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RESUMO 
 

CALIL-SILVEIRA, J. Efeito da administração aguda de iodo na expressão gênica e 
atividade do promotor da pendrina: estudos em ratos e em células PCCL3. 2014. 91 f. 
Tese (Doutorado em Fisiologia) - Ins�tuto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014.  
 

Pendrina é uma proteína transportadora de ânions, codificada pelo gene PDS. Ela é expressa 
em vários tecidos, bem como na tiróide, onde está inserida na membrana apical de células 
foliculares. Estudos demonstraram que a pendrina pode mediar o efluxo apical do iodeto dos 
tirócitos para o lúmen folicular.  Sabendo-se que o iodo é fundamental para a síntese de 
hormônios tiroidianos e considerando-se que a expressão de alguns mRNAs que codificam 
proteínas envolvidas com o transporte de oligominerais é modificada por alterações no aporte 
dos mesmos, foi objetivo deste trabalho avaliar, por meio de estudos in vivo e in vitro, o efeito 
da administração aguda de iodo na expressão do mRNA e proteína pendrina em curtos 
períodos de tempo (30 min à 48 h), bem como analisar o efeito desse tratamento na atividade 
da região promotora do gene PDS. Buscamos ainda avaliar se o tratamento com iodeto seria 
capaz de alterar a taxa de elfuxo de células tiroidianas. Foram utilizados ratos Wistar, divididos 
nos grupos: controle e iodo, os quais receberam injeção ip de salina ou 2 mg/animal de NaI, 
respectivamente. Foram decapitados após 30’, 1, 24 e 48 h da administração do iodo/salina. As 
tiroides foram removidas para análise da expressão do mRNA e proteína pendrina, através de 
PCR em Tempo Real e western blotting, respectivamente. Para o estudo in vitro foi utilizada a 
linhagem celular de tiroide de rato PCCl3, que ao atingir 70% de confluência, foi tratada ou não 
com 10-3 M de NaI. As células permaneceram sob tratamento por 30’, 1, 24 e 48 h, quando 
então foram removidas e o RNA/proteína extraídos também para a análise da expressão do 
mRNA e proteína pendrina. A localização de proteínas no tirócito foi determinada por 
Imunofluorescência, e a taxa de efluxo foi determinada pela medição do 125I presente no meio 
de cultura. Para analisar a atividade do promotor de PDS, este foi inserido no vetor pGL3-
básico, que contém o gene da luciferase, cuja atividade serviu como indicador da atividade 
deste promotor nas condições de tratamento estudadas. Nossos resultados mostram que houve 
aumento significativo do mRNA da pendrina em resposta ao iodo em todos os tempos 
estudados, in vivo e in vitro. Esse efeito foi prevenido quando o perclorato, conhecido inibidor de 
NIS, foi administrado junto ao iodo, o que indica que ele depende da presença do iodeto 
intracelular, bem como quando as células foram tratadas com actinomicina D, indicando que o 
aumento deste mRNA decorreu de estímulo transcricional. Tal estímulo parece ocorrer via Fator 
Transcricional 1. A expressão da proteína pendrina aumentou apenas nos tempos mais longos 
de tratamento (24 e 48 h). Também nos tempos mais longos, houve aumento da localização da 
pendrina na membrana plasmática, bem como aumento na taxa de efluxo de iodeto das células 
PCCl3. Esse dado seria coerente com um importante papel de pendrina transportando o iodeto 
apical dos tirócitos, e contribuindo para o fenômeno de Escape do efeito Wolff-Chaikoff, que 
ocorre somente a partir de 24h da exposição ao excesso de iodo.  

 

Palavras-Chave: Pendrina. Iodo. Expressão gênica. Tiróide. Efeito Wolff-Chaikoff. Escape 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
CALIL-SILVEIRA, J. Effect of acute administration of iodine on pendrin gene 
expression and the activity of pendrin promoter: studies in rats and PCCl3 cells. 
2014. 91 f. [Ph. D. Thesis (Human Physiology)]. São Paulo, Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2014. 

