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RESUMO  

 

Pendrina é um transportador de ânions, codificado pelo gene PDS. Ela é expressa em 

vários tecidos, bem como na tiróide, onde está inserida na membrana apical de células 

foliculares. A mutação desse gene provoca surdez, bócio e prejuízo na organificação do iodeto, 

sendo os dois últimos eventos sugestivos de um possível envolvimento da pendrina no 

transporte de iodeto na membrana apical da célula folicular tiroidiana. Estudos subseqüentes 

demonstraram que a proteína pode mediar o transporte do iodeto em células de mamíferos, o 

que fortaleceu a possibilidade da pendrina em mediar o efluxo apical do iodeto dos tirócitos no 

folículo. Sabendo-se que o iodo é fundamental para a síntese de hormônios tiroidianos e 

considerando-se que a estabilidade de alguns mRNAs que codificam proteínas envolvidas com 

o transporte de oligominerais é modificada por alterações no aporte dos mesmos, foi objetivo 

deste estudo avaliar, por meio de estudos in vivo e in vitro, o efeito da administração aguda de 

iodo na expressão do mRNA que codifica a proteína pendrina, em curtos períodos de tempo (30 

min à 24h). Foram utilizados ratos machos Wistar (~200 g), que foram divididos nos grupos: 

controle e iodo, os quais receberam injeção ip de salina (0,9% NaCl) ou NaI (2 mg de NaI em 

0,5 ml de salina), respectivamente, sendo decapitados após 30’, 1, e 24 h da administração do 

iodo/salina. O RNA total da tiróide foi extraído para a análise da expressão e migração do 

mRNA da Pendrina por Real Time PCR e Northern Blot. Para o estudo in vitro foi utilizada a 

linhagem celular de tiróide normal de rato PCCl3, que ao atingir 70% de confluência, foi tratada 

ou não com 10-3 M de NaI. O experimento foi realizado em triplicata; as células permaneceram 

sob tratamento por 30 min, 1 h, e 24 h, e, após esses períodos de tempo, foram removidas e o 

RNA extraído, para análise da expressão do mRNA da Pendrina por Real Time PCR. Houve um 

aumento significativo do mRNA da Pendrina em todos os grupos estudados, tanto in vivo 

quanto in vitro, indicando que, frente ao excesso de iodeto, houve ativação da transcrição do 

gene da Pendrina, o que sugere que mecanismos foram desencadeados visando o seu efluxo 

da célula, o que poderia ser um ajuste fisiológico direcionado à proteção do tirócito frente aos 

efeitos deletérios da alta concentração de iodeto intracelular. 

Palavras-chave: Iodo. Pendrina. Expressão gênica. Efeito Wolff-Chaikoff. Tiróide. 
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ABSTRACT 

 

Pendrin- a chloride/iodide exchange, is codified by PDS gene and It´s expressed in different 

tissues. In thyroid, it´s located at the apical membrane of thyrocytes. Mutations in the PDS gene 

lead to sensorineural deafness, goiter, and a partial defect in iodide organification. This   

suggested that pendrin could function as an apical iodide transporter in thyroid cells.  The results 

obtained from a number of independent studies performed in heterologous systems support the 

role of pendrin in mediating, at least in part, apical iodide efflux. 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 24 h, could 

regulate the Pendrin mRNA expression, by studies in vivo e in vitro. Rats (~200 g) subjected or 

not to MMI treatment (0.03%) received NaI (2 mg/0.5 ml saline) or saline ip (0,9% NaCl), and 

were sacrificed 30´, 1 and 24 h later. Thyroid total RNA extraction was extracted and Pendrin 

mRNA content was evaluated by Northern Blotting and Real-Time PCR. For in vitro study, PC 

Cl3 rat thyroid cells were cultured and, when the cells reached 70% confluence, they were 

treated or no with 10−3 M NaI. After 30 min, 1h and 24h of treatment, untreated cells and iodide-

treated cells were harvested and total RNA was extracted. Pendrin mRNA content was 

evaluated by Real-Time PCR. The Pendrin mRNA increased in all groups of study, in vivo and in 

vitro, indicating that excess of iodide leads to an activation of Pendrin gene transcription and as 

consequence increased efflux of this element. This date shows iodine regulating its own 

concentration within the gland, and thus assuring adequate iodide uptake for thyroid hormone 

synthesis, and protecting the thyroid from the detrimental effects of its excess. 

