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1. INTRODUÇÃO



A. FI5I0L0GIA DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-TIREÓIDE NA VIDA FETAL

Estudos da fisiologia tireoidiana revelaram

que o desenvolvimento e a função do sistema hipotálamo-hipófise-

tireóide fetal independem do organismo materno. Subdividindo-se

esquematicamente esse período em três fases, pode-se compreender

melhor a formação deste sistema endócrino. Desta maneira, a pri-

meira fase é denominada EKBRIOGÊNESE, a segunda, MATURAÇÃO HIPO-

TALÂMICA, e a terceira, MATURAÇÃO FUNCIONAL DO SISTEMA TiREOIDI-

ANO. A primeira fase ocorre nas dez a doze semanas iniciais de

gestação, desenvolvendo-se as características histológicas, e a

capacidade de concentrar radioiodo e sintetizar iodotironinas

pela tireóide fetal. Nessa fase a hipófise fetal diferencia-se

histologicamente, e produz TSH detectável por radioimunoensaio.

sendo TSH e T4 mensuráveis no soro fetal. A segunda fase ocorre

da décima ou décima segunda semana até a trigésima ou trigésima

quinta semana de gestação, ocorrendo a maturação histológica do

hipotálamo e do sistema vascular portal hipofisário. A terceira

fase ocorre a partir da décima oitava a vigésima semana, ocasião

em que a atividade secretória da tireóide e a concentração séri-

ca de T4 começam a aumentar significantemente, já que desde o

final do primeiro trimestre até essa época ocorria síntese de

TRH, TSH e iodotironinas em quantidades muito pequenas. As con-

centrações de TSH hipofisário e sérico elevam-se a partir da dé-

cima oitava ou vigésima segunda semana de gestação. T3 sérico

não é mensurável até a trigésima semana de gestação, enquanto a

concentração sérica de T3 reverso eleva-se no último trimestre,

e diminue progressivamente até o parto (11).



B. ALTERAÇÕES DA FUNÇÃO TIREOIDIANA NO PERÍODO PÓS-NATAL

A exposição do feto ao ambiente extra uterino

resulta err. liberação aguda de TSH hipofisário, que estimula a

liberação de hormônios tireoidianos. A concentração sérica mais

elevada de TSH é atingida 30 minutos após o nascimento, ocorren-

do rápida diminuição nas primeiras vinte e quatro horas, e um

decréscimo mais lento nos dois dias seguintes. As concentrações

séricas de T4 e T4 livre atingem o valor máximo 24 horas após o

nascimento, ediminuem lentamente nos dois dias seguintes. As

concentrações séricas de T3 e T3 livre elevam-se três a seis

vezes nas primeiras quatro horas de vida, e parecem ser parcial-

mente decorrentes de conversão periférica de T4 a T3. Um segundo

aumento na concentração sérica de T3 ocorre aproximadamente na

vigésima quarta hora de vida, coincidentemente com o pico pós

natal de T4, sendo também em parte conseqüente à conversão peri-

férica de T4 a T3 (11, 15).

C. CONVERSÃO DE T4 a T3 INTRA HIPOFISARIA E PERIFÉRICA.

Observou-se que T4 apresenta ligação muito me-

nor ao tecido hipofisário que T3, e a proporção tecido-plasma

de T3 é 100 vezes superior à de T4 (41). Além disso, com a uti-

lização de isótopos radioativos, verificou-se que a grande

maioria do isótopo injetado como T4 é evidenciado como T3 nos

receptores nucleares hipofisários, devido à monodeiodinação de

T4, e â alta afinidade de ligação desses receptores nucleares

ao T3 (25). Nos rins e fígado, somente 20 a 30% do T3 intrace-

lular deriva da conversão T4 a T3,enquanto na hipófise a gran-

de parte do T3 provém da monodeiodinação do TA. É de grande

importância fisiológica a conversão intra hipofisária de T4 a

T3, como na diminuição dos níveis séricos de T4, que se asso-



cia à diminuição no T3 intra hipofisário e desaturação dos

receptores nucleares de T3, com conseqüente síntese e libe-

ração de TSH. resultando no aumento de secreção de T3 em re-

lação a T4, e volta do T3 sérico ao normal. Proporcionalmen-

te, T3 intracelular normaliza-se em tecidos como fígado,

rins e coração, ja que esses tecidos dependem principalmente

do T3 séricc. Apesar do T3 sérico estar normal, o T3 intra-

celular hipofisário pode permanecer em níveis subnormals de-

vido ao decréscimo no T4 sérico (24).

D. SECREÇÃO DE TSH: FORMAÇÃO DE SUB UNIDADES ALPHA E TSH-BETA

0 hormônio tireotrófito(TSH) é composto por

duas cadeias não covalentes e diferentes, a saber, alpha, se-

melhante à cadeia alpha dos outros hormônios hipofisários, e

beta, distinta das cadeias beta dos demais hormônios, confe-

rindo especificidade biológica e imunológica. Pacientes porta-

dores de hipotireoidismo primário apresentam concentrações sé-

ricas de sub unidade alpha mais elevadas que nos individuos

normais, sendo apenas pequena porcentagem derivada da degrada-

ção do TSH, parecendo a maior parte originária das células

hipofisárias secretoras de TSH, que tem receptores para TRH.

Este fato é evidenciado em teste de TRH, observando-se que a

sub unidade alpha aumenta após estímulo com TRH somente nos

indivíduos portadores de hipotireoidismo. As sub unidades

TSH-beta são detectadas na amostra basal da maioria dos pa-

cientes hipotireoidianos, e aumentam após estímulo com TRH em

todos os indivíduos (22).



E. EIXC HIPOTÁLAMO HIPÓFISE TIREÓIDE EM HIPOTIICCIDISMO CONGÊNITO,

ECTOPIA TIREOIDIANA £ HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO DO ADULTO:

1 - HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO (DISHORMONOGÊNESE)

Os indivíduos portadores de dishormonogênese ra-

ramente apresentar, bócio e hipotireoidismo ao nascimento. Freqüen-

temente as altereações de função tireoidiana manifestam-se nos

primeiros meses de vida extra-uterina. Os níveis séricos de T4 ge-

ralmente são baixos e de TSH elevados, sendo a compensação da

função tireoidiana, na tentativa de manter eutireoidisrr.c, obtida

pela manutenção dos níveis séricos de T3 err. valores normais. A

explicação para alguns indivíduos nascerem com hipotireoidismo

clínico baseia-se em observações de real independência do eixo

hipófise-tireóide fetal do organismo materno a partir da metade

da gestação, quando ocorre aumento progressivo na concentração

de TSH, tanto na hipóf ise, como no sangue fetal, atingindo níveis

superiores aos maternos ao redor da vigésima segunda a vigésima

sexta semana de gestação (7, 11, 17).

2 - ECTOPIA TIREOIDIANA

A função tireoidiana dos indivíduos portadores

de ectopia tireoidiana ao nascimento depende da massa de tecido

tireoidiano ectópico presente. Na maioria dos casos o tecido

ectópico é suficiente para mantex' níveis hormonais adequados até

os primeiros anos de vida extra-uterina. Dessa forma, nos pri-

meiros meses de vida, os pacientes com tíreóide ectópíca apresen-

tam função tireoidiana absolutamente normal,principalmente com

níveis séricos de T3 normais, podendo apresentar valores relati-

vamente baixos de T4 sérico, e à medida que a reserva ce hormô-

nios tireoidianos esgota-se, os níveis de TSH sérico elevam-se

progressivamente.



3 - HIPOTIREOIDISMO PRIMÁRIO DO ADULTO

3.1. HIPOTIREOIDISMO PÓS CIRÚRGICO

Os indivíduos submetidos à tireoidectomia total

apresentar, hipotireoidismo clinico poucos meses apôs a cirurgia,

ja que a produção de hormônios tireoidianos cai a zero, com gran-

de elevação dos níveis sericos de TSH.

3.2. HIPC^IREOIDISMO POR TIREOIDITE DE HASHIMOTO

A tireoidite linfocítica crônica, conhecida

como tireoidite de Hashimoto, apresenta evolução muito longa, po-

dendo o indivíduo portador desta moléstia apresentar bócio por

muitos anos, sem apresentar qualquer alteração da função tireoi-

diana. Na fase assintomática os níveis hormonais encontram-se

normais, e o eixo hipófise-tireóide íntegro permite a manutenção

dos níveis séricos de TSH dentro de valores normais. À medida

que a doença se cronifica, com o comprometimento de áreas cada

vez mais extensas da glândula, a capacidade de produzir hormô-

nios decresce, e os níveis séricos de T4 inicialmente, e T3 em

fase posterior, começam a diminuir, acompanhados por elevação

progressiva dos níveis séricos de TSH.