 
Pendrin, an anion exchange, is codified by PDS gene and it is expressed in different 
tissues. In thyroid, it is located at the apical membrane of thyrocytes. Studies have 
suggested that pendrin could function as an apical iodide transporter in thyroid cells. 
Since iodine is essential for thyroid hormone synthesis and this element is known to 
regulate the expression of different genes in thyroid that are related to its transport, this 
study attempted to investigate that possibility by evaluating whether the acute iodide 
administration, from 30 min up to 48 h, could regulate the pendrin mRNA and protein 
expression, as well as the localization and activity of this protein.  Moreover, this study 
aimed to analyze if the treatment with iodide could regulates the pendrin promoter.  Rats 
received NaI (2 mg/0.5 ml saline) or saline ip (0,9% NaCl), and were sacrificed 30 min, 
1, 24 and 48 h later. The thyroid was removed, and the total RNA and protein extracted. 
Pendrin mRNA content was evaluated by Real-Time PCR and the protein by Western 
blotting. For in vitro study, PCCl3 rat thyroid cells were cultured and, when the cells 
reached 70% confluence, they were treated or not with 10−3 M NaI. After 30 min, 1h, 24h 
and 48h of treatment, untreated cells and iodide-treated cells were harvested and total 
RNA and protein were extracted for analyze by Real-Time PCR and Western blotting. 
The protein localization was performed by immunofluorescence, and the pendrin activity 
was determined by the measured of 125I in the culture medium. The promoter analyzes 
were made by the insertion of PDS promoter in the pGL3-basic plasmid, upstream the 
luciferase gene, which activity indicated the PDS promoter activity under iodide 
treatment. The results show that the pendrin mRNA expression significantly increased in 
all groups of study, in vivo and in vitro. The effect was prevented when the animals and 
cells were treated with perchlorate concomitantly with iodide, for 30 min, indicating that 
the intracellular iodide is the one who triggers the effect. The effect was also prevented 
when cells were treated with actinomycin D, a blocker of gene transcription, indicating 
that excess of iodide leads to an activation of pendrin gene transcription. Apparently, 
TTF-1 is the responsible for this activation. The protein expression was increased only 
after 24 and 48 hours of treatment. Moreover, only after 12 hours of treatment was 
observed more pendrin at the membrane, and a higher rate of iodide efflux in PCCl3 
cells. This date suggests an important role of pendrin on iodide transport at the apical 
membrane, contributing to the Wolff-Chaikoff effect and Escape phenomenon, which 
occurs only after 24-48 hours of the blockage.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os principais produtos de secreção tiroidiana são a triiodotironina – T3 e 

tiroxina-T4, compostos que resultam do acoplamento de duas moléculas iodadas de 

tirosina. Tais compostos são de grande importância fisiológica, pois modificam a 

expressão de vários genes/proteínas envolvidos no crescimento, desenvolvimento e 

processos metabólicos (YEN et al., 2001). Assim, o iodo é fundamental para o 

organismo, uma vez que a sua deficiência compromete a síntese desses hormônios. 

Uma vez ingerido, o iodo é convertido a iodeto no trato gastrointestinal antes 

de ser absorvido. Quando na corrente sanguínea, o iodeto é transportado para o 

interior das células foliculares através do co-transportador sódio/iodeto (NIS) 

presente na membrana basolateral do tirócito (CAVALIERI, 1997; SPITZWEG et al., 

2002). Em seguida, o iodeto dirige-se para o lúmen folicular principalmente através 

da pendrina - um transportador de iodeto/cloreto presente na membrana apical. A 

oxidação do iodeto e sua organificação ocorrem na superfície apical da célula 

folicular, sendo essas reações catalisadas pela tireoperoxidase (TPO). A reação 

utiliza peróxido de hidrogênio (H2O2) gerado pelo sistema gerador de H2O2, o DUOX 

(ROYAUX et al., 2000; VAISMAN et al., 2004). A ilustração abaixo mostra a 

localização dessas proteínas no tirócito (Figura 1). 
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Figura 1- Representação da localização das proteínas envolvildas no transporte e 
metabolismo de iodeto na célula tiroidiana.   

 

A biossíntese dos hormônios da tiróide depende, portanto, não somente de 

uma ingestão adequada de iodo, mas também da expressão de diversos genes 

envolvidos nessa via, que codificam a tireoglobulina (TG), a tireoperoxidase (TPO), o 

co-transportador sódio/iodeto (NIS), a pendrina (PDS), o sistema gerador de H2O2 

(DUOX) e o receptor do hormônio tireotrófico (TSHR) (SUZUKI et al., 2006).  

