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I. I N T R O D U Ç Ã O

As alterações circulatórias crônicas do sistema

porta hepâtico somente se expressam clinicamente quando jâ

existem complicações decorrentes dessas alterações. Este

feto é* resultante das características anatômicas e funcio-

nais desse sistema. A hipertensão porta, como conseqllência

do aumento da resistência ao fluxo venoso, tem como princi-

pal complicação a formação de varizes do esôfago, que fre-

qüentemente se rompem, causando graves hemorragias.

Os especialistas no assunto acentuam que a pri-

meira hemorragia de varizes do esôfago apresenta alto índi-



ce de mortalidade e,ainda,que os pacientas que se salvam

desse episódio hemorrágico, têm uma sobrevid* grandemente dj_

minufda (EISENMENGER & NICKEL,I960; RACHLIN,1970; PANKE i

R0USSEL0T,1959). £ consenso geral que, «pós anastomoses

porto-s5stêmicas, as hemorragias passam a ser problema pouco

freqllênte (ABDALLA, I969;EISENMENGER « NICKEL,I960; VOORHEES,

1974). Esses procedimentos cirúrgicos de alívio da hlperte£

são porta, são fundamentados em informações obtidas por mé-

todos diagnósticos invasivos, os quais, por apresentarem ris

co considerável, somente são utilizados quando estão presen-

tes as manifestações clínicas de complicações, decorrentes

das alterações hemodinâmicas do sistema porta.

Procuramos contribuir para o desenvolvimento de

uma opçio não invasiva de avaliação do estado funcional da

circulação porta, estudando a viabilidade de utilização de

de radtonucifdeos, absorvfveís pelo intestino grosso, como

traçadores da circulação porta. A parte experimental deste

trabalho foi realizada em coelhos.



I.I - SISTEMA PORTA

1.1.1 - Considerações Morfo-funcionals

Os aspectos morfológicos do sistema porta no

homem têm sido bastante estudados, desde suas descrições clâs_

sicas (GRAY, 1870; POIRIER, I896; TESTUT, 1911). até os trato

lhos mais recentes sobre sua angioarquftetura e variações

anatômicas (ABDALLA, 1978; DOUGLASS et ai. 1950; MATSUM0T0 et

ai. 1979; PINHEIRO, 1955; RAPPAPORT, 1975; Z1ENTARSK1.1979);

entretanto, esse mesmo sistema não recebeu grande atenção em

textos de anatomia comparada, principalmente no que se refere
a)

ao coelho .

0 sistema porta do coelho, como o do homem e do

cão, recebe o sangue venoso do sistema gastrointestinai,pân

creas e baço, e o distribui pelos diversos segmentos hepíti-

cos, através das ramificações intrahepáticas da veia porta

(Figura 1). No coelho, além da veia porta, o sistema é for-

mado pelas seguintes tributarias:

a) - As observações anatômicas do sistema porta no coelho,

desenvolvidas nesse trabalho, foraa orientada* pelo Ma-

nual de Dissecção do Coelho de Bensley, editado por E.H. Gra^

gie (1938 e 1945), pelo trabalho anátoao-portogrãfico ea coe

lhos submetidos ã irradiação, de BRASE et ai. (1974), e, por

falta de outras referências, pelo tratado de anatomia do cão,

de MILLER et ai. (1964).



THUNCUSMXWI

TfMNOMCAUML»

VENA

FIGURA 1 - SISTEMA PORTA DO COELHO

As ramificações intra-hepãticas estão sonbreadas, segundo

BRASE, BOCV.OSLAFF e EMMIHGER. Strahlenterapie. 143:278-

289, 1974.
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VEIA MESENTÉRICA CRANIAL ( vtna mtitnttiica cia-

n-Lat-ÍA ) - a principal tributária da veia porta, recebe o

sangue distribuído pela artéria mesenteries cranial, sendo

constituída por duas séries de pequenas veias jejunais e i~

leais (satélites);

VEIA MESENTÉRICA CAUDAL ( ve.no. me.itnti.Klca. cauda

lii ) - provém da cavidade péivica com o nome de vela reta!

cranial, recebe o sangue distribuído pela artéria retal cra-

nial e t«*m , como tributárias, as veias eólicas comum e e£

querda;

VEIA GASTRO-ESPLÊNICA { vtna gaòtAo-ipitnica ) -

constituída pelas veias esplênica (ou lienal) e gástrica es-

querda;

VEIA PANCREATICO-DUODENAL ( vtna pancK<iatlco-àiio_

dznatli ) - que desemboca na confluência das veias mesentery

cas e gastro-esplênica.

