo tireoideano em resposta ao estímulo ti-

reotrôfico-
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Mesmo naqueles casos em que a inclinação da

curva deste decréscimo (k__) não era estatisticamente dî

ferente da observada durante a fase anterioi, os valores

individuais de U* mostraram-se significativamente menores

que os valores teóricos determinados â partir da regres^

são feita durante a fase T .

Os aumentos de k.._ ,„,„„, observadas após o estí
ií(lbMJ —

mulo único não foram muito menores que os determinados em

outro grupo de eu e hipertireoideos, no qual empregamos o

esquema clássico de 10 U.TSH por dia, durante 3 dias.

O fato de termos observado uma estabilização

dos valores de U* a partir do 39 dias após TSII, faz-nos

supor que o efeito secretor eficiente do estímulo tireo

trõfico se faça sentir principalmente durante as primeiras

24 horas, diminuindo nas 24 horas seguintes, e não sendo

mais preceptível após este período.

Estes achados são corroborados pela análise deoutros parâmetros, (C relações C ^ / C ^ ^ PB131!/

PB""" I) tí das curvas de radioatividade tireoideana, piass

matica e urinaria. Concordaram também com os resultados

obtidos por Vague et ai (113), em 7 nõdulos quentes subme

tidos a estímulo tireotrófico repetido durante 6 dias. Ks_

tes autores verificaram que os tireogramas seriados fe±

tos nestes casos mostraram ura "esvaziamento" precoce dos

nódulos e sugerem que o excesso de TSH tenha, ao mesmo

tempo, "acordado" o tecido extranodular e estimulado a se

creção dos nõdulos quentes.

Deste modo, podemos concluir que considerados

como um conjunto, os nõdulos quentes atóxicos têm uma res

posta secretõria significativa ao TSH, aumentando em mé-

dia de 3 vezes a fração"do "pool" tireoideano liberado por

dia apôs estímulo tireotrófico. No nõdulo tóxico o au
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mento não é tão acentuado mas, ainda assim, houve uma du

plicação na fração do pool tireoideano liberada por dia,

o que também ocorreu nos BDT que foram submetidos ao estí

mulo diário durante 3 dias.

Os eutireoideos mostraram resposta mais intensa

que as encontradas nos demais pacientes; não temos elemen

tos, no momento, para explicar esta diferença, embora dî

versas hipóteses possam ser levantadas. Assim, poderia

mos sugerir que a massa de tecido glandular rapidamente

responsiva ao estímulo tireotrõfico deva ser bastante dji

ferente nos nõdulos quentes, bócios difusos tóxicos e eu

tireoideos. Também as concentrações plasmáticas de T, po

dem ser apreciavelmente diferentes entre os grupos, mesmo

considerando que todos foram submetidos ã mesma sobrecar

ga hormonal. Seja como fór, os nõdulos quentes tireoidea

nos mostraram, indubitavelmente, sua sensibilidade ao hor

mônio tireotrõfico, o que mais uma vez nos leva a rejei

tar sua postulada autonomia funcional.

Esta conclusão recebe apoio dos trabalhos de

Burke e Szabo (10) e Larsen et ai (56}, que verificaram

ser a resposta dos nõdulos quentes ao TSH significativa

mente maior que a do tecido extranodular, embora tanto a

produção de c-AMP quanto o gasto energético dos dois teci.

dos fosse similar em condições basais. O trabalho de Lar

sen comprova também que, ao contrário do observado em ai

guns nõdulos frios, nos nõdulos quentes existe uma estrei^

ta correspondência entre a atividade metabólica celular e

a função endõerina de síntese e secreção hormonal.

Karlberg (52) não encontrou elevação dos ni

veis de TSH circulantes após administração endovenosa de

TRH, em 16 casos de nõdulos tóxicos, e apresenta esta ob

servação como um argumento que demostraria a autonomia
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desses nõdulos. Considerado objetivamente, não nos pare