Sabe-se, todavia, que a ingestão crônica de altas quantidades de iodo pode 

causar diversos danos na função tiroidiana, como tiroidites, doenças auto-imunes, 

hipotiroidismo e hipertiroidismo (BURMAN; WARTOFSKY, 2000; ENG et al., 1999; 

FERREIRA et al., 2005; KNOBEL; MEDEIROS-NETO, 2004; LI et al., 2007; 

MEDEIROS-NETO, 2009; ZIMMERMANN, 2008). Sabe-se também que, 

agudamente, a glândula tiróide possui uma capacidade de autorregulação bastante 

eficiente, que é desencadeada pelo iodeto. Essa autorregulação foi demonstrada por 

Morton e colaboradores (1944), que observaram que a administração de altas doses 

de iodeto inibia a síntese dos hormônios tiroidianos. Pouco tempo depois, Wolff e 

Chaikoff (1948) demonstraram que a organificação do iodeto é bloqueada quando 

este se encontra em concentrações elevadas no plasma (efeito Wolff-Chaikoff). 

Estes mesmos autores demonstraram que após determinado período de tempo, 

apesar da concentração de iodeto plasmático ainda estar elevada, a organificação 

retomava a sua normalidade. Esse efeito foi denominado Escape do efeito Wolff-

Chaikoff.  

O Efeito Wolff-Chaikoff e o seu Escape constituem um sistema altamente 

especializado de autorregulação da tiróide, que a protege dos efeitos deletérios do 

excesso de iodeto. Algumas patologias da glândula se devem à sua incapacidade de 

escapar do  Efeito Wolff-Chaikoff que a sobrecarga de iodeto exerce sobre a síntese 

e a liberação dos hormônios tiroidianos, impedindo que a glândula reassuma sua 

síntese hormonal normal (BURMAN; WARTOFSKY, 2000; DOHÁN et al., 2003; 

PAVAN et al., 2004). Desta maneira, entender os mecanismos moleculares 

envonvidos na autorregulação da tiróide é de extrema importância. 

Atualmente, aceita-se que o mecanismo responsável pelo efeito Wolff 

Chaikoff seja a formação de iodolípides, que causariam uma inibição em várias 

etapas da síntese dos hormônios tiroidianos (PANNEELS et al., 1994; PANNEELS et 

al., 1996; PEREIRA et al., 1990), já que na presença de bloqueadores da TPO, onde 
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não haveria a formação desses compostos, os efeitos supressores do iodo deixam 

de ser observados (CARDOSO et al., 2002; DENEF et al., 1996); contudo, não se 

descarta uma ação rápida exercida pelo iodeto per se (CALIL-SILVEIRA et al., 2012; 

MORAND et al., 2003; SERRANO-NASCIMENTO et al., 2010). 

Os mecanismos moleculares envolvidos no Escape, por sua vez, são menos 

conhecidos e pouco explorados. Braverman e Ingbar (1963) sugeriram que esse 

escape ocorreria devido a uma diminuição da captação de iodeto, e que esse 

fenômeno seria intrínseco da glândula, ocorrendo independentemente de TSH 

(hormônio tireotrófico). Após a clonagem da NIS (DAÍ et al., 1996), estudos 

demonstraram que, de fato, o iodeto intracelular desencadeia mecanismos que 

levam à redução da sua própria captação, bem como do conteúdo do mRNA e da 

proteína NIS (DOHÁN et al., 2003; ENG et al., 1999, 2001; SERRANO-

NASCIMENTO et al., 2010, 2012).  

Recentes estudos in vivo e in vitro realizados no nosso laboratório 

evidenciaram que, após o tratamento com iodeto, ocorre diminuição da estabilidade 

do mRNA de NIS, com consequente redução da taxa de síntese dessa proteína 

(SERRANO-NASCIMENTO et al., 2010, 2012). A instabilidade ocorre possivelmente 

devido a uma diminuição do comprimento da cauda poli(A) do transcrito, já que se 

sabe que a estabilidade bem como a eficiência de tradução de um transcrito estão 

diretamente relacionadas ao comprimento da sua cauda poli(A) (GOULART-SILVA 

et al., 2011; ROBINSON, 1988; SERAPHIM et al. 2007).  

