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1 - I N T R O D U Ç f l O

Toda a forma de vida na natureza nécessita de

elementos minerais para que o pracesso vital se torne noj:

mal; esses elementos, cujas funçôes vem sendo ativamente

estudadas, sâo encontrados isoladamente ou formando cojn

postos especificos dentro do sistema e apresentam, na ma_i

oria das vezes, uma estreita relaçâo funcional entre si.

£ a caso do fôsforo e do câlcio, ouja principal funçao na

organismo animal é dar forma e rigidez aos ossos. Estes',

além de servirem para a inserçao e proteçao dos tecidos

moles, funcionam como raservatorios de tais minerais, que

sâo prontamante mobilizados quando no organismo ocorre ĵ

ma deficiência dietética ou metabolica.

Existe uma predominância da forma labil des

tes elementos nos reservatorios, e o intercâmbio entre _e

les e os ions existentes nos llquidos cgntiguos aos ossos

é constante? consequantemente hâ uma regulaçâo dos nîveis

de ions no plasma sanguîneo e outras partes do corpo. Â

lém de exercer as funçoes plåstica; a reguladora, o - fôsfo

ro participa do Bquilfbrio aletrolltico na .forma de fosf_a

tos solüveis primâribs B secundarios, formando os sist_e

mas tampôes.

Supondo-se que cada fanômano fisiologico an

volve perda B ganha.de enar.gia, rpala formaçao ou ruptura

de fosfatos, o fosforo intarvam nas reaçôas motabolicas

comprometidas na transferênoia da tal anergia. Como cajn

ï J
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ponente das moléculas proteicas qua formam os tecidos mo

les, apresenta-se sempre na forma de radidais fosforicos

e é um elemento invariåvel do åcido ribonucleicp, compo_s

to uital para sîntesB pioteioa,

0 estudo da composiçao do corpo 8 distribua.

çao de minerais pelas tecidos dos animais é dB grande v_a

lia para que se estabeleçam as quantidades fisiologicas

normais dos slementos, psrmitindo, desse modo, um melhor

diagnostioo do ostado nutritiuo dos animais. Além di^

sa, pode-se conhBcer as influências da idadB, nîueis die

teticos, anfermidades e contaminaçao ambiante por elemejn

tos cuja funçao fisiologica, se Bxiste, nao foi estabel^

cida até o momenta. Esses estudos silo grandemente faci

litados quando se usa fosforo radioatiuo. t o que foi

feito no présente trabalho oujo objBtiuo foi conhecer a

"porcentagem de dose" do fosforo radioatiuo ( P) em t_e

cidas de carneiros de duas difarentes idades, submetidos

a injeçao endausnasa e sacrifioadas em interualos de 8,

16 a 24 horas apos "a injaçao.

i • i
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2 - REVISHO DA LITERATUR/*

5

L:

ü nlvol de fosForo inorgânico no sangue é um

critcrio adoiada para diagnostico de d.ef icienciä- do elomejn

to nos animais (AMMERMAN ,-at alii, 1957} PRESTON & PFÄNDER,

1964; UNDERWOOD, 1969). Segundo UNDERWOOD (1969) o soro

sanguîneo dos animais domésticos contém de 4,5 a 6,5 mg

fa, haven do flutuaçôes variâvais de 2 a 3 mg %, podendo

dentro da mesma espécie, encontrar-se niveis mais éleva

dos nos jovens quando comparados corn os adultes.

0 nîvel de fosfora np sangue esta diretameji

te relacionado com o nîvel dietético (PRESTON & PFÄNDER,

19641 TOMAS, et alii, 1967). Sabe-se, também, pelas tra

balhos de vårios autores a antre øles SMITH, et alii

(1955) a TOMAS, et alii (1967), quB uma grande quantid_a

de de fosfaro inorgânico encontrado no rume procède da

saliva, havendo uma correlaçâo direta entre o nîvel do _g

lemento na saliva e no sangue (LUEKER & LOFGREEN, 1961 |

TOMAS, et alii, 1967).

Poucas sao as trabalhos executados .com a fi

nalidade de estudar a ratençaa de fâsfara radioativo em

tecidos de animais.

32
COHN & GREENBERG (1938) estudaram o metabo

lisma do P em ratos. Utilizaram animais de duas dife

submerentes idades que apos urn jejum da 12 horas foram
~ 32

tidos a aplicaçao de Na2H PO^ por duas vias:
tonaal e gastrica. Apôs o perîodo experimental que vji
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riou de 1 a 150 haras os animais foram anestesiados s

sacrificados, procedando-se a coleta de fazas, urina e

tecidos. As amostras foram incinercdas a 500BC, trata

das com åcido clori'drico e a radioatiuidade detectada

com o auxllio da uni sletroscapio. Puderam, assim, os a_u

tores astudar a absorçao, distribuiçao am tecidos o e_x
~ 32 ~

creçao do P. A ratençao dacresceu na saguinte ordern:

ossos, musculos, flgada, astômago e intestinos (repl_§

tos), sangue, rins, coraçac, pulmåo a oérobro, am porce_n

tagam de radioatiuidade aplicada.

SMITH et alii (1951) trabalhando com 3 gru

pos de suinos de diferBntes idades (2, 4 B 8 måses) num

total de 12 animais, aplicaram uma soluçao da fosfato de

sodio marcado com P. Decorridas algumas horas (da 1 a

48), sacrificaram os animais colhendo fragmentos de or

gaos qua apos sacos e quaimados, foram tratados com aci

do clorîdrico diluido e contadas em Geiger MiUller. A _a

nalisB do fosforo estâuel também foi efetuada a fim da

se estabelecer a atiuidada especifica om cada orgâo. Gs

autores conduirait! que a incorporaçao do fosforo no fig_a

do B no rim sa då rapidamante, ao contrario do que oco_r

re no cérsbro. Em média a incorporaçao docresceu na s_e

guinte ordern: biLës, fîgado, rim, titno, nodulo linfåt_i

CO, baço, lingua, musculo, pulmao, estâmago (musculo l_i

so), gastrocneminus, biceps e cerebro. Concluiram tajn

bém qua existe um cansideråvel efeito da idade sobre a

incorporaçao do fôsforo pelos diferentes tecidos,

SHIRLEY, et alii (l95l) a fim de conhecerem

a incorporaçio de fosforo proueniente de adubo em teci

dos de animais, forneceram a um nouilho corn aproximada

mente 210 kg, durante 18 horas, mistura da festuca e _a

uaia colhidas em terreno adubado corn superfosfato conten
32 —

do P. Efetuaram 3 coletas de fezes e urina em interua

los de 12 horas. Tres horas apos a ultima coleta, o ani

mal foi sacrificado e uårios segmentas do tubo digestivo

e principais orgaos foram colhidas. 0 material foi tra

1:1:
r
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tado com åcido nîtrico G posteriormente contado em conta-

dor Geiger Müller. Os autores Gncontrâram 45;î do radioj.

sôtopo, da for.ragem no trat.o uigBstivp,j. sendo que o co_n

teûdo do rume a retîculo apresentaua 36,3',î. As fezes a

urina continham 1,34;"J e l,54'/o respectiuamBnte. Os val°

res em porcentagem de dose decrosceram, para os tacidos

moles» na seguinto ordern: figado, pulmao» rim, baço, oora

çao, pancreas, bilâs» parôtida, adrenal, bexiga a câr_o

bro. Para os ossoss uêrtebra, ualor correspondente ao do

coraçao, costela, ao da parôtida; e o fémur, porcentagem

acima da adrenal. Apos tais observaçoes os autores obtiira

ram a indicaçao de que a planta nao somente utiliza o fer

tilizante recebido, mas o contém em forma tal que c rap_i

damente assimilado por um animal em crescimento.