ce que airresponsividade do TSH endogeno ao TRH, seja um

argumento válido na discussão da autonomia. Existe, com

provadamente, uma produção hormonal aumentada por parte

dos nõdulos quentes tireoideanos; em determinados casos

foi verificado que mesmo quando o T. circulante ainda se

mantêm dentro de níveis normais, já existe nítida eleva-

ção da concentração de T_ (74, 80), que pode ser também o

principal hormônio circulante (98). Entretanto, embora o

aumento dos hormônios tireoideanos circulantes diminua a

secreção de TSH hipofisário e reduza, ou mesmo anule, sua

resposta ao TRH (27, 80), não pode ser excluída a possibi

lidade de ocorrer uma secreção mínima da tireotrofina que

apenas seria suprimida por níveis muito elevados de T 3 ou

TA. A correlação não linear entre T. e TSH, encontrada

por Reichlin e Utiger (88), parece favorecer esta hipõte

se, sugerindo que ã medida que a secreção de TSH diminui

maiores concentrações de hormônios tireoideanos seriam ne

cessârias para inibir sua liberação.

Poderíamos sugerir então, de um modo evidente

mente especulativo, que a tireotoxicose produzida pelos

nõdulos hiperfuncionantes seria um processo autolimitai!

te. A produção hormonal destes tecidos, altamente respon

sivos, seria estimulada por quantidades cada vez menores

de TSH, até ser atingido um ponto de equilíbrio entre os

hormônios secretados pela adenohipõfise e pelo nõdulo ti

reoidoano.

A diminuição do "pool" tireoideano ativo con

correria também para que, nos nõdulos tóxicos, a quantida

de de T, + T. circulante fosse mais baixa que a encontra

da nos bõcios difisos tóxicos e, consequentemente, os efeî

tos metabõlicos característicos do hipertireoidismo fos-
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sem menos acentuados.

3. Análise critica dos modelos cinêticos empregados.

Não poderíamos terminar esta discussão sem ana

lisar, embora rapidamente, a validade dos modelos cinéti

cos empregados no estudo.

Devemos apontar, de início, duas deficiências

dos modelos: a) o fato de não termos considerado a secre

ção de T,, nem um compartimento T^ extratireoideano e b)

termos considerado o compartimento iodo tireoideano como

único.

É provável que, devido ã primeira falha aponta

da, tenhamos encontrado valores de PB I sistematicamen-

te superiores aos teóricos definidos pelo modelo II e, tam

bem, valores de E inferiores aos teoricamente espera-

dos.

O fato de não termos considerado separadamente

os compartimentos iodeto e iodo orgânico intratireoideanos

é justificado pela impossibilidade de, na prática, deter

minarmos os tamanhos e as constantes de transferência des_

tes compartimentos. Assim, os valores dos parâmetros que

determinamos para o compartimento tireoideano, principal-

mente em relação ao iodeto intraglandular, podem ser con

siderados válidos para fins comparativos entre nossos pa

cientes, não devendo ser considerados como valores absolu

tos, comparáveis aos que possam vir a ser determinados por

metodologias diferentes. Devemos ressaltar que a eficiên

cia dos modelos aparentemente não foi prejudicada por es»

sa simplificação.

O modelo unicompartimental empregado para re-

presentar a distribuição dinâmica da tiroxina mostrou-se

I i
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eficiente, tendo sido encontrada estreita correspondência

entre valores experimentais e teóricos, apesar de ser re

ferido que um modelo de 2 ou 3 compartimentes daria melho

res ajustamentos (53).

Do conjunto de nossas observações podemos con

cluir que o modelo tricompartimental, no qual a liberação

tireoideana de iodeto é considerada (modelo II), represen

ta razoavelmente a cinêtica do iodo naqueles casos em que

o "turnover" tireoideano não está muito acelerado. Chama

a atenção, no entanto, que durante o periodo inicial de

1-3 dias o modelo subestima os valores do PBI*, e isto

tanto mais acentuadamente quanto mais rápida é a renovação

do iodo intratireoideano.

Os modelos teóricos multicompartimentais, de-

senvolvidos por Berman et ai (4) e por De Groot e col (15,

19), definem uma constante de secreção hormonal tireoidea

na rápida e outra mais lenta para representar o princípio

de "last come, first served", que parece reger a renova

ção do iodo tireoideano organificado (95). fi provável

que o principal defeito de nosso modelo decorra justamen

te do fato de não termos levado em consideração um compo

nente rápido quando representamos a secreção hormonal tî

reoideana.

Assim, embora possamos considerar válidas para

a nossa pesquisa as informações obtidas ã partir do mode

Io II, devemos ressaltar a necessidade de ser considerada

a heterogeneidade do "pool" de iodo tireoideano em mode-

los cinéticos futuros que pretendam representar, eficien

temente, a dinâmica do iodo tanto em eutireoideos quanto

em hipertireoideos.