Desta maneira, cada vez mais fica fortalecida a hipótese de Braverman e 

Ingbar (1963) de que o Escape adaptativo ocorra, pelo menos em parte, devido a 

uma inibição de NIS pelo iodeto, causando uma menor captação deste 

oligoelemento e reduzindo-o a níveis intracelulares incapazes de sustentar o efeito 

de Bloqueio. Contudo, uma outra possibilidade a ser aventada para explicar o 

Escape, seria a saída do iodeto da célula para o lúmen folicular, a qual poderia ser 

desencadeada pelo próprio iodeto. Como comentado anteriormente, o efluxo de 

iodeto para o colóide se dá principalmente através da pendrina. 

Pendrina é um transportador de ânions, codificado pelo gene PDS. É 

altamente expressa na glândula tiróide, onde realiza a troca de Cl-/I-, bem como nos 

rins e ouvido interno, onde realiza a troca de Cl-/HCO3-. Pendrina também é 

encontrada em outros órgãos como glândula mamária, útero, testículos, placenta e 

pulmão (LACROIX et al., 2001; NOFZIGER et al., 2011).  
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Mutações no gene humano PDS causam a síndrome de Pendred (OMIM 

274600), que foi descrita em 1896 pelo médico Vaughan Pendred. Ele foi o primeiro 

a relacionar o bócio não endêmico de alguns pacientes com a surdez que os 

mesmos apresentavam. No entanto, havia dificuldades de estudar essa síndrome 

devido principalmente à apresentação clínica variável entre os pacientes, bem como 

à ausência de um teste de diagnóstico específico (REARDON; TREMBATH, 1996). 

A incidência dessa síndrome é de 7,5 a 10 a cada 100.000 indivíduos. Estima-se 

que seja causa de ~10 % dos casos de surdez hereditária, e que é a forma mais 

comum de surdez sindrômica (REARDON et al.,1997; CAMPBELL et al.,  2001). 

Em adição à Síndrome de Pendred, mutações no gene PDS podem ser 

também responsáveis por um tipo de surdez não sindrômica - NSRD (non-syndromic 

recessive deafness), onde igualmente pode ocorrer alargamento do aqueduto 

vestibular (EVA), ou displasia de Mondini (USAMI et al. 1999). A síndrome de 

Pendred é clinicamente diferenciada da NSRD justamente pela presença de bócio 

(CAMPBELL et al. 2001; IWASAKI et al, 2006). Mesmo assim, é difícil distinguir a 

surdez não sindrômica (NSRD) da síndrome de Pendred em crianças, uma vez que 

o bócio geralmente aparece entre a adolescência e vida adulta. Ainda, o bócio pode 

variar devido a fatores genéticos e ambientais (BIZHANOVA; KOPP, 2010; KOPP, 

1999; SCINICARIELLO et al. 2005; YANG et al. 2005). 

A causa do bócio na síndrome de Pendred parece ser a deficiente iodação da 

TG do lúmen folicular devido a uma taxa reduzida do transporte de iodeto através da 

membrana apical das células epiteliais da glândula tiróide (REARDON et al., 2000). 

 Em 1997 Everett e colaboradores clonaram o gene da pendrina. Este se 

encontra localizado no cromossomo 7q22-31.1, e foi inserido na família SLC26 

(transportadores de ânions). Devido à alta similaridade com transportadores de 

sulfato, foi equivocadamente classificado como tal (EVERETT et al., 1997).  

Dois anos depois da clonagem de pendrina, SCOTT e colaboradores (1999), 

utilizando duas linhagens de oócitos (xenopus laevis oocytes e Sf9), mostraram que 

sulfato não era carreado pela pendrina. Ao contrário, ela transportava de maneira 

muito eficiente iodeto e cloreto, independentemente de sódio.  