SMITH et alii (1952) utilizando 15 carnsiros

de varias raças e diuididos em 3 grupos, de acordo corn

as idades que eram de 1, 4 e 10 meses, aplicararn por via

venosa o P na forma de fosfato de sodio. Os animais

foram sacrificados e submetidos a sangria total om dif£

rentes intervalos de tempo apôs a aplicaçao. 0 método

de preparaçao das amostras bem como a deteeçao da ativjL

dada foi a mesma usada anteriormente pelos autores. Em

média esses encontraram uma incorporaçao decrescendo na

seguinte ordem: bilis, timo, figado, lîngua, rim, cor_a

çao, nodulo linfâtico, baço, pulmao, parede do rume, te^

tîculos, biceps, gastrocnemius e cérebro, similar a enco_n

trada nos suinos, embora te.nha ocorrido maior uariaçao na

posiçao dos tacidos na série de diferéntes idades. No fj!

gado dös animais-novos a atividade era muito maior logo

apas as injeçoes... Compaiando os dados entre ensaios lev^

dos a efaito corn suinos e ovinos, os àutores observaram

que o efeito da idade am-ovinos s mènos pronunciado do

que em suinos, quando se estuda a incorporaçao do fosf.oro

em tecidas.

ABOU-HUSSEIN, et alii (1968) trabalharam com

6 carneiros de um ano de idade, aos quais foram fornêci

r-

\> '

L»
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das distas corn diferentes nîveis de fosforo por um perlo

do dE 2 Dieses. Decorrido esse t8mpofi-„o_s;,animais .-recebjB-

ram, por viä yanosa, 500/jci de , P.na 'formavde fqsfato

de sodio. Apos~8 -dias bs'-aQimj£>;3fôram"-"sycr'ificados'~.Bfa

atiuidade detectada nas fazas, urina, sarîguë B difèrêji

tes tecidos. A ordern de retençao do P nos tecidos foi

a seguintes figado, lingua, rins, coraçao, baço, pulmao,

musculo e cérebro.

ABOU-HUSSEIN et alii (1971) Bstudando o meta

bolismo do P em aves com dietas dB diferentes nîueia

de fosforo concluîram que a ordern de distribuiçao do ele

mento entre os tecidos nao é influenciado pelo seu nîuel

dietetico, nem pela uia de administraçâo do P (intra

muscular ou intraperitoneal). Entre os tecidos moles a

ordern obtida foi: biles, figado, rins, coraçao, baço, tes

ticulos, gastrocnemius, musculo peitoral. 0 cérebro foi

o que menos reteue o elemento. A.retençâo do fosforo p_e

los ossos é acentuada mais tardiamente apos a aplicaçao.

Confirmando outros trabalhos, os autores obtiueram mai_o

res ualores de fixaçâo em animais que foram submetidos a

tratamentos corn raçoes de baixos nxveis de fosforo*

Uarios fatores influenciam a retençao de mi

nerais pexo corpo dos animais.

Rosenfeld & Beath (1.952) ( Ï Q ABOU-HUSSEIN,

et alii 1968) acreditam que a incorporaçao de fôsforo p^

lo tecido nao dépende da quantidade do elemento no tec_i

do, mas sim da permeabilidadB da célula para o îon fosfo_

ro.

HANSARD & PLUMLEE (1954) trabalhando com rai

tos uërificaram que a absnrçao; e-retençao do caicio ajj

mentou nos animais que apresBntauam. baixo .armazenamento

do elemento no corpo, mas;o mesmo nao ocqrreu corn o fos

foro radioatiuo que apresentou rnenpr retehçâo. >--•

HANSARD et alii (d954) trabalhan.do; corn bouj.

3
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nos de diferentes idades observaram que a digestibilidade

verdadeira do câlcio é mais elevada nos animais mais jo

uens; por outro lado GARCES & EVANS (1971) nao ancontra

ram diferença signif icativ/a deuido "à idade de bouinos na

absorçâo e retençâo do magnésio.

Para a aplicaçao de radioisotopos em animais

destinados a ansaios de metabolismo, um equipamonto espjs

cial deue ser adotado.

HANSARD (1951) estudando os v/Srios tipos de

gaiolas para trabalhos de balanço nutricional, concluiu

que nos ensaios em que se emprega material radioativo, de

ue-se dar preferência a um equipamento que satisfaça as

seguintes exigênciass ser facilmente ajuståi/el para o ta

manho e sexo do animal a ser usado; restrinja os movime_n

tos do mesmo mantendo-o confortauelmente na posiçao dsse-

jada; facilite o fornecimento contïnuo de alimentos eu_i

tanda a presença constante do tratador; dificulte o conta

to dos alimentos corn os excrementosi de fäcil acesso para

aplicaçao de injeçoes, ministraçao de produtos por uia _o

rai e coleta de amostras; permita a coleta de fezes e uri

na e finalmente que seja econômico e de facil construçâo,

pois poderå ser destrùido total ou parcialmente no casa

de intensa contaminaçao.

'i?

I i
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3 - MATERIAL E MÉTQDOS

3.1. Local

0 présente trabalho foi realizado no Departs,

mento de Zoatecnia da Escola Superior do Agriculture

"Luiz de Queiroz" - (ESALQ) e no Centra de Energia Nucljn

ar na Agricultura (CEIMA) em Piracicaba, Estado de Sao

Paulo, em duos diferentes fases: dezembro de 1971 a janej.

ro de 1972 e dezBmbro do 1972 a Janeiro de 1973. 0 in

tervalo de um ano prendeu-se a disponibilidade de ani

mais um condiçoes expérimentais.

Para manutençao dos animais na fase experi

mental, sacrificio, necropsias e coleta de material, uti

lizou-se de uma psquena sala corn dimensoBs aproximada de

2,90m x 2,50m e que teue seu piso todo forrado corn l.âmi

na de plåstico transparente e na quai colocou-se uma gaj.

ola de metabolismo, mesa de necropsias e mais très peque

nas mesas para os instrumentos de aplicaçao da soluçâo

radioatiua, necropsias, e um contador GBigor Müller que

ali permaneceu durante tcda a fase experimental com a fi

nalidade de detectar uma possîuel contaminaçao do opera

dor e objetos.

0 laboratorio utilizado para prepare das a

mostras foi o de Bioquimica dB Plantas do CENA, pfoprio

para trabalhos com material radioatiuo.

';;;. f
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3.2. Material bioloqico

f •

f<

Foram utilizados 12 carneiros, machos, nao

castrados, da raça Curriudala nascicics « criados no Poj;

to de Ouinos e Caprinos de Itapetininga, Estado de Sao

Paulo. Esses animais foram mantidos em regime exclusivo

de pasto de capim pangola (Piqitaria decumbens Stent) r_e

cebendo, ainda, mistura de minerais e farinha de ossos a

vontade. Os animais foram uacinados contra a febre aft_o

sa e TGceberam anti-helminticos.

]•••

3.3. Equipamsntps

Os equipamentos utilizados no présente traba

Iho CDnsistiam de gaiolas de metabolismo, protetor urrti^

cal contra radiaçoes,funil de borracha para coleta do ur^

na e mesa para contençâo e necropsies.

3.3.1. Gaiolas de metabolismo

As gaiûlas de metabolismo utilizadas foram s_e

melhantes as descritas por HANSARD (1951), com pequanas

modificaçoQs. Construidas totalmsnte de madeira tiveram

seus pisos forrados com uma lamina de plåstico branco e

transparente, a fim de evitar que DS excrementos entras

sem em cantata direta cam a gaiola ou caissem ao chao.

Para confecçao do coletor de fezBS, empregou-se folha de

latio. (Figura l)
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Fig. 1 - Gaiola de metabolismo com colctor

de fezes. , I

3.3.2. Protetor v/ertical contra radiaqoes

Corn a finalidade de proteger o operador d_u

rante a aplicaçâo da soluçao radioativn no animal, con^

truiu-sG um protator contra radiaçoos formado de um sjj

porte de madeira com altura de 1,30 m B largura de 0,56m,

no qual encaixava-se facilmente uma plaça de acrîlico da

0,83 m x 0,48 m y, 0,01 m, (Figura 2 ) .