F. TERAPÊUTICA DO HIPOTIREOIDISMO E CONSEQÜÊNCIAS AO NÍVEL DO

EIXO HIPOTÁLAMO - HIPOFISÁRIO

A terapêutica básica do hipotireoidismo consis-

te na reposição de hormônios tireoidianos, sendo o hormônio de

escolha a L-T4, que compromete menos a musculatura cardíaca, e

através da conversão íntra hipofisária de T4 a T3 permite a ma-

nutenção dos níveis hormonais normais, levando os níveis séricos

de TSH a valores normais. Nas crianças a reposição hormonal pode

ser mais aguda, já que a musculatura cardíaca não é tão sensí-

vel à ação dos hormônios tireoidianos (9, 10, 3F.).



As crianças portadoras de hipotireoidismo con-

gênito demonstram necessidade de doses exageradamente elevadas

de hormônio tireoidiano para bloquear a resposta de TSH ao es-

tímulo com TRH, levando a admitir que o limiar para supressão

do eixc hipofise-tireoiae nesses individuos e elevado (1, 34,

40, 42). Estas observações sugerem que o tireotrófocito hipofi-

sário apresenta resistência à ação dos hormônios tireoidianos,

nao se sabendo se essa resistência é seletiva para hipófise,

ou generalizada, e se persiste apôs a reposição adequada de

hormônios tireoidianos. A resposta persistetemente exagerada

de TSH ao estímulo com TRH, mesmo com a administração de doses

relativamente elevadas de hormônio tireoidiano permite a ela-

boração de 3 hipóteses: anormalidade hipofisária com excessiva

secreção de TRH, defeito originado nos tireotrofocitos hipofi-

sários com deficiente resposta à administração de tiroxina, ou

possível presença de TSH anômalo (2).

G. AVALIAÇÃO PERIFÉRICA DA AÇÃO DE HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

A ação periférica dos hormônios tireoidianos

pode ser avaliada pela mensuração de parâmetros sensíveis ao

efeito desses hormônios, representados por TeBG (Globulina

fixadcra de Testosterona e Estradiol), colesterol e triglicé-

rides. Estudos anteriores revelaram que os níveis de TeBG

encontram-se diminuidos em pacientes portadores de hipotireoi-

dismo, e gradativamente elevam-se, atingindo níveis normais,

após terapêutica de reposição dos hormônios tireoidianos (30).

Da mesma forma, observações realizadas no passado relacionan-

do metabolismo de colesterol e triglicérides à função tireoi-

diana. revelam que níveis elevados desses parâmetros nos indi-

viduos portadores de hipotireoidismo atingem valores normais

após reposição hormonal adequada e instalação de eutireoidismo

(B, 6, 30, 32).



2 . OBJETIVOS



O presente estudo visa a avaliação do eixo

hipotalamo-hipofise-tireóid° em indivíduos normais quanto à

função tireoidiana, e em portadores de hipotireoidismo de

etiologias distintas, a saber, congênito por dishormonogênese,

ectopia tireoidiana, e adquirido na idade adulta. Essa ava-

liação fci realizada estudando-se indivíduos que se encontra-

vam sem efeito de qualquer medicação nos 30 dias prévios ao

início do protocolo, sendo reavaliados a cada 30 dias, após

ingestão de doses variáveis de hormônios tireoidianos.



3. MATERIAIS E MÉTODOS



1. TIROXINA (T4)

As dosagens de tiroxina sérica foram reali-

zadas no soro, pelo método de radioimunoensaio utilizando esto-

jo diagnóstico GAMMA COAT (12£>I) Total T4 RIA KIT da Clinicai

Assays - Travenol. Os valores são expressos em microgramas por

decilitro de soro (ug/dl)) sendo considerados normais os resul-

tados compreendidos entre 4,5 e 11,5 ng/dl. As análises foram

realizadas em duplicata, o coeficiente de variação intra ensaio

foi inferior a 10%, sendo o limite inferior de detectabilidade

igual a 0,5 p.g/dl.

2. TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE!

As dosagens de tiroxina livre foram realiza-

das no soro pelo método de radioimunoensaio utilizando estojo

diagnóstico GAMA COAT ( I) Free T4 RIA KIT da Clinicai

Assays - Travenol. Os valores são expressos em nanogramas por

decilitro de soro (ng/dl) sendo considerados normais, os resul-

tados compreendidos entre 0,6 a 1,6 ng/dl.

As análises foram realizadas em duplicata, o

coeficiente de variação intra ensaio foi inferior a 10%, sendo

o limite inferior de detectabilidade igual a 0,1 ng/dl.

3. TRIIODOTIRONINA (T3)

As dosagens de triiodotironina foram realiza-

das no soro pelo método de radioimunoensaio utilizando estojo

diagnóstico GAMKA COAT (* 5I) T3 RIA KIT da Clinical Assays -

Travenol. Os valores sao expressos em nanogramas por decilitro



de soro (ng/dl) sendo considerados normais os resultados compreen-

didos entre 80 e 200 ng/dl.

As analises foram realizadas em duplicata, o coe-

ficiente de variação intra ensaio fci inferior a 10%, sendo o li-

rr.ite inferior de detectabilidade igual a 5 ng/dl.

4. HORMÔNIO TIREOTRÓFICO (TSH)

As dosagens de hormônio tireotrófico foram rea-

lizadas no soro pelo método de radioimunoensaio utilizando estojo
125

diagnóstico GAMMA DAB ( I) HS-hTSH RIA KIT da Clinical Assays -

Travenol. Os valores são expressos em microunidades por mililitro

de soro (uU/ml) sendo considerados normais os resultados compreen-

didos entre 0,5 e 5 uU/ml•

As análises foram realizadas em duplicata, o

coeficiente de variação intra ensaio foi inferior a 10%, sendo o

limite inferior de detectabilidade igual a 0,5 uU/ml.

5. SUBUNIDADES ALPHA E TSH-BETA

As dosagens de subunidades alpha e TSH-Beta

foram realizadas no soro pelo método de radioimunoensaio segundo

técnica descrita por Kourides e cols. (20). Os valores sao

expressos em nanogramas por mililitro de soro (ng/ml) sendo con-

siderados normais para subunidade alpha, os resultados compreen-

didos er.-re 0,5 e 2,0 ng/ml em homens e mulheres em pré-renopausa

e entre C.l e 0,5 ng/ml em mulheres pós-menopausa. Para ambos os

sexcs os valores normais para subunidade TSH-Beta estar compreer

didos- er.tre C,l e 0,5 ng/ml.



As análises foram realizadas em duplicata, o

coeficiente de variação intra ensaio foi inferior a 10#, sendo

o limite inferior de detectabilidade igual a 0,1 ng/dl para

ambos os parâmetros.

6. GLOBÜLTNA FIXADORA DE TESTÚSTERONA E ESTRADIGL (TeBG)

As dosagens de globulina fixadora de Testos-

terona e Estradiol foram realizadas no soro pelo método de ra-

dioimunoensaio segundo técnica descrita por Rosner (15, 38).

Os valores são expressos em microgramas por decilitro de so-

ro ((ig/dl) sendo considerados normais os resultados compreen-

didos entre 0,3 e 1,6 ng/dl para o sexo masculino e 0,8 e 2,2

ng/dl para o sexo feminino.

As análises foram realizadas em duplicata, o

coeficiente de variação intra ensaio foi inferior a 10%, sen-

do o limite inferior de detectabilidade igual a 0,1 ng/dl.

7. CCLESTEROL SÉRICO

As dosagens de colesterol sérico foram reali-

zadas no soro em auto-analisador ABA-100 em duplicata. Os va-

lores são expressos cm miligramas por decilitro de soro (mg/

dl), sendo considerados normais os resultados compreendidos

entre 150 e 250 mg/dl. 0 coeficiente de variação foi inferior

a 10%.



£. TRIGLICÉRIDES SÉRICOS

As dosagens de triglicerides séricos foram

realizadas no soro em auto-analisador ABA-100, em duplicata.

Os valores são expressos em miligramas por decilitro de so-

ro (mg/dl), sendo considerados normais os resultados com-

preendidos entre 80 e 170 mg/dl. 0 coeficiente de variação

foi inferior a 10%.



r . PACIENTES

Os pacientes estudados foram agrupados em 4 grupos:

GRUPO 1: 10 indivíduos normais quanto à função tireoidiana,

portadores de excesso ponderai, 2 do sexo masculino, 8 do

sexo feminino , 15 a 29 anos de idade.