Dentro do fígado, a veia porta se divide inicial

mente em três troncos principais:

TRONCO CAUDAL ( tiuncui caudaliò ) - que emerge

dor so-lateralmente ã direita da veia porta e supre o lobo

caudal que, no coelho, apresenta desenvolvimento<ie verdadei-

ro lobo (BENSLEY 6 GRAIGIE,i938 ,19*5),

TRONCO DIREITO ( tnuncuA dtxtci ) - que se divi-

de em dois ramos, um para cada segmento do lobo direito;

TRONCO ESQUERDO ( tiuncuA iinlite.1 ) - o mais ca

libroso dos três, divide-se em dois ramos principais, esquer

do media! e esquerdo lateral, que s e distribuem nos segmentos

correspondentes do lobo esquerdo.
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Os ramos intra-hepãticos da veia porta dão origem

a pequenas veias que se ramificam em vênulas inter-lobuiares.

Estas penetram nos lôbulos, obedecendo a uma disposição radi-

al, através das aberturas da lâmina limi tante do parênquima

hepãtico, dando origem a formações sinusoidais (LESSON £ LE£

SON, 1970). As paredes dos sinusóides são constituídas por

endotêlío fenestrado e células de Kupffer, dotadas de grande

capacidade fagocitãria ( LESSON £ LESSON, 1970}. Entre os

sinusóides e os hepatócitos existe um espaço livre - Espaço

de Disse - que permite trocas rápidas entre hepatócitos e

sangue (GRIMAUD £ BOROJEVIC, 1977)- Os sinusóides desembocam

nas veias centrais dos lóbulos, que têm conexões com as veias

sub-lobulares; estas convergem formando as veias supra-hepítj^

cas que, por sua vez, desembocam na veia cava. 0 s sinusóides

oeralmente, s« dilatam ao terminarem na veia central ou em

tributária sub-lobuiar maior da veia hepátíca. Para LESSON 6

LESSON (1970), nestes locais há indício, da existência de me-

canismos esfinetêricos.

A irrigação arterial do fígado ê feita pela arté-

ria hepática que, apôs subdividir-se em arteríolas, forma

anastomoses com o sistema porta nos espaces interlobulares e

nos ramos terminais da veia porta antes destes se transforma

rem em sinusóides. Terminalmente, as arteríolas intra-lo-

bu lares penetram diretamente nos sinusóides. Outros -TOMOS da

artéria hepática suprem a cápsula, os septos inter-iobulares

e os dutos biliares (plexo peribiliar) (LESSON £ LESSON J97O;

SELKURT, 1976).



O sistema porta é provido de anastomoses naturals

com a circulação venosa sistêmica que pode funcionar como via

de retorno do sangue ao coração nos casos de estase, por impe_

dimento da via natural. As principais conexões porto-sistêmj_

cas se dão:

a) entre as velas esofágicas e a veia ázigos que

pertence ao sistema cava cranial (as veias esofágicas inferft)

res são ligadas ao sistema venoso do estômago que se comunica

diretamente com a veia porta e com a veia esplênica {POIRIER,

1896);

b) entre a veia retal cranial (tributaria da me-

sentérica caudal) e a veia retal caudal que pertence ao sis-

tema cava. £sta comunicação porto-cava se dá no plexo retal

ou hemorroidal (MILLER et ai. 1964; OUGHTRED £ REYNOLDS ,1960)

c) entre raízes intestinais do sistema porta, e

outras veias viscerais, com veias do peritônio parietal que

pertencem ao sistema da veia cava caudal (POIRIER, 1896).

Graças a sua disposição, o sistema porta permite

que todo o sangue proveniente do trato gastro-intestinal e

baço entre em íntimo contato com as células hepãticas.

A estreita relação existente entre a circulação

arterial hepãtica c a circulação venosa portal faz com que

seu estudo dinâmico seja indissociável.