M
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Fig. 2 - Protestor vertical contra radiaçoBs

3.3.3. Funil de borracha para colata de uri

na

l\la canfoeçâo do funil empregou-se urn retângjj

lo de 39 x 20 cm ds lamina de borracha de 5/lO mm do es

passura, 5G cm de fio de cobre ancapado de numéro 14,

1,20 m ds tubo latex de 0,5 cm de diâmetro, l/3 de uma

bisnaga plastica utilizada em inseminaçao artificial o

cola especisl para borracha*. A lamina de borracha foi

cortada em forma de meio circula a quai tinha 39 cm do

diâmotro. A borda curua foi recortada em 9 pontas equ_i

distantes e corn 5 cm de altura. Na metade da borda reta

* Marca comercial (Blascoplast)
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cortou-so um triângulo isocèles do 2,5 cm de basa par 2

cm de lado (Figura 3 ) . Tais procodimentos permitiram um

melhar acabamenta da peça. Em seguida, as duas metades

da borda rata Faram coladas dando-lhø o formato de um fjJ

nil. 0 fio de cobra, Bm forma de area, foi adaptado ex

ternamente a parte mais ampla do funil, utilizando-se p_a

ra tal as pontas existantes neste local, quo foram col_a

das ao corpo desta.

Fig. 3 - Partes intégrantes do funil de bor-

racha

Em seu bico adaptou-so o podaço da bisnnga

plasties e que seruiu de conoxao entre o funil e o tubo

de latex. A fim de melhor adaptar o funil ao abdomen do

animal, fez-se uma pequena depressao no arco, para que

nao houuesse compressâo desto no pônis do carneiro. Po_s

teriormente amarrou-se lateralmonte a deprassâo acima ĉL

tada, dois padaços de barbante que serviram para mantor

o funil preso ao abdomen do animal. (Figura 4)

S
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Fig. 4 - Detalhes do funil de borracha para

coleta de urina

3.3.4. Flesa para contençâo e necropsia

A mesa para contenoao dos animais foi toda

consfcruida de madeira, possuindo um acessorio que ara fa

cilmente adaptado e mouimentado no SBntido horizontal e

vertical do acordo corn as nBcessidades e cuja finalidade

foi proteger o operador da radioatiuidade. A parts sup_e

rior da mesa era formada pela junçâo, am ângulo dB 90S,

de duas tåbuas (1,10 m xr 0,30 m x 0,02 m ) , corn altura

de 1,00 m. 0 protetor de radiaçoes, de forma retangular

(0,86 m x 0,65 m) tinha em seu centra, um uisor do plaça

de acrîlico (0,43 x 0,26 x 0,01 m) (Figura 5).
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Fig. 5 - Mesa para contonçao e nacrôpsia

protetor contra radiaçoos
corn

3.4. DelineamBnto experimental

Seis carneiras de cada fase foram pesados e _a

grupadas aas pares e constituiram as blacos (Quadra I ) . A

retençâo de P am tecidas, detectada 8, 16 P 24 horas _a

pos a injeçao endouenosa da saluçao radioatiua, constitu

iu os tratamentos.



1 I
- 15 -

QUADRO I - Distribuiçao dos animais por tratamento, nasc_i

mentos, pesos, idadss e radiciatiuidade apliija

da.

-ïS

Tratamsnto

B horas

16 horas

24 horas

Animal

numéro

617

619

621

600

618

645

Primeira fase

Nascimen
to

06/09/72

06/09/72

07/09/72

02/09/72

06/09/72

11/09/72

PBSO
Dia do

sorteio

11,

11,

13,

11.

10,

10,

5

5

0

5

0

5

(kq)
Dia do
experi
mento

12,0

12,5

12,0

11,0

11,5

11,5

Idade

Dias

105

107

111

118

120

121

Radio_a
tivid_a
de jpci

500,

453,

356,

323,

241,

225,

0

7

1

2

6

9

4
'•%

ti

1

\

if
1
\
i

1
I

i
i
i

B

16

24

horas

horas

horas

177

168

165

175

179

160

Sequnda
22/06/71

13/06/71

10/06/71

13/06/71

22/06/71

09/06/71

fase
17,2

17,5

16,7

14,8

14,1

12,1

16,8

19,2

18,5

18,5

18,5

15,8

183

193

216

215

217

222

500,0

477,5

181,1

164,0

96,2

87,5

3.5. Periodos expérimentais

0s periodos expérimentais foram diuididos em

preliminar, adaptaçan B experimental propriamente dito.

Os alimentos, fornecidos semprB a vontade, foram os me_s

mos nos tres periodos.

!
i
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3.5.1. Periodo preliminar

-S

Os animais utilizados na primeira fase foram

mantidos em baias durantB 8 a 45 dias antes do experimen

to, e os da sBgunda fase durante 54 a 76 dias. A diferen

ça em numéro de dias do manutençao foi dévida a prépara

çâo do local e do material a ser usado, mais dBmorada na

sogunda ftsc oxperimontal.

Os animais recsberam, a vontade, ågua, forra

gons, minorais e raçâo concentrada comercial. As forra

gens eram compostas de capim coloniao (Panicujc/üm maximum,

3acq. uar.) E capim angola (Panicum purpurascens Raddi).

Os minorais foram fornocidos am duas formulas} seguindo-

3E as recomendaçoBS de UIANA (1965)

A - Farinha de ossos autoclauados 80 Kg

Cloreto de sodio.... 20 Kg

B - Cloreto de sodio 10 Kg

Sulfato de cobalto........... 4 g

Sulfato de cobre. 25 g

As analises bromntologicas das raçoes corner

ciais revelnram os seguintes resultados:

COFIPOSIÇKD PAS RACOES

NUTRIENTES NA MATERIA ORIGINAL
FasQS

MS P . B . F . B . E . E . M.M. E . N . N . Ca P

1§ 8 7 , 2 1 1 0 , 9 7 1 1 , 5 6 4 , 0 2 9 , 0 1 5 1 , 6 5 1 ,73 0 , 7 2

2§ 7 8 , 2 1 1 5 , 9 1 1 7 , 3 9 1 ,13 B,12 5 7 , 4 5 2 , 1 0 0 , 3 6

3.5.2. Periodo de Adaptaçao

Sete dias antes da aplicaçâa da soluçêio radio
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ativa, cada animal Foi colocado na gaiola individual da

metaholismo com a funil de borracha praso ao sau abdomen.

3.5.^. Pariodo experimental

No dia anterior ao da aplicaçao da injaçao

da soluçao radioatiua, realizou-sa o corta da la do posca_

ço a dos membros posteriores "a altura das jugularas e sja

fanas externas, respoctivamente. Ratirau-sa da jugular

direita, aproximadamente 40 inl de sangue que permanecau

om ropouso por uma noito a fim de sa obter o soro sangui

neo no quai dosou-se, postBriormente, o fosforo, pelo m_a

todo do FISKE e SLBBAROW (1925).

Mo dia do expérimente o animal, em jejum de

13 haras, foi pesada com o auxilio de uma balança do tipo

de vara o em seguida colocado sobre a masa apropriada,

tondo sBus membros, com exceçao de sua perna esquerda que

ficou livre para que se fizessa a aplicaçao da injeçao, sî

do amarrados na propria mesa totalmente forrada de plasti

co e papais. (Figura 6)

Fig. 6 - CarnBxro amarrado para aplicaçao da

injeçao"endouenosa
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3.6. Aplicaçao endouenosa

Utilizando-se Qβ uma seringa de vidro antori-

ormcnta lubrificada com silicone s com capacidade pars 1

ml, injetou-se a soluçao endov/enosamente na veia safana

oxtorna com o auxllio de uma agulha calibre 25 x 7, Durajn

te a aplicaçao o operador permanecia com o corpo protogi.

do pela plaça de acrîlico (Figura 7).