GRUPO 2: 12 pacientas com hipotireoidismo congênito (dis-

hormonogênese), 8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino,

10 a 39 anos de idade, tendo 7 deles o diagnóstico de de-

feito de peroxidase tireoidiana, 3 com defeito de tireoglo-

bulina, 2 sem diagnóstico etiológico definido, todos rece-

bendo reposição de hormônio tireoidiano com L-T4 desde a

infância.

GRUPO .3 : 10 pacientes com ectopia tireoidiana, 2 do sexo

masculino e 8 do sexo feminino, 10 a 29 anos de idade, to-

dos recebendo reposição de hormônio tireoidiano com L-T4

desde a época do diagnóstico.

GRUPO 4: 6 pacientes com hipotireoidismo iniciado na ida-

de adulta, todos do sexo feminino, 40 a 60 anos de idade,

sem sinais ou sintomas sugestivos de doença cardíaca ativa.

C PROTOCOLO

A reposição de hormônio tireoidiano foi

suspensa 30 dias antes de cada paciente iniciar o estudo.

A seguir, administrou-se L-T4 por via oral em doses cres-

centes, variáveis a cada 30 dias (0,1; 02; e 04 mg por dia)

seguidos por administração de L-T3 (0,05 e 0,2 mg por dia)

após suspensão do hormônio tireoidiano por outro mês.



Todos os pacientes foram submetidos a teste

ce TRH, com administrarão de 200 ug de TRH, via endovenosa, e

avaliação de resposta de TSH e subunidades de TSH, realizando-

se dosagens desses parâmetros nos tempos 0, 15, 30 e 60 minutos

após administração de TRH. Na amostra basal foram dosados além

de TSH, subunidades alpha e TSH-Beta, T3, T4, T4 livre, coles-

terol, triglicérides e TeBG.

Todas as colheitas de amostras de sangue para

o estudo foram realizadas na manhã seguinte à última dose toma-

da pelo paciente. Todos os pacientes toleraram bem o protocole,

havendo efeitos colaterais em apenas um paciente do grupo de

hipotireoidismo congênito, e dois indivíduos normais, caracteri-

zados por taquicardia sinusal ro final do período de administra-

ção de 0,2 mg diárias de L-T3.

Todos os pacientes receberam doses equivalen-

tes de L-T4 e L-T3 expressos em u.g/kg de peso corpóreo. Nos ní-

veis de doses mais elevadas de L-T4 (0,4 mg por dia), os indi-

víduos normais receberam média +_ 1 desvio padrão de 6,1 _+ 1,6 jig

L-T4/kg, enquanto os pacientes portadores de hipotireoidismo

congênito receberam 8,2 +_ 3,4, os portadores de ectopia tireoi-

ciana 9,2 _+ 4,0 e os portadores de hipotireoidismo adquirido na

idade adulta 7,1 -h 1,8. De forma similar, na fase de administra-

ção de dose elevada de L-T3 (0,2 mg por dia) os diversos grupos

receberam doses equivalentes, respectivamente 3,2 _+ 0,9; 4,1 +_

1,7; 4,6 -f 1,9 e 3,6 4- 0,9 ug L-T3/kg.

Todos os pacientes, ou seus parentes, foram

previamente colocados a par de todo o protocolo de estudo, e a

respectiva autorização foi concedida para o desenvolvimento da

pesquisa.



:. ANALISE: ESTATÍSTICA

Os dados obtidos foram submetidos à análise

estatística (análise de variância) utilizando-se o programa

STAT-PLUS da Human Systems Dynamics Co. com o auxílio de micro-

computador tipo APPLE-II (45).

Dois fatores foram analisados, avaliando-se

corro fator I os níveis de tratamento, e como fator II as condições

clínicas. 0 fator I discrimina os diferentes graus de tratamento

a que foram submetidos os pacientes, partindo do nível basal

(sem uso de medicação), com aumento gradativo da dose administra-

da de hormônio tireoidiano, até a dose maxima de 0,4 mg de L-T4

ou 0,2 mg de L-T3 por dia. 0 fator II discrimina as diferentes

condições clínicas em que foram classificados os pacientes, par-

tindo do grupo de indivíduos normais (e portanto eutireoidianos),

chegando ao grau mais intenso de hipotireoidismo, encontrado no

grupo de hipotireoidismo congênito por dishormonogênese.

0 objetivo deste estudo estatístico é deter-

minar qual o grau de sensibilidade dos diversos parâmetros de

avaliação da função tireoidiana à reposição gradativa de hormô-

nios tireoidianos, e se as respostas individuais de cada grupo

apresentam diferenças significativas entre si.

A primeira análise feita é avaliar a signifi-

cada dos valores de F obtidos para o fator I nos dois períodos

de estudo, fase de administração de L-T4, e posteriormente de

L-T3. Valores de F significativos indicam que o parâmetro estu-

dado e sensível à administração gradativa de hormônio tireoidiano,

Em seguida, avalia-se os valores de F obtidos para o fator 2, tam-

bém nos dois períodos de estudo. Valores de F significativos indi-

cam que há comportamento distinto dos diversos grupos estudados

eT, relação a um determinado parâmetro, quando submetidas à repo-

sição hor-onal crescente. A terceira análise feita é a interação

-os do;= fatores, e valores de F significativos indicam cue há



influência do grau de reposição de hormônio tireoidiano no com-

portamento de cada condição clínica.

Os valores finais de F significativos obrigam

a se fazer avaliação da significância dos parâmetros em cada

período de estudo, utilizando-se o teste T de Student.

Em função dos dados obtidos para TSH basal e

pico de resposta não apresentaram distribuição normal, foi rea-

lizado teste não paramétrico de significância (teste de Mann-

Whitney).

Todos os valores obtidos no estudo estatístico

são apresentados nas tabelas 13 a 16.



4. RESULTADOS



A. VALORES BASAIS

Os níveis séricos de T4, TA livre, T3, TSH e

o pico de resposta de TSH ao TRH (tabelas 1 a 8) na amostra

basal, sem efeito de medicação, confirmam o diagnóstico de

hipotireoidismo nos três grupos de pacientes hipotireoidianos

(hipotireoidismo congênito, ectopia tireoidiana e hipotireoi-

dismo adulto). Não ha diferença estatística significativa

entre os três grupos quanto aos níveis de T4, T3 ou TSH. As

subunidades alpha e TSH-Beta mostraram-se elevadas havendo

resposta exagerada ao estímulo com TRH (Tabelas 5 a 8). Os

níveis séricos de colesterol e triglicérides mostraram-se

elevados, enquanto os valores de TeBG encontram-se baixos

(tabelas 9 a 12), o que é coerente com o diagnóstico de hipo-

tireoidismo.

B. RESPOSTA HIPOFISÁRIA AOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

Os níveis médios basais de T4 e T3 aumentam

proporcionalmente à elevação da dose administrada de L-T4,

atingindo a faixa normal em todos os pacientes no período de

administração de 0,1 mg diárias de L-T4 (Figuras 1, 2). So-

mente o grupo de pacientes portadores de hipotireoidismo

congênito evidenciam valor médio significantemente menor de

T4 sérico no período de administração de 0,1 mg de L-T4 diá-

rios, comparados aos outros grupos de pacientes (p<0,05).

Entretanto, os valores médios de T4 livre sérico não mostra-

ram diferença significativa entre os vários grupos de pacien-

tes hipotireoidianos durante a administração de 0,1 mg de

L-T4 por dia (1,4 + 0,9; 1,4 + 0,9; e 1,8 +_ 1,0 ng/dl), de

0,2 mg de L-T4 por dia (3,3 +_ 0,9; 2,6 +_ 1,3; e 2,9 + 0,9 ng/

dl) e 0,4 mg de L-T4 por dia (5,1 + 1,5; 4,2 + 1,0 e 4,3 •+•

1,8 ng/ci ) . Além disso, os três grupos de pacientes hipoti-



reoidianos mostraram níveis semelhantes de T4 livre serico no

período basal, sem ação de qualquer medicação. Os níveis sé-

ricos de T3 não evidenciaram diferença significativa entre os

diversos grupos no período de terapêutica com L-T4 ou L-T3.

Os níveis séricos basais de TSH e o pico de

resposta de TSH ao TRH evidenciam diminuição significativa

nos valores médios, e bloqueio na resposta de TSH ao TRH ao

nível de administração de 0,2 mg ou 0,4 mg diárias de L-T4, e

completo bloqueio ao nível de 0,2 mg diários de L-T3 nos indi-

víduos normais. Entre os pacientes hipotireoidianos, o grupo

portador de hipotireoidismo congênito mostrou-se relativamente

-esistente à ação de hormônio tireoidiano ao nível hipofisário

(Figuras 3, 4) .