Uma série de estudos funcionais em células transfectadas demonstrou que, 

de fato, pendrina pode eficientemente transportar iodeto em células de mamíferos, já 

que possui alta seletividade ao iodeto, quando comparado a outros ânions 

monovalentes (SHCHEYNIKOV et al. 2008). Estas descobertas, junto com a 
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organificação deficiente do iodeto nos pacientes com síndrome de Pendred apontam 

fortemente para um papel da pendrina em mediar o efluxo apical do iodeto dos 

tireócitos para a luz do folículo (BIDART et al., 2000; GILLAM et al., 2004; 

KARNISKI, 2000; ROYAUX et al., 2000; SCOTT; SHCHEYNIKOV et al. 2008; 

SOLEIMANI et al. 2001; YOSHIDA et al. 2002). A presença de cloreto no lúmen 

folicular é necessária para que ocorra o efluxo de iodeto pela pendrina, sendo que a 

estequiometria dessa troca é de 1 Iodeto/1 cloreto (SHCHEYNIKOV et al. 2008; 

YOSHIDA et al., 2004). 

Apesar da pendrina ser o principal transportador apontado para realizar o 

efluxo de iodeto, sabe-se que este ocorre por mais de uma via (GOLSTEIN, et 

al.1992; OHANA et al., 2009; VAN DEN HOVE et al., 2006). O primeiro estudo 

eletrofisiológico que sugeriu a existência de dois transportadores na porção apical 

dos tirócitos envolvidos no efluxo de iodeto foi realizado por Golstein e 

colaboradores, em 1992. O grupo observou que um dos canais possui alta 

capacidade de transporte de iodeto (Km~70 µM) quando este se encontra em baixa 

concentração, em relação ao outro (Km~33 mM). A identidade desses 

transportadores ainda não foi determinada molecularmente, no entanto cada vez 

mais estudos sugerem que a pendrina possa ser um desses canais.  

Um outro candidato para realizar o transporte de iodeto através da membrana 

apical de células tiroidianas é o canal de cloreto 5, o ClC-5. A inativação desse canal 

em camundongos acarretou sintomas bastante parecidos aos encontrados em 

pacientes da síndrome de Pendred: presença de bócio eutiroideo e deficiente efluxo 

de iodeto do tirócito; os animais também apresentaram diminuição da expressão de 

pendrina (VAN DEN HOVE et al., 2006). O trabalho sugere que o ClC-5 modula a 

taxa de efluxo apical de iodeto, ou agindo como via alternativa de transporte desse 

íon, ou regulando a expressão/função de pendrina. 

Ainda sobre a possível interrelação entre pendrina e ClC-5, interessante 

estudo de Senou e colaboradores (2010) demonstrou que a ausência de pendrina 

em tiróide de paciente com síndrome de Pendred  foi acompanhada por aumento da 

expressão do ClC-5, o que poderia compensar o efluxo deficiente de iodeto. 

Apesar de diversos estudos a favor, o papel de pendrina em mediar o efluxo 

apical de iodeto na tiroide é contestado por alguns grupos devido aos seguintes 

fatos: 1) a ausência de qualquer disfunção tiroidiana em camundongos knockout 

para PDS, SLC26A4 (-/-) (CALEBIRO et al., 2010); 2) nem todos os pacientes com 
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síndrome de Pendred apresentam disfunção tiroidiana (CAMPBELL et al. 2001); 3) a 

pendrina possui distinto papel no ouvido e rim, transportando nestes tecidos Cl-

/HCO3
- (ROYAUX et al., 2001; SOLEIMANI et al., 2001); 4) a falta de significativa 

responsividade de pendrina ao TSH, apesar desse fato ser controverso, como será 

exposto adiante (MUSCELA et al., 2008; PESCE et al., 2012; ROYAUX et al., 2000).  

O trabalho de Calebiro e colaboradores (2010) mostrou que os camundongos 

knockout SLC26A4 (-/-) não apresentaram qualquer diferença no tamanho e função 

da glândula tiroidiana, quando comparados aos camundongos normais. No entanto, 

os autores consideram que mais estudos são necessários para esclarecer as 

diferenças entre ser humano e camundongo. De fato, a expressão de PDS é 

diferente em ratos/camundongos e seres humanos. Nos primeiros, a expressão de 

PDS é mais significativa no rim do que na tiróide (LACROIX et al., 2001; ROYAUX et 

al., 2001), sugerindo que os roedores possuam mecanismos adicionais de efluxo do 

iodeto na tiróide.   