• i
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CONCLUSÕES E RESUMO

Para testar a postulada autonomia funcional dos
« APS?-'- '^t&~— —

nodulos quentes tireoideanos, avaliamosfâs modificações

produzidas na cinética do iodo destes casos, por sobrecar

ga com T., e estimulo com TSH exõgeno.

Este estudo foi realizado em 8 pacientes com

nódulos quentes e os resultados obtidos comparados aos de

3 hipertireoideos com bõcio difuso e um voluntário eutî

reoideo. A investigação da cinética do iodo foi comple

men tada por estudos parciais realizados em 62 outros pa,

cientes com função tireoideana normal ou aumentada.

1 - Os nõdulos quentes tireoideanos ocupam uma fajL

xa intermediária entre glândulas normais e bõcios difusos

tóxicos, não somente do ponto de vista clinico , como tam

bem era relação aos parâmetros cinêticos do metabolismo do

iodo.

Relativamente aos eutireoideos, os pacientes
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com nõdulos quentes atóxicos apresentam aumento significa

tivo da captação tireoideana de iodeto e da secreção hor

monal. O iodo trocável intratireoideano está flagrante

mente diminuido, enquanto o compartimento tiroxina extra

tireoideano não chega a mostrar aumento apreciável, o que

provavelmente decorre da maior degradação hormonal perifé

rica existente nestes casos.

Assim como as glândulas normais e os bócios di_

fusos tóxicos, os nõdulos quentes liberam iodo não incor

porado ã molécula da tiroxina, podendo existir variações

individuais na taxa de iodeto intratireoideano liberada.

A quantidade de iodeto liberada pelas glândulas parece re

lacionar-se mais ã quantidade de iodo trocãvel intratireoi

deano que ao grau de hipersecreção hormonal.

2 - Os nõdulos quentes tireoideanos, tanto atõxicos

quanto tóxicos, responderam a uma sobrecarga com triiodo

tironina diminuindo significativamente sua secreção hormo

nal e liberação de iodeto, enquanto em resposta a um esti

mulo único com TSH exógeno, evidenciaram aumento da secre

ção de produtos iodados.

Estes resultados nos levam a rejeitar a hipõte

se de que estes tecidos independam do estimulo tireotrofi^

co para seu funcionamento.

Parece-nos que, ao contrário do que ê geralmen

te aceito, os nódulos quentes tireoideanos sejam formados

por tecido mais sensível ao TSH que o parênquima glandu

lar normal, podendo manter nível funcional adequado , ou

mesmo elevado, em resposta a concentrações de TSH que jã

não estimulam perceptivelmente as células tireoideanas

normais.
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3 - Em relação aos modelos tricompartimentais do

metabolismo do iodo, constatamos a ineficácia de um mode

Io que não considera a liberação do iodeto intratireoide

ano.

Um segundo modelo, no qual este "escape iodeto"

foi considerado, mostrou-se satisfatório apenas enquanto

o ritmo de renovação do iodo intratireoideano não estava

acelerado.

Consideramos que um modelo minimo, capaz de r<2

presentar eficientemente o metabolismo do iodo tanto em

normais quanto em hipertireoideos, deve levar em conside

ração:

I - a liberação do iodeto intratireoideano;

II - a secreção de triiodotironina e sua for

mação periférica a partir da tiroxina.

, -Î

III - um componente rápido de secreção hormo

nal, o qual adquire importância na anãii

se da cinética de glândulas hiperativas.
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ABSTRACT

(131I~ and T -4

Iodine kinetic studies,

I), were performed on

using a double label

8 patients with

hot thyroid nodules, 3 diffuse toxic goiters and one

normal control. This investigation was complemented by

partial kinetic studies done on 62 other subjetes, includ

ing normal controls and euthyroid or hyperthyroid patients

with diffuse or nodular goiter.

Thyroid iodide uptake and hormonal secretion

rates were high in all hot nodules; the exchangeable io

dine pool was markedly reduced in those glands were the

iodide uptake of normal parenchima was completely su£

pressed. Thyroxine disposal rate was increased, mainly

due to a greater metabolic degradation. The mean extra

thyroidal thyroxine pool of clinically euthyroid patients

with hot thyroid nodules was comparable to that of normal

controls, although individual values varied a great deal
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from patient to patient. A significant non-T. iodine

secretion was found in all subjects studied. The quantity

of iodine lost by the thyroid through this "iodine leak"

is not related to hormonal secretion but seems to depend

on the size of the thyroidal iodine pool.