 

Key-words: Iodine. Pendrin. Gene expression. Wolff-Chaikoff Effect. Thyroid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os principais produtos de secreção tiroidiana são as iodotironinas (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 (SAMUELS et al., 1989). Assim, o iodo é fundamental para o 

organismo, uma vez que a sua falta 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), dirigindo-

se, a seguir, para o lúmen folicular 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), na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2). Assim, a 

organificação tireoideana do iodo depende da atividade da TPO e de um sistema 

gerador de H2O2, o Duox (ROYAUX et al., 2000; VAISMAN et al., 2004). A passagem 

do iodeto da corrente sanguínea até sua oxidação pela TPO pode ser observada na 

figura 1. 
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Figura 1: Representação do trajeto do iodeto desde quando ele entra na célula (através da NIS), 

sua passagem para o colóide (através da Pendrina), e sua oxidação pela TPO 
 

 

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

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

tecido, incluindo o gene da tireoglobulina (TG), da tireoperoxidase (TPO), do co-

transportador sódio/iodeto (NIS), do gene da Síndrome de Pendred (PDS), do sistema 

gerador de H2O2 (Duox) e do 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 tiroideana, como tiroidites, doenças auto-imunes, 

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

FERREIRA et al., 2005; KNOBEL e MEDEIROS-NETO, 2004; LI et al., 2007; 
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MEDEIROS-NETO, 2009;  ZIMMERMANN, 2008). Sabe-se também que, agudamente, 

a glândula possui uma capacidade de autorregulação bastante eficiente, que independe 

de TSH, mas depende de iodo. Essa autorregulação foi mostrada pela primeira vez por 

Morton, et al. (1944) que observaram que a administração de altas doses de iodeto 

inibe a síntese dos hormônios tiroideanos. 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 mesmo autores 

demonstraram que após determinado período de tempo, essa organificação retoma a 

sua normalidade, ao que denominaram de Escape do efeito agudo de 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 iodo. Clinicamente, já é bastante aceito que algumas das condições 

geradas pela exposição a altas doses desse oligoelemento se devem à incapacidade 

da tiróide em superar tal efeito inibitório agudo (ou bloqueio adaptativo) que a 

sobrecarga de iodo exerce sobre a síntese e a liberação dos hormônios tiroidianos, 

impedindo que a glândula reassuma uma síntese hormonal normal (BURMAN, 

WARTOFSKY, 2000; DOHÁN et al., 2003; PAVAN et al., 2004).  

Tem sido postulado que o mecanismo responsável pelo efeito inibitório Wolff 

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

várias etapas da síntese dos hormônios. Isso foi cogitado uma vez que na presença de 

bloqueadores da TPO, onde não haveria formação de iodolípides, 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 

(MORAND et al., 2003). 

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

menos conhecidos. Braverman e Ingbar (1965) 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. Após a clonagem da NIS (DAÍ et 

al., 1996), estudos vêm demonstrando 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; ENG et al.2001).  
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Vale comentar que o conteúdo de um determinado mRNA na célula depende da 

sua taxa de transcrição, bem como de sua estabilidade, e que, estudos realizados no 

nosso laboratório têm sugerido que a diminuição da expressão de NIS ocorreria porque 

seu mRNA apresenta-se instável nessas condições, o que reduziria a taxa de síntese 

dessa proteína (SERRANO-NASCIMENTO, 2008). 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 (ROBINSON, 1988; 

SERAPHIM et al. 2007).  

Desta maneira, cada vez mais é comprovada a hipótese de Braverman e Ingbar 

(1965) de que o Escape adaptativo ocorra, pelo menos em parte, devido a uma inibição 

de NIS pelo iodo, causando uma menor capação deste oligoelemento e reduzindo-o a 

níveis intracelulares incapazes de sustentar o efeito de Bloqueio. Uma outra 

possibilidade que poderia contribuir para esse Escape, ainda não avaliada, seria não 

somente diminuir a entrada, mas também aumentar a saída do iodeto da célula para o 

lúmen folicular, processo que, como comentado anteriormente, se dá principalmente 

através da Pendrina. 

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

expresso na glândula tiróide, rins e ouvido interno, bem como na glândula mamária, 

útero, testículos e placenta (LACROIX et al., 2001).  

 Mutações no gene humano da 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 estudá-la devido principalmente à 

apresentação clínica variável e à ausência de um teste de diagnóstico específico 

(REARDON e TREMBATH, 1996).  

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

estimado que é causa de  ~10 % dos casos de surdez hereditária. Se isso for 

confirmado, a síndrome de Pendred pode ser a forma mais comum de surdez 

sindrômica (CAMPBELL et al.,  2001; REARDON et al.,1997). Também no Brasil, 
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estudos já foram realizados visando identificar famílias com mutações no PDS (KOPP 

et al, 1999; LOFRANO-PORTO et al, 2008). 