Quanto ao fato de nem todos os pacientes com síndrome de Pendred 

apresentarem disfunção tiroidiana, vale ressaltar que mais de 170 mutações em 

PDS já foram descritas, de maneira que diferentes genótipos acarretam em 

diferentes fenótipos (DOSSENA et al., 2011b). De fato, as diferentes mutações 

podem causar diversos impactos na proteína traduzida. A maioria das mutações 

descritas causa perda parcial ou total da capacidade de pendrina em realizar trocas 

iônicas (DOSSENA et al., 2011b). No entanto, já foram descritas duas mutações que 

acarretam em aumento da função de transporte pela pendrina (DOSSENA et 

al.,2011a). Isso mostra a ampla variabilidade fenotípica encontrada entre os 

pacientes com síndrome de Pendred (CAMPBELL et al., 2001; SCOTT et al., 2000).  

No rim, a Pendrina é expressa também na membrana apical de células 

intercaladas B. Ela realiza a absorção de Cl- e secreção de HCO3- através da troca 

Cl-/ HCO3- (SCOTT et al.,1999, 2000; SOLEIMANI et al., 2001). Sua expressão é 

regulada negativamente pelo Cl- urinário, bem como pelo pH sanguíneo, aldosterona 

e angiotensina II (FRISCHE et al., 2003; HAFNER et al., 2008; PECH et al., 2007; 

QUENTIN et al., 2004; VERLANDER et al., 2003; VALLET et al., 2006). 

Recentemente, Kim e colaboradores (2009) avaliaram se o iodeto da dieta alteraria a 

expressão da pendrina, bem como faz o cloreto, e demonstraram que no rim, o 

iodeto não altera a quantidade ou distribuição de pendrina. 
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A pendrina é uma glicoproteína altamente hidrofóbica, composta de 780 

aminoácidos. Ela contém três sítios extracelulares supostamente de glicosilação em 

aspargina (PORRA et al., 2002; ROYAUX et al., 2000), e apresenta uma massa 

molecular de 110-115 kDa, quando isolada de tiróide humana (PORRA et al., 2002). 

Tem sido proposto que a pendrina possui 12 domínios transmembrânicos, sendo 

que ambas as terminações (carboxil e amino) localizam-se no citossol (GILLAM et 

al., 2004; ROYAUX et al., 2000). Assim como outros membros da família SLC26A, a 

pendrina contém o chamado domínio STAS (sulfate transporter and antisigma factor 

antagonist) (ARAVIND; KOONIN, 2000), cuja função exata ainda não foi elucidada, 

mas que parece estar envolvido na ligação de nucleotídeos e/ou interação com 

outras proteínas (ARAVIND; KOONIN, 2000; BIZHANOVA et al., 2011; KO et al., 

2002; SHARMA et al., 2011). Estudos funcionais de mutações reportadas em 

pacientes com síndrome de Pendred e EVA indicam que a maioria das mutações no 

domínio STAS compromete a translocação de pendrina para a membrana, a qual 

fica retida nos compartimentos intracelulares (EVERETT et al., 1997; GILLAN et al., 

2004; PERA et al., 2008; SCOTT et al., 2000; TAYLOR et al., 2002; YOON et al., 

2008). Essas mutações promovem uma reduzida ou completa perda de efluxo do 

iodeto.  

A regulação da expressão de pendrina na tiróide ainda é pouco estudada. O 

TSH, principal hormônio estimulador da expressão dos genes tiroidianos, foi 

primeiramente descrito como não tendo ação significativa na expressão de mRNA 

de pendrina (ROYAUX et al., 2000). Neste estudo, células de tiróide de ratos FRTL-5 

foram tratadas com componentes que conhecidamente modulam a função tiroideana 

(TG, Iodo, TSH, T3, T4). Analisou-se então a expressão de mRNA de pendrina e 

outros genes por Northern Blot. Dos vários agentes adicionados ao meio de cultura, 

apenas a TG aumentou significativamente o mRNA de pendrina (a partir de 3 horas), 

em contraste com NIS e com a própria TG, que são fortemente inibidas por altas 

concentrações de TG. Uma possível explicação para a elevada expressão de 

pendrina é que, uma vez que esta é necessária para assegurar uma quantidade 

suficiente de iodo no lúmen folicular, seria adaptativamente benéfico seu aumento 

quando a concentração de TG se eleva.   