Administration of T_, in dayly doses of 150iig,

produced a significant decrease of hormonal and non-T. io

dine secretion in all hot nodules, whether the patients

were clinically euthyroid or hyperthyroid. A marked in

crease in the secretion rates of these nodules was pro

duced by 20 U. of TSH. These observations disagree with

the generally held idea that the hot thyroid nodule is

functionally autonomous of TSH, and seem to validate

Greene's hypothesis that a hot nodule could arise from

some portion of the thyroid that is more responsive to

TSH than the rest.

We presume that the hoc nodule of the thyroid

is formed by follicles that have a lower than normal sen-

sitivity threshold to TSH, so that they can respond with

adequate or even high functional activity to quantities

of TSH that are insufficient for normal thyroid cell stimu

lation.

In this investigation we used two tricompar-

timental models of iodine metabolism. One was the classic

model of Riggs and Stanbury, in which only T.- iodine is

considered to leave the thyroid; fitting of this model to

our data was generally unsatisfactory. In the second

model we admited that thyroid iodine could be released as

T.-I or as iodide and found a better adjustment to
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mental measures obtained in our patients. But, even so«

the fitting was satisfactory only in those cases were io

dine turnover was not accelerated.

In order to represent efficiently the iodine

metabolism of eu- and hyperthyroid patients, a minimum mod

el must account for iodide uptake and excretion, T. se

cretion metabolism and excretion (as do the tricompar

timental models), and also be able to represent other

physiological processes, as are the thyroidal iodide re

lease, and T_ secretion by the thyroid and its peripheral

production through T. deiodination. A fast hormonal se

cretion component which seems to be specially important

in hyperactive glands also needs to be considered.
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ANEXO A - MÉTODOS ESTATÍSTICOS

ANALISE ESTATÍSTICA DA AMOSTRA

1. Parâmetros estatísticos determinados

Para cada amostra de parâmetros cinêticos, refe

rentes ã mesma fase experimental, determinamos os seguin

tes parâmetros estatísticos

Média aritmética: X = £(x)/N

Variância: S2 = E(d2)/<N-1)

onde X =

IJ =

d =

Desvio padrão: S =

Erro padrão da medi

um dado

tamanho

( x-X )

qualquer da

da amostra

/ S?

a: s- =

amostra

£(d2) «
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2. Comparação entre duas amostras

Para comparar os parâmetros cinéticos determina

dos em pacientes com patologias diferentes, durante as mes

mas fases do período experimental, empregamos os seguintes

métodos

Teste de Fisher: F = Si2/S2
2

onde: Si2 = variSncia de maior valor

Nj = tamanho da amostra de maior variância

GL (grau de liberdade) = Nj-1 e N2-I

Teste de Student: t = |Xi~ X2|/SA

onde: S A
2 = {r(di2)+£(d2

2)}•(Ni+ N2)/(N!+ ^

GL - Nj+ N2-2

Para comparar os parâmetros cinéticos determina

dos nos mesmos pacientes, em fases diferentes do período

experimental, utilizamos o

Teste de Student: t D \/S-

onde: D = diferença entre os valores determinados para um

mesmo paciente, em fases diferentes do período

experimental

D = £(D)/N

D
Ei(D-D)2}/(N-1).N

GL = N-l

REGRESSÃO EXPONENCIAL

Em certos períodos da nossa investigação , o de

créscimo de algumas medidas obedeceu a equações exponenci_
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ais simples. Deste modo foi possível determinar o valor da

constante de transferência que rege este decréscimo, assim

como outros parâmetros da cinética, pela análise da regres

são exponencialr descrita abaixo de modo genérico.