Fig. 7 - Aplicaçao da soluçao radioatiua por

uia endouenosa

Posteriormente, o animal foi colocado na ga;o

la de metabalisno, onde permanecau ats a hora da retirada

de material para onålisa. Durante esse periodo efetuou-

se g colata total de fezBS B urina (Figura 8) . Os alime_n

tos faram fornecidos *à uontade.

m

v V

/ s.
s>

• J.

jpyr"' ;,
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Fig. 8 - Coleta de fazes e urina

3.7. Sgluçao radioativa

i
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i!

få:

•Mi'

i;
v vi ' :

~fjyJs ••

i

A soluçao rsdioatiua Binpregada füi produzida

pelo Institute de Encrgia Atômica de Sao Paulo e consis
32 "

tiu de Na9H PO,. A diluiçio da soluçao foi fsita calcu
32

lando-sa o docaimento do P, a no dia da primeira inj_e

çao 1 ml teria 500 ̂ ici ds atiuidadB. A soluçao utilizada

para se efetuar a diluiçâu foi preparada cam 0,01 g de

Wa2HP0. em 100 ml ds Sgua dastilada.

3.B. Qbtençao das amostras
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Decorrido o tempo experimental, o animal rece

beu uma injeçio de 1,0 ml de soluçao de Cloridrato de 2

(2,6 xilidino - 5,6 dihidro - 4h-l,3 tiazina (cloridrato

de xilazina)* aplicado nos mûsculos posterioras da perna

esquerda.

Apos o inicio dos sintomas de anestesias dis

pneia, sialorreia e incoordenaçâo, o animal, tendo sua ca

beça protegida por um saco plåstico, para evitar contami.

naçao de objetos pela saliva, foi colocado e amarrado na

mesa de contençâo e necropsias (Figura 9 ) .

Fig. 9 - Animal anestesiado amarrado a

de cpntençao e necropsia ,
mesa

* Nome comercials RGMPUN - Gentilmente oferecido pela Al^
ança CJmHrcial de Anil inas - Bayer.

"S

Y-

K
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Quando o animal encontrava-se na fase cirur_

gica, ja imobilizado, foi sacrificado por sangria total,

por corte transversal da jugular G carotida osquerda. A

fim de facilitar a saida de todo o sangue, a axtremidade

da mesa que ccrrespondia a parte posterior do animal, _e

ra leuantada do solo apraximadamente 15 cm.

Durante a sangria fez-ss a coleta de sangue

diretaments da jugular. Foram recolhidas 50 ml em 2 fras

cos esterais um dos quais contendo 0,2 ml de heparina p_a

ra receber o sangue total, B O outro destinado ao sangue

que se caagularia para retirada do saro sanguînBo 12 ho

ras apos.

Os fragmentos dos orgâos foram rocolhidos om

cadinhos de porcelana com capacidada de 30 ml e que ha

uiam sido mantidos na estufa a 1009 c por 12 haras, pesa

dos e guardados em dessecadores até a hora do uso.

Ma retirada de material para anâlise, pracjj

rou-se fazer as. tomadas -sempre da mesma parte dos orgaos

em todos as animais e, corn exceçao do animal nS 177, fo

ram tomadas duas amostras de cada orgao. Durante essa _o

peraçao, o operador permanecia atras do protetor contra

radiaçoes é que era um acessoriâda mesa. (Figura 10).

Fig« l.Q •- Obtençao de amostras
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Utilizando-SB dø pinças de dissecçao, tesojj

ras, bisturis B serra, recolhBram-se fragmsntos dos sja

guintBs ôrgaos: lingua, cérabro, coraçao, diafragma, ba

ço, rim, figado s ossos. Os ossos escolhidos foram os

metatarsos que, apoo livres de tocidos ITIOIBS, foram ser

rados a 1 cm de sua extramidads proximal, rBtirando-sa JJ

ma sacçao de 1 cm. Efetuou-ss a limpozn de sua parte me

dular. Sempre apos a tomada de amostra de um detarmina

do orgao, os instrumentos ds trabalho sram submstidos a

lavagem corn liquido carregador s agua destilada.

A medida sm que sa fazia a rBtirada dos

mentos, um auxiliar efstuaua a pasagem dos cadinhos

tondo a amostra do tBcido.
con

As oreas escolhidas para tomadas de amostras
de cada orgao sao apresentadas no Quadro I I .



- 23 -

QUADRG II - Areas escolhidas para obtençao de amostras

de orgaos

ss V

Örgäo

FfGADO

RIM

BAÇO

CORAÇÏÏO

LfWGUA

Ordern da

amostra - Area

Borda direita - proximo a fis

sura umbilical

Idem (parte contigua)

Extramidade anterior do rim

direito

Extremidade anterior do rim

csquerdo

Extremidade uentral

Parte central

Vertice

Parte contigua ao vGrtice(ve_n

triculo esquerdo)

Ponta (3 cm)

Continuaçao da partB mov/el (3
cm)

DSSO 1§

DIAFRAGHA 1§

CÉREBRO 1§

- Hetatarso direito

- Metatarso esquerdo

- Porçao costal direita

- Porçâo costal asqUBrda

- HBmisfério cerebral direito

- Hemisferio cerebral esquerdo

! • • • •
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3.9. Prépara das amostras para detecçâo da

radioatividade

A fim do so conseguir uma secagem mais rapj.

da e total das amostras, o material foi picado Bm peque

nos pedaços e levados "à estufa a lOOS C ai permanecendo

até a obtençao de peso constante, geralmanta apos 36 ho

ras.

PosteriormBnta as amostras eram moidas om

gral de porcelana e colocadas na estufa a 1OQ.S C durante

uma hora. Apos o resfriamento Bm dessacador, pesou-ss

0,5 g de cada amostra colocando-se em cadinhos que forain

submetidos a temperatura ds 500B C por urn perîodo de 24

haras. Durante a incineraçao, tomau-se o uuidado de evjL

tar a perda de material por fervura, assim a temperatura

foi sendo elevada lenta e progressiv/amente.

Para digestao da cinza, preferiu-se o método

de Lindner & Harley (_in COMAR, 1955). A cinza foi trata

da com 0,5 ml de ågua destilada e 0,5 ml de åcido sulfjj

rico concentrado, procedendo-se em seguida, urn ligeiro a.

quecimento até dissoluçao da cinza. A fim de clarear a

soluçâo, adicionou-SB 2 ml de H„0„ (30 volumes) a cada

cadinho que era novamenta aquecida ligeiramente.

A soluçâo foi filtrada sob vacuo diretamente

nas ampolas do cintilador e em seguida completou-se o p_e

so das ampolrs para 15 g com âgua destilada.

3.10. Detecçao da radioatiuidade

A atividade da amostra foi determinada atra

ués da radiaçâo Cerenkou (HABERER, 1966), Ü para tal uti

lizou-se urn contador por cintilaçâo liquida da "NuclBar

Chicago Corporation", série 720, U.S.A.



v

- 25 -

A fim de se obter maior precisao na determin^

çaa da radioatividade, empregou-se a téonica da padroniz^

çâo interna (PARNENTIER & TEN HAAF, 1969) e adotada em

nosso meio por ALTERMAN (1971).

A atiuidade de cada amostra foi determinada

por 10 minutos ou pelo tempo suficiente para que regi_s

trasse 20.ODD contagens. Logo apos adicionaua-se uma al_£

quota (60 micromililitro) de uma soluçao radioatiua de
32

P cuja atiuidade era conhBcida.

Uma segunda detecçao ou recontagem era feita

por 2 minutos e assim pode-se determinar a eficiência de

cada contagem de acôrdo com a seguints equaçâo:

c -
E = onde;

Da

E = Eficiência de contagem em porcentagem;

C = Contagem da amostra em impulsos por minu

toj

C' = Contagem da amostra mais contagem da al_£

quota em impulsos por minuto;

f = Fator de correçao da tempo decorrido ejn

tre contagem e reoontagem.