No entanto, mais tarde, Suzuki e Kohn (2006) demonstraram em células 

FRTL-5 que o TSH e o iodo em altas concentrações (5 mM) são capazes de 

aumentar a expressão do mRNA de pendrina, quando na presença de TG.  
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 Muscella e colaboradores (2008) utilizaram a linhagem de células de tiróide 

de rato PCCl3 para investigar ações do TSH e insulina na expressão e translocação 

de pendrina. Tanto a via da PKA como da PKC convencional, que são ativadas pelo 

TSH, quando ativadas aumentaram a expressão do mRNA e proteína pendrina. No 

entanto, apenas a insulina aumentou a translocação da proteína para a membrana. 

Tal translocação foi vista a partir de 10 minutos da administração de insulina, e 

parece ocorrer independentemente de PKA, uma vez que o bloqueio da via de 

sinalização desta kinase não impede a translocação da pendrina. O trabalho mostra 

ainda que o silenciamento da PKC-ε com RNAi impediu a translocação de pendrina, 

indicando que é esta a via ativada pela insulina.  

 Com o objetivo de investigar se o iodeto poderia exercer alguma regulação 

em pendrina, e assim elucidar novos mecanismos moleculares envolvidos no Efeito 

Wolff-Chaikoff e Escape, nosso grupo evidenciou que o tratamento de células PCCl3 

com iodeto acarreta em aumento significativo da expressão do mRNA de pendrina 

(CALIL-SILVEIRA et al., 2012). Esse efeito ocorre num tempo consideravelmente 

curto (30 minutos), e persiste até o tempo mais longo do estudo, que foi de 48 horas. 

O efeito do tratamento com iodeto de sódio também foi evidenciado em nossos 

estudos in vivo, onde ratos apresentaram elevação da expressão do mRNA da 

pendrina após receberem injeção intraperitoneal de 2 mg de iodeto (CALIL-

SILVEIRA et al., 2012). 

A linhagem PCCl3 possui vantagens em relação à FRTL-5 por ser mais similar à 

tiróide nativa, expressando marcadores típicos dessas células. Além disso, é mais 

sensível a controles endócrinos, condição que é perdida na linhagem FRTL-5. 

Mesmo assim, ambas as linhagens são imortalizadas, podendo então ter perdido 

alguns dos mecanismos básicos de controle do ciclo celular (FUSCO et al., 1987; 

KIMURA et al., 1999; MUSCELLA et al., 2008). 

Visando explorar os mecanismos moleculares de agentes regulatórios de 

pedrina no rim, tiróide e ouvido interno, Adler e colaboradores (2008) examinaram o 

efeito direto do pH e da aldosterona na atividade do promotor humano de PDS (hPDS) 

em células renais (HEK293), de tiróide (LA2) e do ouvido interno (VOT36). O pH ácido 

diminuiu e o pH alcalino aumentou a atividade do promotor de hPDS nas células renais 

e do ouvido, mas não exerceu efeito nas células tiroidianas. Por outro lado, a 

aldosterona causou significativa redução dessa atividade apenas nas células renais, 

sem efeito nas células do ouvido e tiroidianas. Esses experimentos mostram a 
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regulação tecido-específica do gene PDS de maneira bastante coerente com a 

fisiologia do tecido. Neste estudo ainda foram sugeridas regiões no promotor de PDS 

responsivas aos Fatores transcricionais tiroidianos 1 e 2 (TTF-1 e TTF-2). Nesse 

sentido, o TTF-1 foi demonstrado como regulador da expressão de PDS em células de 

rato FRTL-5, ligando-se na região promotora deste gene (DENTICE et al., 2005). No 

entanto, não foi encontrada nenhuma homologia significativa entre a região responsiva 

ao TTF-1 no promotor de PDS de rato descrito por Dentice (2005) com a região 

correspondente no promotor de hPDS (ADLER et al., 2008).  