Entre as definições gerais e a nossa amostra ,

existem as seguintes correspondências:

Y = uma medida experimental (por exemplo: 0*., (*I).

ou PB125Ifc)

x = t(tempo) que poderá ser expresso eu horas ou dias

b ~ k (constante de transferência)

a = valor inicial, teórico, da medida quando t=0

1. Estimativa dos parâmetros de uma regressão exponencial

(Método dos mínimos quadrados)

A equação Y = a.e que descreve uma curva

de decréscimo exponencial de Y em função de x , pode

ser transformada na equação linear y = a-bx , se fizermos

In Y = y e In a = a (logaritmação). Por meio desta tran£

formação podemos calcular e analisar os parâmetros estatis

ticos de uma regressão exponencial pelos mesmos métodos

empregados para a regressão linear. Fazendo

Idx2 = E(x-X)2 - r(x2)-(r.x)2/N

Edy2 = My-Y>2 = z (y2)- Uy) 2/N

rdxy = Z{ (x-X)(y-Y)} = Z(xy)-Ex

podemos determinar os seguintes parâmetros da regressão

Coeficiente de regressão: b = idxy/ídx2

Variânciada regressão: S 2 = (Edy2-b.ïdxy;
yx

Erro padrão do coeficiente de regressão:
= • S 2/£dX2
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Elevação da linha de regressão ( valor de y

quando t=0 ): a = {Z(y)-b.r(x)}/N .". a=e°

2. Comparação entre dois coeficientes de regressão

Para determinar a significãncia da diferença en

tre dois coeficientes de regressão,verificamos inicialmen-

te se as variâncias destas regressões são comparáveis pelo

Teste de Fisher: F = s 2/S

onde: SS 2=variância de maior valor
y i

j = tamanho da amostra de maior variancia

= Nj-2 e GL2 = N2"2

Caso não sejam encontradas diferenças significa

tivas nas dispersões das duas regressões, avaliamos a iden

tidade dos dois coeficientes de regressão por uma modifica

ção do

Teste de Student: t = |bj- b2i/SA

onde: S A
2 = {(CVJ+ CVZ)/GL}•{(1/Zdx

2}+(1/Edx|)}

CV (covariância) = tdy2-b-Edxy

GL = Nj+ N2-4

Apenas quando nestes dois testes não forem atin

gidos os níveis críticos de significância ( p>0,05 ) , é

possivel aceitar a hipótese nula, ou seja, que os dois coe

ficientes de regressão provém de uma população estatística

comum.

3. Comparação entre o valor teórico de Y e seu valor real

Para verificar se um determinado valor de Y di-
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fere significativamente do valor que para ele seria deter-

minado pela regressão i2x), empregamos uma modificação do

Teste de Student: t = |lnYx-ln?x|/Syx

onde: S^| = Syx
2-U+(l/N) + (x-X)2/ídx2}

GL = N-2

AJUSTAMENTO ENTRE VALORES TEÖRICOS E OBSERVADOS - COMPARA

ÇAO DOS MODELOS TRICOMPARTIMENTAIS DA CINETICA DO IODO

Empregamos o método dos mínimos quadrados para

verificar qual dos dois modelos tricompartimentais melhor

se ajusta ãs medidas experimentais. Consideramos eme o mo

delo mais representativo dos fenômenos fisiológicos,exprès

sos pelas medidas das fases inicial e perclorato, deverá

também apresentar o menor desvio entre valores teóricos e

observados. Fazendo O = valores observados e E = valo-

res teóricos calculados por um dos dois modelos , teremos

para o modelo I : Ifi,2 = I{(E,-O)2}

para o modelo II: r«,,2 = Z{(E,,-O)2}

Como a relação Ió2/GL expressa uma variância, e o grau

de liberdade de E6,2 e de £6,,2 é idêntico, empregamos

o teste de Fisher para verificar se havia um ajustamento

significativamente melhor em relação a um dos modelos.

F = S!2/S2
2 =

onde: I6j2 = somatório dos desvios quadrãticos de maior

valor
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COMPARAÇÃO DOS DESVIOS DE DUAS FASES DO PERIODO EXPERIMENTAL

Para comparar os ajustes entre valores teóricos

e experimentais referentes a duas fases do período experi

mental, empregamos o teste de Wilcoxon ou de Mann-Whitney,

cuja validade depende apenas de ser a distribuição analisa

da continua, não sendo necessário que seja normal.

Como os valores teóricos e observados variam em

função do tempo, seus desvios poderiam variar em valores

absolutos embora os desvios relativos não se alterassem.

Assim, preferimos usar os desvios relativos (A) de cada ob

servação, expressos em porcentagem

A = 100.(E-O)/E

onde: E = valores teóricos determinados para um tempo t

O = valores observados a este mesmo tempo t

O conjunto dos desvios relativos referente às

duas fases ê submetido a uma ordenação crescente e a cada

elemento do conjunto é atribuido um valor de 1 a Ni + N2.