Da = Atiuidade da alxquota adicionada, em d^

sintegraçâo por minuto.

3.11. Calculos

Os calculas foram feitos em um computador de

mesa tipo "Oliuetti Programma 101".

Utilizançlo-se 7 amostrae de cada tepido,

minou-se a eficiência de contagem portecido e o respectj.

uo erro padrao. D resultado, expresso t.m porcentagem, foi

utilizado para correçao das contagens das amostras, que
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posteriorroente Foram transformadas em desintegraçoea por

minuto.

Transpartanda a atividade aplicada ao animal

até o dia de sua morte e levando-se em cansideraçao o d^
32

caimento do P, calculou-se a porcentagem da dose de a

cordo corn equaçâo citada par CHASE & RABINGWITZ (1968):

Ïm
'•'M

M
m

îff:

'à
"S
-ai>35

• . ' : ' • • • ' - ' . • - •

•"';,:c-'Vsj î

* ^ ; ' ^ i

% de dose/g de M.S. = ft'•• ' 10-°-a onde:
A . x

A1 = Atividade detectada em desintegraçoes

por minuto;

A = Atiuidade aplicada em desintegraçoespor

minuta;

x = Massa da amostra em gramas;

3.12. Anålises estatisticas

As anâlises de variância dos dados obtidos

Foram desenvoluidas de acôrdo com método descrito por G0_

MES (1963) para delineamento em blocos ao acaso. Para

comparaçao entre tecidos, aplicou-se o teste de Tukey e

para tempos de aplicaçâo, desdobrou-se os graus de

dade para as componentes linear e quadrâtica.

3.13. Eliminagio do resxduo radioatiuo

Os excrementos e as carcaças dos animais, o

resto dos aliment os'e das amostras foram colacados em sa

cos de plåstico e enterrados em couas individuals de _a

proximadamente 1,50 m de proFundidade por 1,20 m de coni

primento e 1,00 m. de largura.

•. }
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i I 4 - RESULTADOS

Os resultados aqui apresentados dizem respej.

ta a eficiencia de oontagem por tecido, teores sericos

de fosforo antes da aplicacäü da soluçâo radioativa e re

tençao do fosforo radioatiuo ( P) em tecidos dos ani

4.1. Eficiencia de contagem por tecido

A eficiencia média de contagem obtida em "pojç

centagem" aprosentou uma uariaçao, por tBcidp, que osci

lou de 14,53/D a 25,12/5. Os maiores ualores registrados,

foram para o diafragma, cérebro e lingua 8 os menores p^

ra o sangue, baço e figado. 0 desuio padrâo foi calcul_§

do e variou de Q,9ü% a 4,53^, ssndo que os maiores valo

res foram registrados para o osso,-coraçâo e diafragma B

os menores para o cérebro, rim e sangue. (Quadro III).

! i
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nUADRO III - EFiciancin de contagem por tecido e erra

padrao

Tecido

i s

Fîgado

Rim

Baçc

Coraçâo

Lingua

Soro

Osso

Diafragma

Sangue

Cérebra

Eficiência
média %

Erro padrao

19,45

19,62

15,08

21,85

22,96

22,86

21,65

25,12

14,53

23,96

1,38

0,98

1,79

2,73

2,11

1,10

4,35

2,27

1,02

0,90

4.2. Teores sericos de fosforo antes da apll

cacao da solucao radioativ/a

Os tsores saricos de fosforo sxpressos ern

"mg /b" apresentaram menorés ualores nos animais utiliza

dos na primaira fase, quando camparadas aas do tratamën

to correspondante e utilizados na. segunda fasB.

Nas duas fases expérimentais, os animais s_a

crificados 16 horas apos a aplicaçao da soluçâo possuiam

maiores tsoras séricos de fosforo s os sacrificados 24

horas menores teores (Quadro I\l) (Figura 11).

i
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QUADRO IV - Taoras sérioos de fôsforo antes da aplicaçâo

da soluçao radioativ/a

Tratamento Fase

B horas

16 horas

24 horas

Numero do mg % de P mg %

animal por animal média

617

619

177

168

1-

621

600

165

175

618

645

179

160

7,6

9,2

9,2

10,1

10,9

9,1

11,1

9,8

7,6

7,1

7,7

9,6

8,4

9,6

10,0

10,4

7,3

8,1

4.3. Retençâo do fosforo radioatiuo ( P) em

tBcidos dos animais

I .

Os resultadps obtidos nas duas fases sxperi

mentais estao apresentadas coma "porcentagem de does por

grama de materia seca de tecido" (Quadros V B VI). 0s a

nimais utilizados na primeira fase apresentaram maior re

tançâa de fosforo. (Figuras 12 a 21).

Corn excaçâo do soro, asso e cérebra, a re

• • i

i
i.
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tençâo nos damais tecidos decrasceu na sBguinte ordern de

tratamento: 24, 8 e 16 horas (Figuras 12 a 16 B 19 a 20).

Para o asso e o cérebro a ordern foi 24, 16 s 8 horas (FjL

guras 18 e 2l), e finalmente para o soro 16, 8 e 24 ho-

ras (Fig. 17).

Nos animais utilizados na segunda fase exp_e

rimental, nâo se observou uma uniformidade como na fase

anterior. A ordern de retençao dacrssceu corn o tempo e_x

perimental para os seguintBs teoidos: fîgado, rim, cora

çâo B sangue (Figurasl2, 13, 15 e 20).

Para o baço, lingua, diafragma s cérebro, a

retençao decresceu na seguinte ordern: 8, 24 e 16 horas

(Figuras 14, 16, 19 a 2l); no soro a ordam foi 16, 8 e

24 horas (Figura 17), B finalmente para o osso 16, 24 e8

horas (Figura 18).
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t a s i il o • S a g u n t t a f a g a

mgfc

F I c » o o

I H

8 I C O

C t> R A Ç S B

L I K E » «

5 0 B 0

O 5 S 0

S U C H

C t R C 8 H 0

ORDCH

DAS

8 haras 16 horet 2« hor»»

177 168 165 175 179 l<0

1* 0,07*07 0,06320 0,05208 0,05210 0,04460 0,04351

31 . . . . 0,06923 0,05173 0,05221 0,04!« ' 0,04361

II D,05«71 0,04125 0,04506 0,04605 0,032» 0,03941

t* . . . . ' 0,04282 0,0460« 0,04825 0,03181 0,0383$

>• 0,03456 0,02587 0,02503 0,0241} 0,02684 0,0299*

2" . . . . 0,02457 0,02503 0,02655 0,02323 0,02922

l> 0,03171 0,01984 0,02335 0,01993 0,01715 0,01726

2» . . . . ' 0,02391 0,02395 0,02279 0,02215 0,02219

1« 0,02837 0,02860 0,02511 0,02535 0,02622 0,02509

21 . . . . 0.0205B ' 0,01832 0,01761 0,01954 0,01776

l i 0,01578 0,01626 0,C1003 0,01251 0,00664 0,00769

2* . . . . 0,01649 0,01083 0,03542 0,00413 0,01049

l= 0,00B44 0,00745 0,01480 0,01974 0,01595 0,01407

2« . . . . C,00066 0,01225 0,01933 0,01290 0,00396

1* 0,01164 0,008)4 0,00963 0,00574 0,00817 0,00861

2> . . . . 0,00814 0,00999 0,00736 0,00782 0,00827

l> 0,01260 0,01083 0,00444 0,00485 0,00395 0,00384

2> . . . . 0,00922 0,00439 0,00464 0,00370 0,00402

l> 0,00209 0,00100 0,00129 0,00121 0,00141 0,DD141

21 - » - - 0,00103 0,00138 0,00121 0,00185 0,0D158
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Em todos os tratamentos a ordem de retenção

32 *

de P foi praticamente a mesma nos seguintes tecidos: fi

gado, rim, baço, coração, língua a cérebro. No diafrág

ma, osso, soro e sangue, encontrou-se uma variação identi

ca nas duas fases para os tratamentos 16 e 24 horas, o mes

mo não ocorrendo no tratamento 8 horas cuja ordem variou

entre as duas fases (Quadro Vil).