Os níveis séricos de TSH basal encontram-se mais

elevados nos pacientes portadores de hipotireoidismo congênito

(343,2 +• 389,6 uU/ml) comparativamente aos indivíduos porta-

dores de ectopia tireoidiana (228,4 +_ 160,3 uU/ml) e hipoti-

reoidismo adquirido na idade adulta (177,8 +_ 142,6 jiU/ml).

Níveis mais elevados persistiram no grupo portador de hipoti-

reoidismo congênito nos períodos de administração de L-T4

(0,1 e 0,2 mg}. Apenas na fase de administração de 0,4 mg de

L-T4 observou-se níveis de TSH sérico (respectivamente, grupo

2: 1,2 JK 0,8; grupo 3: 1,1 +_ 0,8 e grupo 4: 0,8 + 0,5 uU/ml)

que não diferiran nos três grupos. No entanto, dada a grande

dispersão de valores individuais não foi observada diferença

significativa ao teste de análise de variância (F = 1,2) entre

os diversos grupos de pacientes hipotireoidianos estudados.

Entretanto, o pico de resposta de TSH ao estí-

mulo corr. TRH (768,3 +_ 709,5 uU/ml) mostrou-se significativa-

mente ma: or (p<:0,05) no grupo portador de hipotireoidismo

congênito comparativamente aos outros dois grupos de pacientes



hipotireoidianos (respectivamente grupo 3: 541,6 +_ 405,1

e grupo 4: 285,2 + lbi,0 uU/ml) tanto no período de avaliação

inicial como nas fases de administração de 0,1 e 0,2 mg de

L-T4. Comprovando esta observação notamos que 7 dos 12 pacien-

tes portadores de hipotireoidismo congênito ainda apresentam

um acréscimo superior a 4 uU/ml nos níveis de TSH sérico após

estímulo com TRH no período de administração de 0,2 mg de L-T^.

Somente na fase de 0,4 mg de L-T4 notamos bloqueio no pico de

resposta de TSH no estímulo por TRH nos 3 grupos de pacientes.

É interessante observar que mesmo nesta fase de administração

de doses relativamente elevadas de L-T4, 2 pacientes com hipo-

tireoidismo congênito exibiram discreta resposta de TSH ao

TRH. Foi observada diferença significativa (p<0,05) ao teste

de análise de varianciã (F = 2,Al) quando se analisou os va-

lores de pico de TSH após TRH nos três grupos de indivíduos

hipotireoidianos. Com a realização de teste não paramétrico

de Mann Whitney constatou-se que o grupo portador de hipoti-

reoidismo congênito difere significativamente (p<0,05) dos

outros grupos de hipotireoidianos quanto ao pico de resposta

de TSH ao TRH.

No período de administração de 0,05 mg diárias

de L-T3 não há supressão da resposta de TSH ao TRH nos pa-

cientes hipotireoidianos. No período de administração de 0,2

mg diários de L-T3 todos os pacientes apresentaram bloqueio na

resposta de TSH ao TRH, com exceção de dois pacientes porta-

dores de hipotireoidismo congênito, que apresentaram discreto

aumento de TSH após estímulo com TRH.

Os níveis séricos basais e o pico de resposta

de TSH-Beta rr.ostraram-se mais elevados nos pacientes hipotireoi-

dianos comparativamente aos indivíduos normais (p^O.Ol). A respc:-?.

de TSH-Beta ao TRH nos pacientes hipotireoidianos nãc foi supri-



mida nos períodos de administração de 0,1 e 0,2 mg diários de

L-T4 ou 0,5 mg diários de L-T3. Mesmo no período de adminis-

tração de 0,4 mg diários de L-T4, três pacientes portadores

de hipotireoidismo congênito ainda apresentam resposta de

TSH-beta ao TRH (Figuras 7, 8).

Os níveis séricos de subunidade alpha mos-

traram-se elevados após estímulo com TRH em todos os pacien-

tes hipotireoidianos, com valores médios significantemente

maiores que os encontrados nos indivíduos normais. Nos perío-

dos de administração de 0,1 ou 0,2 mg diários de L-T4 e 0,05

mg diários de L-T3 não há supressão de resposta de subunidade

alpha ao TRH nos três grupos de pacientes hipotireoidianos.

Somente após administração de doses elevadas de L-T4 (0,4 mg

diárias) ou L-T3 (0,2 mg diárias) há bloqueio na resposta de

subunidade alpha ao TRH nesses pacientes (Figuras 5, 6).

C. RESPOSTA PERIFÉRICA AOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

Os níveis séricos de colesterol e triglicé-

rides mostraram-se significativamente mais elevados (p<0,05)

nos três grupos de pacientes hipotireoidianos em comparação

aos indivíduos normais. A administração de doses crescentes

de L-T4 e L-T3 diminui os níveis séricos de colesterol e

triglicérides, sem haver diferença estatística significativa

entre os diversos grupos de estudo (Figuras 9, 10).

A elevação de TeBG em relação aos níveis

basais não se mostrou significantemente diferente nos hipo-

tireoidianos em comparação com os indivíduos normais (Figu-

ra 11).



D. ANALISE ESTATÍSTICA

Todos os dados obtidos no presente estudo

foram submetidos à análise de variância (ANOVA) sendo os

valores de F resumidos nas tabelas 13, 14, lb, 16.



5 . DISCUSSÃO



Elevação persistente dos níveis de TSH em

crianças portadoras de hipotireoidismo congênito após repo-

sição de hormônios tireoidianos foi previamente documentado

(3, 6, 12, 13). 0 primeiro estudo foi realizado em nove

crianças portadoras de hipotireoidismo por atireose ou ecto-

pia tireoidiana, com idades entre 6 meses e 17 anos. 0 obje-

tivo desta pesquisa era avaliar a relação entre idade e do-

sagem oral de L-T4 adequada para restaurar a resposta normal

de TSH ao TRH. Para tanto, a reposição de L-T4 foi aumentada

ou diminuida em 25 a 50 p.g por dia, a cada 2 a 12 meses, até

que a dose ideal para levar a respost?. de TSH ao TRH a níveis

normais era obtida. Observou-se que as doses mais elevadas

correspondiam a crianças com menor idade (cerca de 10 ug/kg/

dia) diminuindo progressivamente até a puberdade (cerca de

3 ng/kg/dia). Esses resultados sugeriram que o limiar hipo-

fisário para regulação da secreção de TSH pelo L-T4 diminui

com a idade, e que as doses geralmente recomendadas nas fai-

xas etárias mais baixas (entre 4 e 12 anos de idade) são su-

perestimadas (40). Observou-se também em avaliação realizada

em cinco crianças portadoras de hipotireoidismo congênito

que os níveis de TSH permanecem elevados por períodos rela-

tivamente longos (6 a 24 meses) após administração de doses

adequadas de L-T4 (4 a 11 ug/kg/dia) o que levou os autores

a elaborarem 3 hipóteses para explicar essa observação. Em

primeiro lugar o limiar precoce elevado para obter supressão

total de TSH seria conseqüente a subresponsividsde de recep-

tores hipotalâmicos e hipofisários aos hormônios tireoidia-

nos. Uma segunda hipótese formulada foi a possível hiperpla-

sia de longa duração dos tireotrófocitos e hipersecreção

persistente de 'i :A e TSH, que requer reposição hormonal pro-

longada para restabelecer o equilíbrio do eixo hipotálamo-

hipófise-tireóide. A última hipótese determina a perda de

hormônios no feto como causa do limiar elevado, por influ-

ência direta no número e função de receptores de hormônios



tireoidianos nos centros reguladores do hipotálamo e hipo-

fise. Os autores finalmente concluem que na infância o TSH

não pode ser utilizado como parâmetro único de controle de

função tireoidiana, mas deve ser associada à verificação

dos níveis séricos de IA, resposta do crescimento linear e

evolução clínica (42). Outros trabalhos alertaram para a

existência de dois fatores fundamentais que interferem na

supressão de TSH a níveis normais pelo T4, como a observa-

ção de que após o início da terapêutica de reposição com

L-T4 os níveis séricos de TSH caem rapidamente no período

de um mês, e posteriormente estabilizam-se, e que a rela-

ção entre os hormônios no equilíbrio modifica-se com a

idade. A implicação destes fatos é que níveis elevados de

TSH durante terapêutica com L-T4 em hipotireoidismo con-

gênito não significa seguramente subtratamento (29, 37).