O somatório dos valores atribuídos aos desvios

da amostra de menor tamanho corresponde a Tj. Ã partir de

Ti determinamos T2 = Ni(Ni+N2+1)-Ti , sendo Nj o tamanho

da amostra menor.

O T de menor valor ê comparado com os valores

críticos de significãncia, correspondentes ao tamanho das

duas amostras. Caso T seja igual ou menor que este valor

limite, a hipótese nula pode ser rejeitada.

Nos casos em que Hx e N2 não estão tabelados,

a significãncia pode ser testada por

z = <|u-Tii- 1/2)/a

onde: p = Nj(NI+N2+l)/2

o = N2.u/6

L_
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ANEXO li

1 . Solução g e r a l de ur. r.iočelo t r icompart imental , segundo
Skinner e t a i (101)

NO modelo gural abaixe, Q. corresponde ã quanti

dade total de mate

rial existente no com

partimento i, e q. â

quantidade de mate

rial marcado nele

existente a qualquer

instante dado. Estan

do o sistema em equí̂

librio, a fração dei

que é transferida pa

ra j por unidade de

tempo será definida

por Ä-ij* e a quanti-

dade total de materi
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al que sai de i para j, por ~*-i±Qi- A variação da ati_

vidadc especifica de i em função desta transferência se

rã definida por -(q,/Qj)X,. pois, estando o sistema em

equilíbrio, Q. será constante.

Definindo uma constante de transferencia(fluxo)

k..=Xj./Q4 , o sistema poderá ser representado em função

do material marcado existente nos 3 compartimentos, pelo

sistema de equações diferenciais abaixo

dt = - k

dq2/ dt = - k22q2

dq3/ dt = - k33q3

o n d e : k i i = k O i + k 2 i + k 3 1

k 2 2 = k 0 2
 + k 1 2 + k 3 2

k 3 3 = k 0 3 + k 1 3 + k 2 3

k12q2

k32q?

Quando uma dose única de traçador é injetada no

compartirnento 1 , ao tempo zero, as condições limite serão

para t = 0 , qj = qj.o e q2 = q3 = 0 .

A solução simultânea do sistema de equações dî

ferenciais, usando transformadas de Laplace, dará as fr£

cões da dose traçadora que serão encontradas em cada com

partimento, ao tempo t

onde: aj_ = f(-gi+k22) (~ - k23k32}/ûi

Yi = {(-91+k22)-ksi + k2,k3?}/Ai
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e: (-91+92)(-91+93)
(-g2+g3)(-

(-g3+gi)(-

Durante a dedução surgem as seguintes identidades

91+92+93 = kll + k22 + k 3 3

9192+9293+9391 = î< 1 1^22+ k22 k33+ k 3 3 k M ~

- k 2 3 k 3 2 - k ] 3 k 3 , - k I 2 k 2 1

919293 = ̂ 11^22^33- k U k 2 3 > 3 2 - k22 k13 k31~

â partir das emais é possivel obter g1# g2 e g3

Fazendo Ai = gi+Çï2+qa / A2 =

e A3 = g1^293 t determinamos

sendo:

Q = (3.A2- A^j /9

R = (9.AjA2- 27.A3- 2.A1
3)/54

cos e = - R / / -Q 3

qx - 2. /IQ.cos{e/3)+ A!/3

92 = 2. /^Q.cos(G/3+ 120°)+ Ai/3

g3 2. S^Q.cos (0/3 + 240°)+ Ax/3

2. Solução dos modelos I e II da cinética do iodo, em con

dições basais

Fazendo qj * I , q2 = T e q$ = H , teremos

ÇIl.O = Io e k02 = k2 3 = k31 = 0 encruanto, entre as

constantes de transferência do modelo geral e as dos dois

modelos empregados para representar a cinética do iodo ,

existem as seguintes correspondências:
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Modelo geral: kjj k33 kO3 k21

Modelo I : kji

Modelo II: k n
ku k3

k3

kl k2

k2

sendo kn=ki+k5, k33=k3+ki, e k22
=k2+kx ( n o modelo II ).