~ 32
QUADRO VII - Ordem decrescente da retenção de P em dife

rentes tecidos

f
Mí-

8 horas 16 horas 24 horas

lã fase II§ fase I§ fase lia fase I§ fase lis fase

Fígado Fígado Fígado Fígado Fígado Fígado

Rim Rim Rim Rim Rim

Diafragma Soro Soro Soro Osso

Rim

Baço Baço Baço Baço Baço Baço •

Coração Coração Coração Coração Coração Língua

Língua Língua Língua Língua Língua Coração

Osso

Soro Sangue Osso Osso

Osso Diafragma Diafrágma Diafragma Soro Soro

Diafragma Diafrajg
ma

Sangue Osso Sangue Sangue Sangue Sangue

Cérebro Cérebro Cérebro Cérebro Cérebro Cérebro
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A fim de melhor visualizar os dados, os resul

tados da retenção de P foram transformados em porcenta

gem em relação ao fígado, que foi o órgão que apresentou

maiores valores em todos os animais. (FiguraJ22 e 23).

Efetuando-se a analise estatística separadja

mente, por fase, foram obtidos os seguintes resultados:

Primeira fase

Houve uma diferença significativa ao nível de

ljí de probabilidade para tecidos e tempo de retenção (Qu_a

dro VIII), e o coeficiente de variação foi de 24,79$. A

interação tecido x tempo não foi significativa. Apesar

disso, o desdobramento dos graus de liberdade assinalou

compononte qundrática significativa para rin e coração ao

nível do 1% de probabilidade. (Quadro IX).

QUADRO VIII - Análise de variância das porcentagens por

grama de M.S. - Primeira fase

Causa de Variação G.L. sq

Tecidos (&)

Tempo (T)

& x T

9 0,09041697 0,01004633 64,37**

2 0,00319735 0,00159668 10,24**

18 0,00280908 0,00015606

(Tratamentos)

Blocos (Animais)

Resíduo

Total

(29) 0,09642297 0,00332493 21,97**

1 0,00020880 0,00020880

29 0,00438829 0,00015132

59

I •••

% -
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QUADRO IX - Análise de variância com desdobramento dos graus de liberdade

para tempo e interação (4 x T) - Primeira fase

Causa de.Variação CL. S.Q. Q.H.

(Entre tempos de fígado) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de rim) (2).

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos do baço) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de coração) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de língua) ' (2)

Componente linear . 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de soro) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de osso) (2)

Componente linear 1

Componente.quadrática 1

(Entra tempos de diafragma) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de sangue) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

(Entre tempos de cérebro) (2)

Componente linear 1

Componente quadrática 1

Tecidos . 9

0,00014936

0,00004309

0,00010626

0,00233762

0,00021228

0,00212534

0,00080475

0,00020912

0.D0053562

0,00132876

0,00009594

0,00123282

0,00076239 '

0,00022290

0,00053948

0,00001405

0,00000992

0,00000413

0,00048985

0,00045050

0,00003934

0,00009275

0,00005285

0,00003989

0,00000986

0,00000259

0,00000726

0,00001701

0,00001455

0,00000245

0,00007468

0,00004309

0,00010626

0,00116881

0,00021228

0,00212534

0,00040237

0,00026912

0,00053562

0,00066438

0,00009594

0.001232B6

0,00038119

0,00022290

0,00053948

0,00000702

0,00000992

0,00000413

0,00024492

0,00045050

0,00003934

0,00004637

0,00005285

0,00003989

0,00000493

0,00000259

0,00000726

0,00000850

0,00001455

0,00000245

(Tratamentos)

Blocos

Resíduo

Total

(29) 0,09642297

1 0,00020880

29 0,00438829

59

0,00332493

0,00020880

0,00015132

0,49

0,28

0,70

7,72**

1,40

14,04**

2,66

1,7B

3,54

4,39*

0,63

8,15**

2,52

1,4B

3,56

0,05

0,07

0,03

1,62

2,98

0,26

0,30

0,35

0,26

0,03

0,02

0,05

0,06

0,10

0,02

0,09041697 0,01004633 64,37**

21,97**
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Paio teste de Tukey verificou-se que houve di

ferença significativa ao nível de 5% de probabilidade da
~ 32retenção de P do:

fígado cora todos os demais tecidosi

rim com coração, língua, soro, osso, diafra£

ma, sangue e cérebro;

baço com língua, soro, osso, diafragma, san-

gue e cérebro;

coração e língua com soro, osso, diafragma ,

sangue e cérebro;

Entre soro, osso, diafragma, sangue e cérebro

as diferenças não foram significativas. (Quadro X ) .

i ã

I •:'[

•H
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FlGADO RIH

FÍGADO 0,02977»

RIM ....

8AÇ0 '

CDRAÇÍO

LÍNGUA

SORO

OSSO — —

OIAFRÁGMA — -

SANGUE — -

CÉREBRO — -

BAÇO

0,05320»

0,02343

CDRAÇÍÍO

o,

0,

0,

-

-

-

-

,06339»

,03362»

01018

.LÍNGUA

0,07437*

0,04460*

0,02117»

0.0109B

0

0

0

0

0

50R0

,10712»

,07735»

,05392*

,04373»

,03275*

0

0

OSSO

,10512»

,07534*

0,05191»

0

0

0

,04173»

,03075*

,00200

DIAFRÁGMA

0,10750*

0,07773*

0,05430*

0,04411*

0,03313*

0,0003B

0,00233

SANGUE

0,11408»

0,08431»

0,06088»

0,05069»

0,03971*

0,00696

0,00896

0,00658

CÉREBRO

0,12341»

0,09363*

0,07020»

0,06002*

0,04904»

0,01629

0,01829

0,01591

0,00933

= 0,02420

QUADRO X - Comparação das porcentagens médias da dose por grama do M.S., polo testo de Tukey

Primeira raso

o
•
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Segunda fase

A análise estatística revelou diferença S Í Q

nificativa entre tecidos ao nível de 1% de probabilidade

entre tempo de retenção ao nível dB 5% de probabilidade e

interação tecidos e tempos ao nível de 1% (Quadro XI). 0

coeficiente de variação foi de 16,65^. 0 desdobramento

dos graus de liberdade entre tempos e interação tecidos

e tempos apresentou componentes lineares significativos

para fígado e rim ao nível de 1% de probabilidade, e pa

ra soro e sangue ao nível de 5% de probabilidade (Quadro

XII).

0 teste de Tukey revelou diferença significja

tiva ao nível de 5% de probabilidade da retenção de P

do:

fígado com todos os demais tecidos;

rim com baço, língua, soro, osso, diafragma,

sangue e cérebro;

baço com soro, osso, diafragma, sangue e cé

rebro;

coração e língua com soro, osso, diafrtigma ,

sangue e cérebro.

Entre soro, osso, diafragma, sangue e cére

bro, as diferenças não foram significativas (Quadro XIII).

I;
1

'-{,-;-: *-~\.
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QUADRO XI - Análise de Variãncia das porcentagens de dose

par grama de H.S, - Segunda fase

Causa de V/ariação G.L, 5.Q . Q.M.