0 diâmetro da artéria hepãtica corresponde a um

quinto do da veia porta, sua pressão ê de 100 mmHg e sua

saturação de oxigênio de 95 $. A veia porta conduz sangue ao



ffgado com 8 a 10 mmHg de pressão e 75$ de saturação de oxigii

nio (FERRAZ, 1970). A interação da circulação arterial hepâ-

tica - com regime de alta pressão e pequeno volume - com a

circulação venosa porta - de baixa pressão e grande volume

- permite a formação de um gradiente de pressão entre o

sinusóide e o coração direito, adequado ao escoamento do

sangue para a veia cava caudal. Em cães, nos quais a pressão

na veia porta era de 8 a 12 mmHg e a pressão arterial hepâti-

ca de 130 mmHg, verificou-se que o gradiente de pressão entre

sinusóide e coração era de 8,5 mmHg (FRIEDMAN £ WEINER,I951)•

0 fluxo sangufneo hepático é medido, no homem,

por método indireto, através de avaliação global da circula-

ção arterial e porta. 0 método mais usado, nesta determina**

ção, é o baseado na depuração hepática de tint corante, como a

bromossu! fale ína ou o verde de indocianina (SAAD, 1966) . Usaji

do este método, BRADLEY et ai. í 19*15) encontraram um valor

médio de 1.530 ml de sangue por minuto, em pessoas normais.

Utilizando fluxômetros eletromagnéticos, em cães,

KOCK et ai. (1972) obtiveram medidas simultâneas e independer^

tes dos fluxos porta e arterial. Os valores encontrados fo-

rair, de 20 ml/min/kg de peso de fluxo portal e de 6 rol/iain/kg

de fluxo arterial, ou seja, fluxo portal cerca de 3 vezes o

fluxo arter ia J.

Os mecanismos de controle do fluxo sangUTneo he-

pático vêm, hâ muito, sendo investigados experimentalmente

pelos mais variados métodos de aferição.



KOCK et ai. (1972) verificaram, em cães, que a

oclusio total ou parcial da veia porta determina uma redução

de 25$ da resistência hepâtica ao fluxo arterial, com signi-

ficativo aumento de seu fluxo. Os mesmos autores observaram

que este fenômeno se repete tanto em presença de aumento d*

pressão porta, como quando a oclusão é realizada apôs deriva_

ção do sangue porta para a veia cava caudal (Ffstula de Eck),

caso em que não há aumento da pressão na vela porta.Por outro

lado, a oclusão da artéria hepâtica não causa qualquer alte-

ração hemodinâmica portal. Em cães, a diminuição do pH do

sangue portal, determina aumento da resistência venular por-

tal, com conseqllente aumento da pressão e redução do fluxo

porta. Simultaneamente há aumento do fluxo arterial, como

conseqüência da redução da resistência na artéria hepâtica

(GELMAN t ERNST, 1977). Um aumento do teor de oxigênio no

sangue porta ocasiona redução da resistência venular com au-

mento do fluxo sangUíneo neste vaso e uma ligeira diminuição

no fluxo arterial hepático (GELHAM 6 ERNST, 1977). Variações

vasomotoras do leito mesentêrico e esplênico também interfe-

rem na hemodinâmica da veia porta.

Em humanos não anestesiados, RE1CHLE et ai. (1972)

obtiveram valores médios de 1163 4 lit ml.min para o fluxo

sangllíneo hepático, pela técnica de cine radiografia de gotf-

culas de lipiodol. Apôs exercfcio, os valores do fluxo san-

gUfneo caíram para 782 ± 69 ml.min c, apôs ingestão de

solução hipertônica de glicose, o fluxo aumentou para 1774 ±

176 ml. min . NORRIS et ai. (9979) demonstraram, em cães,

que o aumento do fluxo mesentêrico durante a fase digestiva
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da alimentação reflete uma íntima relaçio entre atividade

do parênquima intestinal e tonus vascular intestinal. A cir-

culação me sen terica , para suprir as diversas necessidades do

intestino, adapta-se a uma condiçio básica, qual seja, de

manter uma pressão constante ao nfvel dos capilares intesti-

nais, sob pena de que um aumento na velocidade de filtração

capilar determine o aparecimento de edema(SELKUIT, 1976). Em

gatos, GRANGER et ai. (1979) verificaram que o coeficiente

de filtração capilar no intestino delgado ê menor quando o

aumento da pressão venosa pós-capilar, acima de 10 mmHg, ê

de 20 a 30 mmHg', do que quando esse incremento ê ,tí?aeno

(de 10 mmHg ou menos). A explicação deste fenômeno pode ser

dada pele atividade miogênica pré-caplíar que reduz o número

de capilares perfundidos em resposta is grandes variações

de pressão através da parede do capilar (GRANGER et ai.1979).