Outros autores julgaram que a resposta exagerada ao TRH

poderia ser de origem hipotalâmica, já que estudando um

paciente portador de hipotireoidismo congênito foi cons-

tatada hiper resposta da proiactina ao TRH, ou que os ní-

veis elevados de TSH mensurados por radioimunoensaio in-

cluiriarr; TSH anômalo ou subunidades alpha e TSH-beta (34).

No presente estudo foram avaliadas as

respostas clínica e laboratorial a doses crescentes de

L-T4 ou L-T3 em pacientes portadores de hipotireoidismo

congênito,iniciado na infância, e na idade adulta. Os pa-

cientes portadores de hipotireoidismo congênito adquirem

o hipotireoidismo na vida intra-uterina, enquanto os por-

tadores de ectopia tireoidiana gradualmente desenvolvem

hipotireoidismo, que se inicia entre 3 e 8 anos de idade,

e os adultos desenvolvem hipotireoidismo após a quarta

década de vida. Todos os pacientes foram tratados com hor-

mônio tireoidiano pelo período mínimo de 5 anos antes de

suspenderem a medicação para este estudo.



Os indivíduos com hipotireoidismo congênito apre-

sentam níveis elevados de TSH basal e resposta exagerada ao TRH,

mesmo em presença de níveis séricos de T4 acima do normal, tanto

na nossa experiência como na de outros autores (43, 44, 47). Em

níveis elevados de T4 sérico, todos os indivíduos normais, e a

maioria dos portadores de ectopia tireoidiana ou hipotireoidismo

iniciado na idade adulta apresentam bloqueio na resposta de TSH

ao TRH. Mas, os pacientes portadores de hipotireoidismo congêni-

to apresentam níveis inapropriadamente elevados de TSH na pre-

sença de níveis séricos elevados de T4 (27, 48). A administração

de L-T3 mostrou-se menos efetiva no bloqueio da secreção de TSH

comparativamente a L-T4. A resposta da subunidade TSH-Beta ao

TRH segue o mesmo padrão da apresentada pelo TSH durante a tera-

pêutica com L-T4 ou L-T3 tanto na nossa experiência como na li-

teratura consultada (18, 19, 21). Nossos dados confirmam os

achados de Larsen e Silva (24), em que os níveis séricos de T3

encontrados durante a terapêutica com L-T3 não refletem neces-

sariamente níveis intracelulares da hipófise (37). Portanto,

não se pode extrapolar as concentrações séricas de T3 para o

tireotrófocito, onde a conversão intracelular de T4 a T3 é uma

importante fonte de T3 (4, 26). 0 presente estudo indica, por-

tanto, como hipótese para explicação deste fenômeno, uma rela-

tiva resistência do tireotrófocito hipofisário do hipotireoidis-

mo congênito à supressão pelo hormônio tireoidiano, fato este

que não ocorre no hipotireoidismo juvenil ou da idade adulta.

A resposta periférica a doses crescentes de L-T4

e L-T3 foi estudada pela determinação de concentração de coles-

terol, triglicérides e TeBG, parâmetros considerados bons indi-

cadores da resposta metabólica dos hormônios tireoidianos (5,8,

23). Assim, em estudos anteriores observou-se influência direta

dos hormônios tireoidianos no metabolismo do colesterol (28, 32),

ação destes hormônios tanto na produção(como na remoção dos tri-

glicérides (30), influência da lipase lipoproteica na regulação

do metabolismo de triglicérides de hipotireoidianos(33), e ação



dos hormônios tireoidianos na concentração de globulina fixadora

de testosterona e estradiol com aumento gradativo desse parâmetro

apôs reposição hormonal (39).

Pode se pressupor que a autoregulação hipófise

tireóide se estabelece na fase intrauterina, quando o mecanismo

de inibição de síntese de T3H pelo tireotrôfocito por T4 é me-

diado através de proõução de proteina específica (24). Dentro

desta hipótese os indivíduos com hipotireoidismo congênito

teriam, eventualmente, hiposecreçao fetal de T4 e o tireotro'fo-

cito hipofisário não recebe a informação de que é imprescindível

a síntese de proteina inibidora para bloqueo de TSH. Já os pa-

cientes com hipotireoidismo tardio, seja juvenil ou adulto, têm

este mecanismo fetal de autoregulação intacto e funcionante.

Na fase adulta, portanto, os pacientes com hipotireoidismo fetal

seriam os que mais dificilmente suprimem a função do tireotrô-

focito, per relativa resistência hipofisária a ação frenadora

de L-T4.

Colesterol e triglicérides mostraram-se elevados

na dosagem basal, sem efeito de medicação, em hipotireoidianos,

voltando a níveis normais após 30 dias de 0,1 mg de L-T4 ou

0,05 mg de L-T3 por dia. Ao contrário de relativa resistência

hipofisária ao hormônio tireoidiano, colesterol e triglicérides

declinam de forma equivalente em todos os grupos com a adminis-

tração de doses crescentes de L-T4 e L-T3. Níveis absolutos de

TeBG aumentam em todos os grupos após a terapêutica com L-T4 e

L-T3, como previamente demonstrado por Olivo e cols. (31). 0

aumento relativo de TeBG sobre os níveis basais não se mostrou

significativamente diference nos quatro grupos de pacientes

durante terapêutica com L-T4 ou L-T3, indicando que os controles

normais e os hipotireoidianos tem resposta periférica semelhante

aos hormônios tireoidianos (46).



6 . CONCLUSÕES



1). Níveis séricos de T4, T4 livre, T3, TSH, subunidades alpha

e TSH-beta, colesterol, triglicerides e TeBG avaliados na

amostra basal dos grupos de pacientes classificados como

hipovj i-eoidismo congênito, ectopia tireoidiana e hipoti-

reoidismo adulto, são compatíveis com essa classificação,

não havendo diferença estatística significante dos diversos

parâmetros entre os três grupos de pacientes.

2). Níveis médios de T4 sérico aumentam proporcionalmente à

elevação da dose de L-T4, mantendo níveis significantemente

menores no período de administração de 0,1 mg de L-T4 somente

no grupo portador de hipotireoidismo congênito.

3). Níveis médios de T3 sérico aumentam proporcionalmente à ele-

vação da dose de L-T4 e L-T3, não havendo diferença estatís-

tica significante entre os três grupos de hipotireoidianos.

4). Níveis médios de TSH sérico diminuem proporcionalmente à ele-

vação da dose de L-T4 e L-T3, ocorrendo bloqueio da resposta

ao THH nos indivíduos normais ao nível de dose de 0,2 mg ou

0,4 mg de L-T4 e 0,2 mg de L-T3.

5). 0 pico de resposta de TSH ao TRH mostrou-se significantemente

maior nos pacientes portadores de hipotireoidismo congênito

em comparação com os indivíduos normais e com os pacientes

portadores de outros tipos de hipotireoidismo no período de

administração de 0,2 mg de L-T4.

6). Em dois pacientes portadores de hipotireoidismo congênito há

ainda discreta resposta de TSH ao estímulo com TRH ao

nível de 0,4 mg de L-T4 e 0,2 mg de L-T3.

7). 0 pico de resposta de subunidade TSH-beta ao estímulo com

TRH -ostrcu-EP significantemente maior nos pacientes porta-

dores de hipotireoidisrrio congênito em comparação corri os



indivíduos normais nos diversos períodos de administração

de L-T4 e L-T3:

6). Em três pacientes portadores de hipotireoidismo congênito

há ainda discreta resposta de subunidade TSH-beta ao etímulo

com TRH no período de administração de 0,4 mg de L-T4 e

0,2 mg de L-T3.

9). Níveis séricos médios de subunidade alpha diminuem propor-

cionalmente à elevação da dose de L-T4 e L-T3 nos hipotireoi-

dianos, demonstrando diferença estatística significante em

relação aos indivíduos normais nos períodos de administração

de 0,1 e 0,2 mg de L-T4 e 0,05 mg de L-T3, havendo supressão

de resposta igualmente em todos os grupos de pacientes por-

tadores de hipotireoidismo nos períodos de administração de

0,4 mg de L-T4 e 0,2 mg de L-T3.

10). Níveis séricos de colesterol e triglicérides diminuem igual-

mente, e de TeBG aumentam na mesma proporção em todos os

grupos de estudo sem diferença estatística significante.

11). A partir dessas observações pode-se postular as seguintes

conclusões:

A). Os pacientes portadores ãe hipotireoidismo congênito

apresentam relativa resistência hipofisária ao efeito de re-

troação (feed back) negativa de L-T4 ou L-T3 comparativa-

mente aos outros grupos de hipotireoidianos e aos indivíduos

normais.