Diversos trabalhos buscaram explicar a surdez apresentada na síndrome. Os 

locais de expressão da Pendrina envolvem regiões importantes para a reabsorção do 

fluido endolinfático (EVERETT, et al.,2001). Estudos radiológicos do ouvido interno 

revelam um alargamento do sistema endolinfático, que é melhor detectado por um 

alargamento do aqueduto vestibular (EVA). Outro problema que pacientes dessa 

síndrome podem apresentar é a má-formação de Mondini, onde a cóclea não é 

eficientemente formada (CREMERS et al.,1998; FUGAZZOLA et al., 2000; JOHNSEN 

et al.,1986; PHELPS et al.,1998; PRYOR et al., 2005). 

Exatamente 100 anos depois que Vaughan Pendred descreveu a síndrome, dois 

grupos encontraram a possível região do genoma em que estaria o gene PDS. No 

entanto, ainda não era possível relacionar a surdez com o bócio, chegando a ser 

postulado que seriam dois defeitos recessivos, que poderiam acontecer juntos em 

casos de consangüinidade (COYLE et al., 1996; SHEFFIELD et al., 1996). 

 Em 1997 Everett, et al. clonaram o gene da Pendrina, localizado no cromossomo 

7q22-31.1, sendo inserido na família SLC26 (transportadores de ânions). Devido à alta 

similaridade com transportadores de sulfato, foi equivocadamente classificado como tal. 

Já era sabido que a TG contém sulfato na sua composição (NLEND et al., 1999, 2005), 

então a deficiente organificação do iodo, observada nos pacientes com síndrome de 

Pendred, poderia apontar um papel da pendrina na sulfatação da TG (KOPP et al, 

1999). 

 Dois anos depois da clonagem de pendrina, SCOTT, et al. (1999) utilizando duas 

linhagens de oócitos (xenopus laevis oocytes e Sf9) mostraram que sulfato não era 

substrato para pendrina. Ao contrário, ela transportava de maneira muito eficiente 

iodeto e cloreto. Os autores propuseram ainda um efeito direto da pendrina no ouvido 

interno, uma vez que a surdez na síndrome de Pendred não poderia ser somente 

devido a um hipotiroidismo, já que mutações no gene de TPO não causam surdez. 

A causa do bócio 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).  



 17 

Provavelmente, o efluxo de iodeto ocorre por mais de uma via (GOLSTEIN et al., 

1992; OHANA et al., 2009; VAN DEN HOVE et al., 2006). Estudos eletrofisiológicos 

sugeriram a existência de dois canais na porção apical do tireócitos envolvidos no 

efluxo de iodeto (GOLSTEIN et al., 1992). Um deles possui alta permeabilidade ao 

iodeto (Km~70 mM) em relação ao outro (Km~33 mM). A identidade desses canais não 

havia sido determinada num nível molecular, no entanto cada vez mais estudos 

sugerem que a Pendrina pode tratar-se de um desses canais. Estudos funcionais em 

células transfectadas demonstraram que realmente, ela pode mediar o transporte do 

iodeto em células de mamíferos. Estas descobertas, junto com a organificação 

deficiente do iodeto nos pacientes com síndrome de Pendred sugeriram um possível 

papel da pendrina em mediar o efluxo apical do iodeto dos tireócitos para a luz do 

folículo (BIDART et al., 2000; ROYAUX et al.,2000; SCOTT e KARNISKI, 2000; 

SOLEIMANI et al., 2001; SHCHEYNIKOV et al., 2008; YOSHIDA et al., 2002). 

Levando-se em consideração o que foi exposto, a pendrina poderia trabalhar em 

parceria com a NIS, o co-transportador Na+/I- localizado na membrana basolateral, que 

é responsável pela transferência do iodeto do líquido extracelular para o tireócito, 

possibilitando o efluxo de iodeto para o lúmen folicular, onde, sob a ação da 

tireoperoxidase, é oxidado a iodo e organificado (ROYAUX et al., 2000). 

 GILLAM, et al. (2004) realizaram um estudo bastante interessante para 

determinar se Pendrina era capaz de realizar o transporte apical de iodeto em células 

MDCK (Madin-Darby canine kidney). Para tanto, montaram um sistema com duas 

câmaras e uma camada de células entre elas, de maneira a formar um compartimento 

apical e um basal. As células expressavam: apenas NIS, apenas Pendrina ou ambas as 

proteínas. Mediu-se o iodeto intracelular, bem como o dos dois compartimentos, 

comprovando-se então que células que expressavam pendrina apresentavam iodeto 

em baixa concentração no meio intracelular e alta na câmara apical. 