Tec idas ( & ]

Tempo (T)

& x T

9 0,01557312 0,00173035 37,11**

2 0,0004415B 0,00022079 4 ,73*

18 0,00083924 0,000D4662 3,62**

Tratamentos (29) 0,01685399 0,00058117 45,19**

Blocos (Animais) 1 0,00000876 0,00000876

Rssíduo 29 0,00037282 0700D01286

Total 59

•8
"2"

1
3
«
i
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QUADRO XII - Análise de Uariância com desdobramento dos graus de liberdade

de tempo e interação (4 x T) - Segunda fase

:3i

Causa de Variação

(Entre tempos de fígado)

Componente linear

Componente quadrática

(Entre tempos de rim)

Componente linear

Componente quadrática

(Entre tempos de baço)

ComponentB linear

Componente quadrática

(Entre tempos de coração)

Componente linear

Componente quadrática

(Entre tempos de língua)

Componente linear

ComponentB quadrática

(Entre tempos dB soro)

Componente linear

Componente quadrática

(Entre tempos de osso)

Componento linear

Componente quadrática

(Entre tempos da diafragma)

Componente linear

Componente quadrática

(Entre tempos de sangue)

Componente linear

Componente quadrátics

(Entre tempos de cérebro)

Componente linear

Componente quadrática

Tecidos

(Tratamentos)

Blocos

Resíduo

Total

G.L.

(2)
1

1

(2)
1

1

(2)
1

1

(2)
1
1
(2)
1

1

(2)
1

1

(2)
1

1 .

(2)
1

1 .

(2)
1

1

(2)
1

1

9

(29)

1

29

59

0.

o,
o,
0,

o,
0,

o.
o,
o.
o.
0|

c,
o,
o.
o,
D,

°,o.
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
o,
0,

o.
o
0

. 0

0

0

D

S.Q.

00073404

00070251

00DD3152

00018566

00016078

00002488

00002207

00000668

00001539

00005120

00005048

00000071

00002BB2

00001909

00000972

00011782

00007726

,00004055

,00006902

,00002232

,00004668

,00000473

,0000D297

,00000175

,00006737

,00005520

,00001216

,00000011

,00000000

,00000011

,01557312

,01685399

,00000876

,00037282

o,
o.
o,
0,

0,

o,
o,
D.
0.
0,

0,

0f

0,

o,
o.
o,
o.
o>
o,
o,
o,
o,

. D,

o,
o,
Q
0

0

0

0

0

0

0

0

Q.M. •

000367G2

00070251

00003152

00009125

00016078

00002483

00001103

00000668

00001539

00002559

0D005í)4B

00000071

00001441

00001909

00000972

00005890

00007726

,00004055

,00003451

,00002232

,00004668

,00000236

,00000297

,00000175

,00003368

,00005520

,00001216

,00000005

,00000000

,00000011

,00173035

,0005eil7

,00000876

,00001286

F

28,

54,

2,

7.
12,

1,
0,

0,

1.

1,

3,

o,
1,
1,

o,
4,

3,

2,

1,
3,

o,
D,
o,
2,

4,

0;

<

37

45

53**

62**

45

09**

50«»

93

86

52

20
99

92

05

12

48

75

58*

00*

,15

,6B

,73

,63

,18

,23

,13
,61

,29*

,94
—

—

—

,11**

,19**

—
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FÍGADO RIM

FÍGADO — - 0,01179»

RIM

BAÇO

CORAÇffO — - — -

LÍNGUA — — - —

SORO

OSSO — -

DIflFRflGMA

SANGUE

CÉREBRO - —

BAÇO

0,02780*

0,01601*

----

CORAÇffO

0,03227*

0,02048»

0,00447

•

LÍNGUA

o,

0,

0,

-

-

,031B7«

,02008*

,00407

,00040

:

SORO

0,

0,

o,

0,

0,

-

-

-

-

-

04175»

02996*

01395*

0Q94B*

00988*

0

0

0

0

0

0

osso

,04268*

,03089*

,01488*

,01041*

,01081*

,00093

•

DIAFRAGHA

0,04657*

0,

a.

o,

o,

o,

o,

-

-

-

03478*

01877*

D1430*

01470*

D04B2

00389

SANGUE

0,04868*

0,D36B9*

0,02088*

0,01641»

0,01601*

0,00693

0,00600

0,00211

CÉREBRO

0

0

0

,05381*

,04202*

,02601*

0,02154»

0

0

0

0

0

,02194*

,01206

,01113

,00724

,00513

0,00730

QUADRO XIII - CtsmparaçãD das porcentagens médias ds doae por grama da H.S., P Q 1 O testa da Tukey

* Segunda fase

s
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I
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5 - DISCUSSÃO

'5Í'.

5.1. Equipamentos e metodologia

Os equipamentos utilizados no presente traba

lho foram construidos obedecando-se as recomendações b_a

sicas citadaB por HANSARD (1951). A fim de se tornarem

mais funcionais, pequenas modificações deverão ser fejL

tas. D emprego de lâmina de plástico como forro das gai

olas não trouxe inconvenientes aos animais pois foi ut_i

lizada por pequeno espaço de tBmpo. 0 emprego do funil

de borracha para coleta de urina também mostrou-se de

grande valia a evitou a maior contaminação do ambiente

por esse líquida,

No que diz respeito a metodologia utilizada

pode-se dizer que sa mostrou satisfatória, pois consu_l

tando o quadro VII, verifica-se boa uniformidade na qb

tenção dos resultados.

Devido as condições não apropriadas para majn

ter os animais contaminados por períodos mais longos, a

diferença entre os tampos experimentais teve que ser r_e

duzido ocorrendo assim a uniformidade dos resultados que

permitam, deste modo» melhor avaliação da metodologia em

pregadas acrescente-se que a ordem da retenção nos teci

dos foi a mesma obtida nos trabalhos de outros autoras.

••u
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A variação ocorrida Bntre as eficiências de

contagem obtidas para os diferentes tecidos foi devida a

composição desigual dos mesmos e o método da padroniza

ção interna corrigiu os erros de tal natureza;(PARMEt\ITIER

& TEN HAAF, 1969).

5.2. Teores séricos de fósforo antes da apli

cação da solução radioativa.

Os doze animais apresentaram teores séricos

de fósforo dentro dos limites normais e as variações jo

corridas são previstas por UNDERWOOD (1969). Quanto a _i

dadB, ainda segunda esse autor, os animais da primeira

fase deveriam possuir maiores teores. Isso, entretanto,

não foi observado, talvez devido a pequena diferença de

idade entre os animais das duas fases (78 a 105 dias).

Deve-se observar também que os animais utilizados na s_e

gunda fase permaneceram por mais tempo em baias no perí_o

do preliminar e seu manejo poderia ter exercido influên

cia em seu estado nutritivo, pois, o suplemento de mine

rais foi fornecido sistematicamente, e sabe-se que o ní-

vel de fósforo no sangue está diretamente relacionado com

o nível dietético (PRESTON & PFANDER, 1964; TOMAS, et

alii, 1967).

5.3. Retenção de fósforo radioativo ( P) em

tecidos

*~ 32
A maior retenção de P nos tecidos dos ani

mais utilizados na primeira fase deve ser atribuida ao

baixo teor sérico e a idade dos animais. Para SMITH et

alii (l95l) a idade apresenta influência na retenção de_s

se elemento em suínos, o mesmo não acontecendo com os o

vinos (SMITH et alii, 1952).

Por outro lado, HANSARD, Bt alii (1954) ejn

1 •!"•
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contraram influência da idadB na retenção do cálcio radi_o

ativo am bovinos. Para esses autores os animais mais no

vos apresentaram maior retenção e maior digestibilidade

verdadeira do elemento.

0 decréscimo da retenção de P na maioria

dos tecidos dos animais, nos diferentes tratamentos foi

influenciado também pelo nível sérico do fósforo inorgâni

co. Sabe-se, contudo, que o toor sérico do fósforo reue

Ia o estado nutritiva do animal em relação ao elemento (AM_

MERMAM et aiii, 1957; PRESTON & PFANDER, 1964 e UNDER-

WOQD, 1969). Tais observações estão em harmonia com o

trabalho de ABOU-HUSSEIN et alii (1968) que encontraram

maior retenção em animais que se apresentavam mais defi-

cientes.