Assim teremos para :

- Modelo I

ai =

3i

k2) (-

onde:

sendo g{,

A|

(-gí+gj)(-

g^ e gj, determinados ã partir de

= k n + k2+ k33

= k n k 2 + k 2 k 3 3 + k 3 3 k u

= k M k 2 k 3 3 - k i k 2 k 3

- Modelo II

onde: &'{ = (-g"+g2) (-gï+g'3
1)

A2' = (-gï+g'i) (-gä+gi
1)

A3' =

St.ndo g'i, g2 e g'3, determinados ã partir de
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Aï - kii+ k22+ k33

A2 = k l l k 2 2"*° k 2 2 k3 3̂ " k 3 3 k l l ~

A 3 = k l l k 2 2 k 3 3 ~ k 3 3 k l k x ~ k l k 2 k 3

3. Solução dos modelos T e II da cinética do iodo, duran-

te a fase perclorato

Ao tempo t=p iniciamos a administração de per

clorato de potássio, bloqueando a captação tireoideana e

tornando ki=0. As modificações assim introduzidas nos mo

delos cinéticos são apresentadas abaixo.

- Modelo I

A situação do

modelo I, ao tempo t=p,

está representada no grã

fico ao lado.

A fração do

traçador original exis-

tente em cada um dos com

partimentos será definj.

da por

(a) I£/Io = ai

(b) T£/Io = P{e

(c) i^/l0 = Y{e

Fazendo T «t-p e representando I'/To por Ip,

T*/Io por Tp e 'C/ÏQ p o r Iip' podemos definir as vari

ações que sofrerão, isoladamente, estas frações do traça —

dor
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(a) dl/dT = - ksl

para T=0, I=Ip e T=H=O

(a) Ip.e-k5T

(b)= Tp.e
-k,T

(b) dT/dT = - kzr

dH/dT = - k33H +

dl/dT = - k5l + k3H

para T=0, T=Tp e H=I=O .".

H 3 . K y (e
(b) k33-k

_ Tp.k2k3.e Tp.k2k3.e
-k33T

(b) (k33-k2) (k5-k2) (k2-k33)(k5-k33)

Tp.kyk; -k.

(c) dH/dT = - k33H

dl/dT = - k5l H

para T=0, H=Hp e I=T=O

(k2-k5)ik33-k5)

k3H

l(c) Hp.e

Hp.k;

-k33T

(C) kc-k 33
-{e -e

Como,para qualquer tempo T, a radioatividade en

contrada nos 3 compartimentes será função da existente em

todo o sistema ao tempo T=0, teremos

Tp.e-k2T

.e

k,e"k»T

ks-k33
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-Modelo II

fi situação do k

modelo I I , ao tempo t«»p,
está representada no grá

fico ao lado.

A fração do
traçador original exis-

tente em cada um dos com

partimentos será defi-

nida por

(a) I" / I n = oVe~qiP + oSepu

(b) T V I - = 6i 'e~ q i P + ß^ep u

(c) H"/I n = Y Ï e " g Ï P + y'ie
P u

Ipyio

\
\

\

-gSp +

•#

V
\ Hp/Io

-

/

ole"q3P

ß'3'e

Y«e-g3p

Tp/Io

/

/

Por raciocínio análogo ao desenvolvido em rela

ção ao modelo I, podemos definir as variações que ocorrem

neste modelo II em função das variações que sofrerão iso-

ladamente as frações do traçador existentes nos 3 compartjL

mentos ao tempo t=p ( T=0 )

(a) dl/dT = - k5l

para T=0, I=Ip e T=H=O

(b) dT/dx = - k22T

dH/dT = - k33H + k2T

dl/dT = - k5l + k3H +

para T=0, T=Tp e Ii=I=0 .'.

T = TD e~
k22 T

kxT
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u(h) k 3 3 - k 2 2
l

;-k
2 2

" k 5 T

(c) đH/dT = - k33lî

dl/dr = - kbT + k3H

para T=0, H=Hp e I=T=O

H
( c )

(c) k s -k 3 3
- e

Assim, para qualquer tempo T, a radioatividade

encontrada nos 3 corapartimontos será definida por

Tp.e

H T / : I 0 k

~ k z 2 T

P2
k 2 2 -k 3 3

7 i n = fv
 k ^ 3T' 0 Ik 3 3-k 2 2

k 2 2 -k 3 3

2
- k 3 3 T

k S -k 3 3

3 3 - k 5
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