B). Não foi observada resistência periférica à ação dos

hormônios tireoidianos nos três grupos de hipotireoidismos

e nos indivíduos normais.

C). Feios conhecimentos atuais não se pode determinar a

causa exata da relativa resistência hipofisária observada no

grupe de pacientes portadores de hipotireoidismo congênito.

Este fenômeno poderia ser ligado à ausência de mecanismo de auto

regulação hipófise-tireóide durante o período fetal.



7 . RESUMO



A resposta hipofisária e periférica a tera-

pêutica com L-T4 ou L-T3 foi estudada em 12 pacientes com hipo-

tireoidismo congênito, 10 pacientes com ectopia tireoidiana e

início do hipotireoidismo com 3 a 8 anos de idade, e em 6 pacien-

tes com hipotireoidismo adulto, em comparação com 10 indivíduos

normais, após interrupção da terapêutica pelo período de 30 dias.

Os pacientes foram submetidos à terapêutica com doses crescentes

e mensais de L-T4 (0,1; 0,2 e 0,4 mg/dia) seguido de doses

crescentes e mensais de L-T3 (0,05 e 0,2 mg/dia), após inter-

rupção da medicação por outro mês.

Nos indivíduos normais o pico de resposta de

TSH, subunidades alpha e TSH-beta ao TRH foi significantemente

diminuído em relação aos hipotireoidianos nas doses de 0,1 mg

de L-T4 ou 0,05 mg de L-T3, e foi suprimida nas doses de 0,2 mg

0,4 mg de L-T4 e 0,2 mg de L-T3; colesterol e triglicérides

diminuem significantemente nas doses de 0,2 mg ou 0,4 mg de L-T4

e 0,2 mg de L-T3; TeBG (globulina fixadora de testosterona e

estradiol) aumenta significantemente nas mesmas doses.

Nos pacientes portadores de hipctireoidismo

congênito na fase 0,2 mg de L-T4 o pico médio de TSH ao TRH foi

24,2jf 17,0 nU/ml enquanto nos portadores de ectopia tireoidiana

e hipotireoidismo adulto o pico foi significantemente menor

(5,6 ± 8,4 e 4,6 j+ 5.7 nU/ml). Somente em altas doses de L-T4

(0,4 mg/dia) e L-T3 (0,2 mg/dia) a resposta de TSH ao TRH foi

suprimida no grupo de hipotireoidismo congênito. As subunidades

alpha e TSH-beta acompanham o tipo de resposta do TSH. Os níveis

de TeBG aumentam significantemente em todos os grupos com

administração de doses de 0,2 mg ou 0,4 mg de L-T4 e 0,2 mg de

L-T3; a elevação relativa de TeBG {%) em relação aos valores

basais não foi significanter,,ente diferente nos vários grupos.

Considerando que todos os pacientes recebeiar. joses semelhantes

de hormônios tireoidianos (ug/kg de peso corpóreo) e apresentam



niveís sericos semelhantes de T4 e T3 nas diversas doses de L-T4

e L-T3, concluímos que os pacientes portadores de hipotireoidis-

mo congênito apresentam resistência hipofisária, mas não perifé-

rica à ação dos hormônios tireoidianos.



8 . SUMMARY



The pituitary and peripheral response to L-T4

and L-T3 therapy were studied in 12 patients with congenital

goitrous hypothyroidism, in 10 patients with an ectopic thyroid

and onset of hypothyroidism at 3-8 years of age, and in 6

patients with adult-onset hypothyroidism, after they had had

their chronic thyroid hormone replacement therapy discontinued

for 30 days. They were first treated with increasing L-T4

(0.1, 0.2, and 0.4 mg daily) followed by L-T3 (0.05 and 0.2 mg

daily) after stopping thyroid medication for another month. Ten

normal subjects were treated identically. In normal individuals

the peak TSH, alpha, and TSH-beta response to TRH was significant-

ly decreased with 0.1 mg L-T4 or 0.05 mg L-T3 daily and was

suppressed with 0.2 and 0.4 mg L-T4 or 0.2 mg L-T3 daily; serum

cholesterol and triglycerides decreased significantly with 0.2

or 0.4 mg L-T4 or 0.2 mg L-T3 daily; testosterone-estradiol

binding globulin (TeBG) increased significantly at the same doses.

In congenitally hypothyroid patients receiving 0.2 mg L-T4 daily,

the mean peak TSH after TRH was 24.2 +_ 17.0 uU/ml, whereas in

patients with an ectopic thyroid or adult-onset hypothyroidism

the peak TSH was significantly less at 5.6 _+ 8.4 and 4.6 +_ 5.7 uU/

ml, respectively. Only at the highest doses of L-T4 (0.4 mg/day)

or L-T3 (0.2 mg/day) was the TSH response to TRH suppressed in

the congenitally hypothyroid group. The alphaard TSH-beta subunits

levels followed those of TSH. TeBG levels increased significantly

for each group at 0.2 or 0.4 mg L-T4 or 0.2 mg L-T3; the relative

increase (%) of TeBG over basal levels were not significantly

different in the various groups. Since all patients received

similar doses of thyroid hormones (ug/kg of body weight) and had

similar serum levels of T4 and T3 on each dose of L-T4 or L-T3,

«e conclude that congenitally hypothyroid patients have persistent

pituitary resistance, but not peripheral resistance, to thyroid

hormone.
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10. APÊNDICE

(TABELAS E GRÁFICOS)



TABELA 1: NÍVEIS SÉRICOS DE T4, T4 LIVRE eT3 EM INDIVÍDUOS NORMAIS

(MEDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S E T4 T4 LIVRE

(ng/dl)

T3

(ng/dl

123 +

143 +

10? ±

223 +

150 +

2 4 1 •»

76? +

)

?3

39

5?

36

53

100

??0

PAS/VL

0 , 1 mp, L-T4

O,? mg L-T4

0 . 4 mp. L-T4

PAUSA

O,O*;, rnp, L-T3

O.? mp, L-T3

9 . 1 +• 1,8

1 1 . 1 _+ 2,1

19.2 -f 3.4

21.3 4- 3,3

9,0 + 1,8

6.2 +_ 2,2

2,8 + 0 , 5

1,4 + 0 . 4

1.9 4. 0 , 2

4,0 +_ 2 , 0

7 . 6 + 3 , 5



TARFLA ?: NÍVEIS SÉRIC03 DE T4, T4 LTVRF <? T3 EM PACIENTES PORTADORES DE HJrOTIREOTDTSMO CONGÊNITO

(MEDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S F

(

1

6

12

19

1

1

0

T4

Ug/dl

•! ±
• 8 i

•8 ±
, 7 4.

, 8 j*

, 2 4-

, 8 +

)

0 , 8

1 . 4

2 , 1

3 , 5

1,7

0 , 8

0 , 4

T4 LIVRE

(ng/dl)

T3

(ng /d l

PASAL

O.1 mg L-T4

0 . 2 mp, L-T4

0 , 4 mp L-T4

PAUSA

O.Or. mr, L-T4

O.? mp, I.-T3

0 , 4 _+ 0 , 5

1,4 + 0 , 9

3 , 3 +• 0 , 9

5,1 + 1,5

?9 + ?3

103 ^ 40

I ̂ /j +. /io

?O4 _f 53

r>r> + 44

156 •»_ 70

637 * Plfi



TAPELA 3: NÍVEIS SERICOS DE T4, T4 LIVRE e T3 EM PACIENTES PORTADORES DE ECTOPTA TTREOTDIANA

(MEDIA E DESVIO PADRÃO)

F A f. E T4

(Ug/dl)

T4 LIVRE

(ng/dl)

T3

(ng/dl)

BASAL

0. 1 mg L-T4

0,2 mg L-T4

0,4 mg L-T4

PAUSA

0,05 mg L-T3

O.? mg L.-T3

1,4 _+ 0,8

9.0 + 4,5

14,9 +_ 6,8

18,1 + 5,4

1.1 + 0.8

0,8 + 0,3

0.9 + 0,7

0,2 ± 0,1

1,4 + 0,9

2,6 -f 1,3

4,2 + 1,0

34 +_ 25

139 *_ 66

165 + 52

247 *• 68

6? *_ 32

2R6 -f 214

8?0 *• 37?



TABELA 4: NÍVEIS SERICOS DE T4, T4 LIVRF f> T3 EM PACIENTES PORTADORES DE HIPOTIREOTDISMO

ADQUIRIDO NA IDADE ADULTA.