A proteína codificada possui uma massa molecular de 110-115 kDa (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 citosol (GILLAM et 

al., 2004).  

A presença de cloreto no lúmen folicular é necessária para que ocorra o efluxo 
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de iodeto pela pendrina, sendo que a estequiometria dessa troca é de 1Iodo/1cloreto 

(SHCHEYNIKOV et al. 2008; YOSHIDA et al. 2004). Van Den Hove, et al. (2006) 

constataram que a inativação do canal específico de cloreto ClC-5 na membrana apical 

de tireócitos de camundongos diminui o efluxo apical de iodeto, uma vez que esse 

evento depende de um gradiente de Cl que favorece a sua troca com o iodeto através 

da pendrina. Esse estudo sugere uma importante participação do cloreto acumulado no 

lúmen folicular para a funcionalidade de Pendrina na troca Cl/I. Os animais 

apresentaram também bócio eutiroideo, uma vez que o efluxo deficiente é altamente 

compensado pelo aumento no número de células. Esse fenótipo assemelha-se aos 

casos da Síndrome de Pendred. 

Royaux, et al. (2000) trataram células de tiróide de ratos FRTL-5 com 

componentes que conhecidamente modulam a função tireoideana (TG, Iodo, TSH, T3, 

T4) e analisaram a expressão de mRNA de pendrina e outros genes por Northern Blot. 

Dos vários agentes adicionados ao meio de cultura, apenas a TG aumenta 

significativamente a 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 folículo, seria adaptativamente 

positivo seu aumento quando a concentração de TG se eleva.   

Mais tarde Suzuki e Kohn (2006) demonstraram que TSH e altas doses de iodo 

são capazes de aumentar o mRNA de pendrina quando na presença de TG, em células 

FRTL-5. Mostraram também que na ausência de TSH, o aumento de pendrina pela TG 

é transitório, possivelmente por esse estímulo ocorrer via TSH/cAMP. 

É interessante o fato de que o TSH é o hormônio que estimula a glândula como 

um todo (inclusive a expressão de NIS), mas não exerce a mesma ação estimulatória 

na Pendrina. Por outro lado, a TG é um inibidor geral da glândula, uma vez que inibe a 

expressão de diversos genes: TG, TSHr, TPO e NIS (SUZUKI et al., 1998), no entanto, 

ela estimula a pendrina. Isso mostra que apesar da pendrina poder trabalhar em 

parceria com a NIS, elas são reguladas por diferentes vias (BIDART et al., 2000; 

ROYAUX et al.,2000; SUZUKI e KOHN,2006). 
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Na tiróide nunca foi demonstrado se o iodo per se causa alterações na 

expressão da pendrina. Por outro lado, estudos desenvolvidos no nosso laboratório 

demonstraram que após a administração de iodo por curtos períodos de tempo (30’ a 

24 h) ocorre diminuição da expressão do mRNA da NIS e do seu peso molecular na 

tiróide, sugerindo um comprometimento da estabilidade desse mRNA, tanto in vivo 

quanto in vitro.  Demonstramos que isso pode ser devido a uma redução da cauda poli-

A desse transcrito, o que se relaciona, na maioria das vezes com maior instabilidade do 

mRNA.  

 Muscella, et al. (2008) utilizaram a linhagem de tiróide de rato PC Cl3 para 

investigar ações do TSH e insulina na expressão e translocação de Pendrina. Tanto a 

via da PKA como da PKC quando ativadas aumentam a expressão do mRNA e proteína 

pendrina. No entanto, para que ocorra translocação da proteína para a membrana é 

necessária a presença de insulina. Tal translocação foi vista a partir de 10 minutos da 

administração de insulina, e parece ocorrer pela ativação da via da PKC, uma vez que 

quando esta é inibida, o processo é revertido. Inibidores de PKA não afetam a 

translocação. 

 Esses autores concluem então que a expressão e a função de pendrina em 

células PC Cl3 seja regulada por TSH e por insulina; assim essa linhagem celular pode 

constituir um modelo apropriado para examinar a rede complexa das proteínas 

envolvidas na regulação do transporte do iodeto. 

A linhagem PC Cl3 possui vantagens em relação à FRTL-5 por ser mais similar à 

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

sensível à controles endócrinos, condição esta 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). 
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