Interessante estudo de Fuziwara e Kimura (2014) utilizando células PC-

BRAFV600E-6, que são derivadas de PCCl3 e expressam a oncoproteína BRAFV600F 

sob tratamento com doxycycline, mostrou que BRAFV600F ativa o clã de miRNA miR-

17-92, que age inibindo a via de sinalização anti-proliferativa do TGFβ.  Eles 

verificaram que o  tratamento com 10-5 M de iodeto inibe a ação desse clã de miRNAs, 

restaurando a sinalização do TGFβ. Considerando que o TGFβ tem sua via de 

sinalização inibida em câncer de tiróide (ADORNO et al., 2009; ELOY et al., 2012; 

MATSUO et al., 2010), os dados deste estudo mostram uma ação protetora do iodo, 

diminuindo a ação proliferativa da oncoproteína BRAFV600F. Esse estudo mostrou 

ainda que o iodo per se aumentou especificamente a expressão do  miR-20 e miR-92, 

sugerindo a existência de mecanismos pre-miR específicos dentro do mesmo clã.  

Como já comentado, o iodo desempenha um importante papel na função da 

tiróide, sendo sua ação na regulação da expressão gênica das proteínas envolvidas no 

metabolismo glândula bastante específica. Como exemplos temos a conhecida inibição 

que o iodo exerce em NIS (ENG et al., 1999; SERRANO-NASCIMENTO et al., 2010, 

2012), e sua ação estimulante na expressão do mRNA de pendrina (CALIL-SILVEIRA, 

et al., 2012). Considerando esses antecedentes e a escassez de estudos relacionados 

ao controle dos mecanismos envolvidos no efluxo de iodo do tirócito, é nosso interesse 

ampliar o conhecimento nessa área buscando compreender o papel da pendrina no 

processo de autoregulação da função tiroidiana. 

 

 

 

 

 



23 

 

2 CONCLUSÃO 

Em resumo, os resultados obtidos até o momento apontam para uma 

regulação extremamente rápida da expressão gênica de pendrina ao nível 

transcricional pelo iodeto, ação essa que se reflete no aumento do mRNA. O 

conteúdo da proteína também se apresentou elevado, porém nos tempos mais 

longos do estudo (24 e 48 h), nos quais também observamos maior marcação de 

pendrina na membrana, bem como uma taxa de efluxo de iodeto aumentada. Esses 

dados apontam para um importante papel de pendrina transportando o iodeto 

através da membrana apical dos tirócitos, e contribuindo para o efeito Wolff-Chaikoff 

e seu Escape. Assim, NIS e pendrina podem participar de forma importante no 

mecanismo de autorregulação da função tiroidiana pelo iodo, de forma a garantir que 

a concentração deste oligoelemento não se eleve demasiadamente no tirócito, o que 

poderia promover efeitos deletérios, já que se tem associado o excesso de iodo 

intratiroidiano ao desenvolvimento de tiroidites e, em conseqüência, hipotiroidismo. 

A figura 26 abaixo sintetiza as possibilidades que acabamos de propor para 

explicar a participação de pendrina no Efeito Wolff-Chaikoff e seu escape. 

Acreditamos que frente ao aumento da oferta de iodo, ocorra, inicialmente, uma 

elevação da sua captação (1) e da sua concentração intracelular, o que desencadeia 

redução da expressão e atividade de NIS (2), com conseqüente diminuição do 

influxo de iodeto para a glândula. Ao mesmo tempo, a elevação intracelular da 

concentração de iodeto promoveria um estímulo na transcrição do gene da pendrina 

(2), o que resultaria no aumento do conteúdo de transcritos (3), cuja tradução, 

acarretaria num maior conteúdo de pendrina na membrana apical do tirócito (4), e, 

assim, no maior efluxo de iodeto da célula. Com a captação de iodeto reduzida, e 

com o seu efluxo aumentado, não restaria iodeto intracelular suficiente para 

sustentar o efeito de bloqueio Wolff-Chaikoff, o que levaria ao Escape desse efeito. 
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Figura 26 - Representação dos eventos acarretados pelo aumento de iodeto dentro da 
célula. A concomitante diminuição de NIS e aumento de Pendrina poderia contribuir para 
que ocorra o Escape do Efeito Wolff-Chaikoff. 
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