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A r> F: T4

Ug/cJl)

T4 LIVRE

(ng/dl)

T3

BASAL

0,1 mç L-T4

O,? mj? L-T4

0,4 mp, L-T4

PAUSA

0,05 mR L-T3

O.P mp, L-T3

0,8 _+• 0,7

11,0 _+ 2,9

15.5 + 3,7

19.6 £ 4,7

3,3 4-1,9

1,2 4- 0,9

0,8 + 0,5

0,1 + 0,0

1.8 _+ 1,0

2.9 +_ O,9

4,3 + 1,8

4 3 +• 18

1?7 +_ 56

182 ±_ 38

239 4_ 67

73 -^ ?<S

187 4- 65

466 + 310



TESTE de TRH»

TABELA 5: NÍVEIS SÉRICOS DE TSH, SUBUNTDADES ALPHA E TSH - BETA, BASAL E PICO, FM INDIVÍDUOS NORMAIS

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S F TSH BASAL
(nU/rr.l)

TSH PICO
(wU/ml)

ALPHA BASAL
(ng/ml)

ALPHA PICO
(ng/ml)

BETA BASAL
(ng/ml)

BFTA PICO
(ng/ml)

BASAL 2,8 +_ 1,1

0,1 mp, L-T4 1,9 ^ 1,2

0,2 mg L-T4 1,1 +. 0,5

0.4 mg L-T4 1,0 +_ 0,3

PAUSA 2,5 + 1,4

0,05 mg L-T3 1,3 -f 1,4

0,2 mp, L-T3 0,8 + 0,4

25,2 4- 15,8

7,5 +_ 5,8

1,5 ^ 1,8

1,0 +_ 0,3

3,3 -f 3,9

0,8 + 0,6

0,8 •«• 0,4

O,7 ^0,3

O,6 + 0,3

0,7 + 0,3

0,6 4- 0,4

0,6 + 0,2

0,5 + 0,2

1,1 + 0,6

O,8 •*_ 0,3

0,7 + 0,1

0,8 -f 0,4

0,7 ^ 0,3

0,8 + 0,4

0,3 -f 0,1

0,3 •+ 0,2

0,4 4- 0,2

0,3 • 0,1

0,3 4- 0,2

0,3 ^ 0,2

0,4 + 0,2

0,3 •«• 0 , 2

0,3 + 0,2

0,3 jh 0,1

0,3 -f 0,1

0.3 4- 0.2

0,4 • 0,2

2OO R TRH I.V.



TESTE de TRH»

TABELA 6: NÍVEIS SÉRICOS DE TSH, SUBUNIDADES ALPHA K TSH - BETA, BASAL E PTCO, EM PACTENTFS PORTADORES

DE HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

FASE TSH BASAL

UU/ml)

TSH PICO

(liU/ml)

ALPHA BASAL

(ng/ml)

ALPHA PICO

(ng/ml)

BETA BASAL

(ng/ml)

BF.TA PICO

(ng/ml)

BASAL

0 , 1 mg L-T4

0,P mp, L-T4

O, 4 mg / .-T4

PAUSA

343,2 _+ 389,6

59,7 _+ 47,3

4,1 -f 2,8

1,? + 0,8

121.8 +• 108,1

0.O5 mR L-T3 45,3 ^ 35,1

O,? mp, L-T3 1,3 + 1,1

768.3 +_ 7O9.5

275,0 jh 229,1

24 ,2+ 17,0

1,5 +̂  1.3

279.4 + 157,0

2,8 + 2,5

3,0 4- 2,1

1,3 ^ 0,9

0,6 jf 0,2

0.7 +̂  0,2

2,8 + 2,4

1.5 + 1,5

0,9 + 0,4

6.0 +_ 4,5

3.1 +• 2,9

1,3 +_ 0,8

0,8 +_ 0,3

3,5 «• 4,6

1,0 + 0,4

1,9 + 2,1

1,O +_ 1,1

0,4 _+ 0,3

0,4 4_ 0,3

1,5 +_ 1,8

1,0 _+ 0.8

0,4 + 0,3

5.5 ^ 4,2

3.6 _* 3.8

0,6 •_ 0,4

0.5 +_ 0.3

3.7 _•_ 3,7

O,5 + 0,3

?OO T R H I . V .



TESTE de TRH*

TAPELA 7: NÍVEIS SÉRICOS DE TSH, SUBUNIDADES ALPHA E TSH - BETA, BASAL E PICO, FM PACIENTES PORTADORES

DE ECTOPIA TIREOIDIANA

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S E TSH BASAL

(uU/ml)

TSH PICO

(uU/ml)

ALPHA BASAL

(ng/ml)

ALPHA PICO

(ng/ml)

BETA BASAL

(ng/ml)

BETA PICO

BASAL

O, I mp, L-T4

0,2 me, L-T4

0 , 4 mg L-T4

FAMSA

O,Or) mR L-T3

O,? mp, L-T3

228,4 4- 160,3

6 6 , 4 •»• 45 ,5

2.0 +_ 1,3

1.1 + 0,8

202,3 +_ 145,9

92,4+ 94,1

1,0 + 0,6

541,6 +_ 405,1

325,4 4- 261,4

5,6 •*• 8 , 4

1.1 + 0,8

297,3 4- 204,4

1.2 + 1,1

4,0 _+ 2,4

1.2 + 0,4

0,8 +• 0,4

1.0 + 0,5

4.1 4- 2,8

1.7+ 1,1

0,8 + 0,4

8,8 4- 3,5

3,5 jh 1,5

1,2 ± 0,9

1,1 + 0,6

4,1 + 2,8

1.1 + 0,8

1,1 +• 0 ,9

0,8 -f 0 ,3

0.4 +_ 0 ,2

0 ,4 _̂  0 ,1

1.4 •• 1,1

0 .9 4- O,"7

0 ,4 + 0,1

3.B _f 2 ,5

3 ,9 •• 4 ,5

1,2 + 2,0

0,4 4- 0,1

5,9 ± 4 ,1

0,6 4 0,2

" 2O0 up; TRH I . V .



TESTF de TRH#

TAMFI.A R: NTVETS SÉRICOS DE TSH, SUBUNtDADF.S ALPHA F. TSH-BETA, BASAL E PTCO, FM PACIENTES PORTAPORES

DE HIPOTIREOIDISMO ADQUIRIDO NA IDADE ADULTA.

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A R E TSH BASAL

(liU/ml)

TSH PICO

(liU/ml)

ALPHA BASAL

(ng/ml)

ALPHA PICO

(ng/ml)

BETA PASAL

(ng/ml)

PETA PICO

(nR/ml)

BASAL

0,1 mp, L-T4

O,? mp L-T4

0 . 4 mp, L-T4

PAUSA

O,CS mp, L-T3

O,? mp, L-T3

177,8 +• 142,6

60,5 -i- 94,3

1,6 + 1,3

0,8 + 0,5

137,2 + 147,1

31,0 -f 21,0

1,3 + 0,8

285,2 +_ 181,0

179,9 4- 169,8

4,6 -v 5,7

1,1 • 0,7

220,1 +_ 218,9

2,0 + 1,2

4,9 + 2,2

3 , 3 •»• 1 , 1

3,1 + 1,4

2,8 + 1,8

4,7 + 2,2

3,3 i 2,0

2,6 + 1,4

B, 1 +_ 3,7

5,2 -f 1,3

4 , 0 _+ 2 ,4

3 ,4 j . 2 ,6

7 ,0 -f 6 , 0

3 ,0 + 1.9

O,6 • O,3

0,9 ^ o,n

0 ,6 4_ 0,1

0,5 + 0.2

0,4 + 0,2

0,8 ± 0,5

0,4 + 0.1

3.R ± 4,9

3,5 • 4,1

0,7 -f 0,3

0,5 + 0,1

O,A + 0,1

? 0 0 R TRH I . V .