A retenção do fósforo pelo cérebro a osso foi

crescente com o decorrer do tempo e ostá de acordo com as

observações do vários autores, entre eles, SMITH et alii

(1951) e ABOU-HUSSEIN, et alii (1971). Isso seria devido

"a baixa troca mGtabólica nesses tecidos ou a menor capaci.

dada da célula de reter o fósforo (Rosenfeld & Beath,1952

in ABOU-HUSSEIN et alii, 1968).

As maiores variações observadas nos animais ju

tilizados na segunda fase podem ser devidas nao só ao ní

vel da fósforo inorgânico no soro como também "a difere_n

ças nos processos fisiológicos qualitativos e quantitatjL

vos nas diferentes idades (SMITH et alii, 1951).

A ordem de retenção do P em tecidos dos ani

mais esta de acordo com o encontrado por outros autores

(SF1ITH et alii, 1951; SHIRLEY, et alii, 1951f SMITH et

alii, 1952 e ABOU-HUSSEIN et alii, 1968, 1971). Em todos

os trabalhos executados ate a presente data o tecido qus

apresentou maior retenção por grama foi o fígado a o ma

por o cérebro. No presente trabalho a retenção no cére

bro aumentou em relação ea retido no fígado, com o dBcor

rer do tempo.

1/̂ 1:
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Pequenas oscilações ocorreram influenciadaspj|

Ia diferença dB técnicas adotadas. A maioria dos autoras

trabalhou com os órgãos inteiros ao passo que no presente

trabalho colheram-se apenas duas pequenas amostras ds ca

da tecido. Pode-se observar, comparando alguns dados,(Qua

dro V Q Vi) quo houve diferença entro as duas amostras de

um mesmo tecido no animal, mas tais diferenças não influ-

enciaram a ordem de retenção pelos tecidos que foi a mes

ma quando as diferenças Bram significativas. A mudança de

posição na ordem só se modificou quando as diferenças en

tre os tecidos não foram significativas.

COHN & GFEENBERG (1938) encontraram maior re

tençSo nos ossos, a qual foi devida a massa total de os

sos do animal. ABOU-HUSSEIN et alii (1968), por sua vez,

encontraram maior retenção no fígado a língua? nesse últi

mo órgão, o montante encontrado pode ter sido influencia-

do por provável contaminação da saliva, fluido rico em

fósforo (LUEKER & LOFGREEN, 1964; TOMAS, et alii, 1967).

No presente trabalho foram observadas difereji

ças entre os valores obtidos na maioria das duas amostras

de língua Q coração.

Tais diferenças sugereín a necessidade de estu

dos para aperfeiçoar a técnica de amostragem em trabalhos

dessa natureza.

••' > í
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6 - CONCLUSÕES

a - Todo o equipamunto construido B utilizado

no presente trabalho se prastou bom a sua finalidade. A

Fim de tornarem mais Funcionais poderão ser Feitas algjJ

mas modificações: rGduçao na largura do protetor vertical

contra radiações, aumonto no calibre do vértice do Funil

pa:a evitar QntupimBntos B aumento na extensão horizontal

do acessória da mesa de contenção e necrópsia , a Fim de

permitir maiorus a melhores movimentos;

b - Durante as primeiras 24 horas apôs a inj_s
~ ~ 3?

çao de uma solução ds "P por via endovonosa, a ordem de

retenção do fósforo por grama de matéria seca de tecidos

foi a seguintes fígado, rims baço, coração e língua; e ej=

sa ordem independeu das idades dos animais o do nívol s_é

rico de Fósforo inorgânico.

c - 0 cérebro dos animais foi o tecido onde a,

correu menor retenção de FósForo ( P ) |
32

d - A quantidade de P retido nos tecidos dj3

pende não só do nível sérico de fósforo inorgânico mas

também da idade dos animais;

32
a - 0 montante de P retido no soro» osso,

diafragma, sangue e cérebro não foram diferentes estatis-

ticamente.

a
I
3
|

4
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7 - RESUMO

DO Z B carneiros, machos da raça Corriedale fo

ram separados Bm dois grupos conforme a idade média (114

dias Q 208 dias). Os animais dB cada grupo foram sorteja

dos dois a dois conforme o peso e constituiram as repeti

ções. Após um período dB adaptação de 7 dias, ocasião em

que continuavam recebendo suplementação mineral a vontade,

eram submetidos a uma injeção endovenosa de 1 ml de
32

Na^H P0^. No volume aplicado a radioatividade variou

com o decorrer do tempo: de 500 juci a 225,9 fjci para os 6

animais da primeira faBe, e de 500/JCÍ a 87,5 /JCÍ para os

6 animais da segunda Fase.

Após 8, 16 e 24 horas da aplicação da inje-

ção, os animais foram anestesiados e sacrificados por san

gria total. Além do soro e sangus, foram coletados fraQ

mentos de língua, cérebro, coração, diafragma, baço, rim,

fígado e osso. Os -tecidos foram secos, incinerados, B O S

extratos obtidos com ácido sulfúrico levadas ao cintila

dor líquido e sua radioatividade detectada através da ra

diação Cerenkov.

0 teor sérico d.e fásfora inorgânico dos ani-

mais foi determinado com material obtido na véspera do ex;

perimento.

Os animais mais novos apresentaram menor teor

serico de fósforo inorgânico e maior retenção de P em

seus tecidos.

...j-Jnaa'.-.7*23E^:.... T--.
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32rA retenção do J P nos tecidos decresceu na se

guinte ordom: fígado» rim, baço, coração e língua. D core

bro sempre aprossntou menor retançao. Essa ordem nao foi

influenciada pala idade dos animais, pelo tempo expari

montai e nem pelo nívsl aórico de fósforo inorgânico.

0 montante do fósforo retido pelos tocidas

foi influenciado não so pela idade dos animais mas também

pelo teor de fósforo no sangue c para alguns tecidos, tan;

bóm pelo tompo experimental.

~ i ' •""!••
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8 - SUMMARY

Tuielue male lambs (Corriadale) luere separa-

ted in tiuo groups according to their average age (114 days

and 20B days). The animais of éach group iners selected

in tuios according to uieight ta provide duplicates. After

a 7 day period of adaptation, during which timB the lambs

received an unrestricted mineral supplement, they uiere gjL
32

uen intravenous injections of 1 ml of Na«H POA» The _a

mount of radioactivity administered v/aried uith time;

from 500 pci to 225.9 JJCÍ for the 6 youngsr animais, and

from 500 /JCÍ to 87.5 pci for the 6 older ones.

At 8, 16, and 24 hours after the injections ,

the animais uiere anesthetiZBd &nd sacrificed by bleeding.

As well as the serum and blood, pieces^ of tongije, brain,

heartj diaphragm spleen, kidney, liuer and boné mere cojL

lected. TheSe tissues uiere dried, incinerated and the e_x

tracts obtained ujith H_S0. counted by Cerenkov/ radiation

in a liquid scintillation counter.

The levei of inorganic phosphoru s in the s_e

rum mas determined iuith material obtained thB day ,. bafore

the experiment.

The younger animais had louuer leveis of SBrum

inorganic phosphorus and retained higher lev/els of • P in

their tissues.
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The isotope. mas found in a decreasing arder

in the folloiuing tissuess liusr, kidney, spleen, heart

and tonguB. The brain prosented the least rotantion.

Tho arder of magnitude by uihich tha tissues

retained the isotope luas not influBncsd by the age of the

animais, by the experimental period, or by the leual of

serum inorganic phosphorus.

Tho amount of phosphorus rotained by the tis

sues mas affcctod not only by the age of the animais, but

also by the levei of phosphorus in tha blood and, for s_o

me tissuec, by tho expsrimontal period.

. i
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