TABELA 9: NÍVEIS SÉPICOS DE COLFSTEROL, TRTGLTCÉR1DES, TeBG E ELEVAÇÃO DE T>RO FM INDIVÍDUOS NORMATS

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S E COLESTEROL

(mg/dl)

TRIGLTCERIDES

(mg/dl)

TeBO

(ug/dl

1,1 ±

1'2 t
2.5 i

3 . 5 4_

1.2 +_

1.4 ±

3 . 2 +

>

0 , 4

0 , 4

1 . 5

1 . 2

0 , 5

0 , 5

1 . 4

ELEVAÇÃO DE TrBG

BASAL

0. 1 mp, L-T4

0,2 mg L-T4

0,4 mp, L-T4

PAUSA

O,OS mj> L-T3

O,? mp. L-T3

219 + 61

195 jf 33

187 _+ 42

161 -f 38

228 +_ 78

188 4. 50

159 + 54

134 4- 75

127 4- 42

99 + 31

107 ^ 29

145 4 71

150,8 +• 78

98 + 38

?,9 4- 23,3

83,7 *_ 73.3

16?.? ± 48.0

50.B 4- 76,2

??7,7 + 15P.2



TABELA 10: NÍVEIS SÉRICOS DE COLFSTEROL, TRrCLTCÉRIDES, TeBG E ELEVAÇÃO DE TeBO FM PACIENTES

PORTADORES DE HIPOTIREOIDTSMO CONGÊNITO

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)

F A S E COLESTEROL

(mg/dl)

TRIGLICERIDES

265

173

161

205

250

181

150

(mg/dl)

± 138

4 125

4. 106

± 1̂ 1

4 104

i 78

4 40

TeBG

(uR/dl

0.5 4

1,0 4_

1.3 4

2,0 4

0,7 ±

0,9 4

1,9 4

0,2

0,4

0,6

1.1

0,3

0,4

O,8

ELEVAÇÃO DE TeBG

BASAL

0,1 mg L-T4

0.2 mg L-T4

O.A mg L-T4

PAUSA

O,O5 mg L-T3

0,2 mg L-T3

268 + 88

193 + 65

178 +_ 31

161 +_ 25

264 +_ 75

181 4_ 36

141 + 39

107 ,0 4 100 ,9

164 ,6 4 122 ,3

359, 1 +_ 3 1 1 , 9

4 2 , 0 4 5 5 , 3

118 ,5 4 89,O



TABELA 11: NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL, TRTGLICFRTDES, TeBG E ELEVAÇÃO PE TPBG FM PACIENTES PORTADORES

DE ECTOPIA TIREOIDIANA

(MEDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S E

BASAL

0,1 mg L-T4

0,2 mg L-T4

0,4 mg L-T4

PAUSA

O,O5 mg L-T3

0.2 mp, L-T3

COLESTEROL

(mg/dl)

294 + 50

193 + 38

154 +_ 27

160 £ 34

293 +_ 67

184 + 23

162 •+ 29

TRIGLICÉRIDES

(mg/dl)

193

101

108

117

158

111

87

± 73

1 38

1 48

± 56

•f 8 2

± 33

± 23

TeBG

(ug/dl

0,8 i

1.0 4.

1,8 +

2,8 +

0,7 ±
1,4 ±

3,0 ^

0,2

0,3

0,9

1,1

0,2

1.3

1,6

ELEVAÇÃO

(*

49,8 *•

182,2 j.

292,1 •

-

84,0 +

302,? •_

DE TeBG

85,1

195,5

270,1

135,4

145,7



TABELA 12: NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL, TRIGLICERIDES, TeBG E ELEVAÇÃO DE TeRG EM PACIENTES

PORTADORES DE HIPOTIREOIDTSMO ADQUIRIDO NA IDADE ADULTA

(MÉDIA E DESVIO PADRÃO)

F A S

BASAL

0.1 mg

0.2 mg

O,4 mg

PAUSA

O, OS mi

0. ? mi»

E

L-T4

L-T4

L-T4

* L-T3

L-T3

COLESTEROL

(mg/dl)

392 + 63

247 +_ 43

201 + 25

200 + 32

291 + 90

224 +_ 45

168 + 66

TRIGLICERIDES

(mg/dl)

189 +_ 86

157 * 12

106 + 42

113 ± 2à

133 + 62

99 + 45

110 _+ 42

TeBG

(Ug/dl

2,0 +

2,2 ±

3,2 ±

4,6 +

2.0 ±

2.2 *

5,3 ±

>

0,8

1.1

O,9

2.4

0,4

0,4

0,7

ELEVAÇÃO

<*

7,6 •

74,6 +

125,6 +_

-

16,2 _•

180,7 *•

DE TeBG

17,5

57,5

71,8

24,6

77,5



TABELA 13: ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) REFERENTE AOS NÍVEIS DE T4, T4 LIVRE, T3. TSH, SUBUNIDADES

ALPHA E TSH-BETA, BASAL E PICO, DURANTE O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DE L-T4

(VALORES DE F)

FT

(entre doses de

tratamento)

156,02*

83,68*

85,17*

9,93*

16,08*

22,34*

33,66*

5,03*

12,41*

FC

(entre condições

clínicas)

15,25*

10,36*

4,90»

3,48*

6,71*

40,26*

26,38*

4,12*

6,08*

FTC

(interação entre doses e

condições? clínicas)

T4

T4 LIVRE

T3

TSH BASAL

TSH PTCO

ALPHA BASAL

ALPHA PTCO

BETA BASAL

PFTA PTCO

2,26*

1.79

1,47

2,50»

2,69»

4,18*

1,72

1,64

NS

NS

NS

NS

NS = NÃO SIGNIFICANTE

• - r.inNTFí CANTE PARA UM NÍVEL DE P - O, Of.



TABELA 14: ANÁLISE DE VARIÃNCIA (ANOVA) REFERENTE AOS NÍVEIS DE TeBG, ELEVAÇÃO DF Tr>BG.

COLESTEROL E TRIGLICERIDES DURANTE O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DE L-T4

(VALORES DE F)

TeBG

ELEVAÇÃO TeBG

COLESTEROL

TRIGLICERIDES

FT
(entre doses de

tratamento)

30.86»

12.76»

46.90»

5.83»

FC

(entre condições

clínicas)

20,83»

4,86»

15,31»

7.08»

FTC

(interação entre doses

e condições clínicas)

0,67 NS

0,52 NS

3,41»

0,54 NS

NS = NÃO SIGNIFICANTE

• = SIGNIFICANTE PARA UM NÍVEL DE P <0,05



TABELA 15: ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) REFERENTE AOS NÍVEIS DE T4, T3, TSH, SUPUNIDADES ALPHA

TSH-BETA, BASAL E PICO, DURANTE O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DE L-T3

(VALORES DE F)

T4

T3

TSH BASAL

TSH PICO

ALPHA BASAL

ALPHA PICO

BETA BASAL

BETA PICO

FT
(entre doses de

tratamento)

33,51»

103,15»

22,11»

55,14»

12,00»

11,33»

2,79»

18,89*

FC

(entre condições

clínicas)

93,11»

4,17»

7,50»

6,46»

14,63»

5,82»

3,38»

4,09»

FTC

(interação entre doses

e condições clínicas)

10.45»

1,85»

2.R8»

6,36*

l.fiO NS

1 ,46 NS

1,09 NS

NS = NAO SIGNIFICANTE

• =r SIGNIFICANTE PARA UM NÍVEL DE P £ 0,05



TABELA 16: ANÁLISE CE VARIÂNCIA (ANOVA) REFERENTE AOS NÍVEIS DE TeBG, ELEVAÇÃO DF TeBG,

COLESTEROL E TRIGLICÉRIDES DURANTE O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DE L-T3 (VALORES DE F)

FT

(entre doses de tratamento)

FC

(entre condições

clinicas)

17,50*

2,43*

2,10 NS

8,19*

FTC

(interação enf.re doses

e condições clínicas)

2,23*

0,86 NS

0,78 NS

0,89 NS

TeBG

F.LF.VAÇÃO TeBG

COLESTEROL

TRTGLICÊRIDES

45,53*

24,50*

32,54*

7,34*

NS = NAO SIGNIFICANTE

• = SIGNIFICANTE PARA UM NÍVEL DE P <
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FIGURA 1: NÍVEIS SÉRICOS DE T4 DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 2 : NÍVEIS SERICOS DE T3 DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 3: NÍVEIS SÉRICOS DE TSH BASAL DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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BASAL

FIGURA 5: NÍVEIS SÉRICOS DE SUB UNIDADE ALPHA BASAL DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 6: NÍVEIS SÉRICOS DE SUB UNIDADE ALPHA PICO DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 7 : NÍVEIS SÉRICOS DE SUB UNIDADE TSH - BETA BASAL DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 8: NÍVEIS SÉRICOS DE SUB UNIDADE TSH - BETA PICO DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 9: NÍVEIS SÉRICOS DE COLESTEROL DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MEDIA e DESVIO PADRÃO)



I NORMAIS 0 HIPOTIREOIOISMO CONGÊNITO 0 ECTOPIA TIREOIOIANA Q HIPOTIREOIOISMO ADULTO

450 -

FIGURA 10: NÍVEIS SÉRICOS DE TRIGLICÉRIDES DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e L-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)
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FIGURA 11: NÍVEIS SÉRICOS DE TeBG DURANTE TERAPÊUTICA COM L-T4 e I.-T3

(MÉDIA e DESVIO PADRÃO)