N0RRIS et al. (1979) observaram que as respostas intrínsecas

da vaseularização intestinal às alterações de pressão de

perfusio são mais Intensas no cão alimentado, moderadamente in

tensas no animal mantido em jejum e fracas em órgãos isol£

dos.

A complexidade do leito vascular hepãtico torna

difícil a avaliação da regulação nervosa neste órgão. Pela

observaçãodireta do fluxo hepãtico, verificou-se constriecão

das arteríolas e de todos os vasos intra-hepâticos em respos-

ta ã estimulação simpática. Aparentemente, a dilatação dos

vasos hepãticos não pode ser provocada por estimulação vagai

(SELKURT, 1976).
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A adrenalina, aplicada diretamente na circulaçio

hepâtica, provoca uma rápida resposta vasoconstrictora; entr£

tanto, quando aplicada em baixa concentração observa-se res-

posta vasodi latadora. Segundo SELKURT (1976) isto poderia

ser devido ã sub-produto de ação vasod!latadora. A noradre-

nalína, que produz efeitos metabôlicos muito fracos sobre o

fígado (SELKÜRT, 1976), a serotonlna e algumas prostaglandl-

nas têm ação vasoconstrictora hepâtica (1BER, 1979).

As contrações tônicas da parede do intestino,

como as que ocorrem após injeção intra-arterial de acettl-

colina, reduzem o fluxo sangüíneo durante a contração do

órgão pelo aumento da tensão transmural. A injeção íntra-

-arterial de f i sost igmina, cujo efeito é* mediado pela acetll

colina, produz grande aumento da pressão Intraluminal do

intestino, em cães. Esta substância reduz o fluxo sangtlf-

neo mesenterico, principalmente pelo efeito compressivo sobre

a vascularização da camada mucosa - submucosa, permanecendo a

vascu?arização da muscular - serosa praticamente inalterada

(CHOU 6 GRASSMICK, 1978).

0 polipeptídeo vasoativo intestinal (VIP) é um

potente vasodilatador e relaxador da musculatura lisa (POLAK

6 BLOOM, 1979), atuando na regulação do tônus dos vasos cere-

brais e esplâncnicos (POWELL £ SKRABANE, 1979). BRUNNER et

ai. (1976) verificaram, em cães, que a infusão venosa de

secretína determina aumento no fluxo biliar, seguido de
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aumento do fluxo venoso porta, sem afetar o fluxo arterial

hepático. A somatostatina determina diminuição da absorção

intestinal, possivelmente através de açio vasoatíva de redu-

ção do fluxo sangUíneo mesentérico (HAYES S HENRY, 1979).

A angiotensina II e a angiotensina ill, quando

injetadas na artéria mesentér(ca, apresentam potente efeito

constrictor nos vasos mesentérlcos (CALOICOTT et ai. 1977)•

SEXTON et ai. (1979) verificaram, em cães, que a (ões-Asp )

angiotensina I produz redução do fluxo sangUfneo mesentêrico,

presumivelmente após sua conversão enzimatica local em angio-

tensina III. Esse efeito vaso-constrictor é rápido e ocorre

em ausência de modificações da pressão arterial sistêmica ou

renal, sugerindo tratar-se de fenômeno puramente local (SEX-

TON et ai. 1979.

A injeção de insulina produz hiperemia hepática

após alguns minutos. Este efeito poderia ser secundário a

um estímulo da adrenalina segundo SELKURT (1976) ou, segundo

KOCK et ai. (1970), do glucagon em resposta i hipoglicernla.

Segundo estes últimos autores, o glucagon produz uma hipere-

mia hepática muito mais rápida que a observada apôs insulina

(KOCK et ai. 1970).

A histamina, no homem, produz aumento do afluxo

sangüíneo ao fígado, sugerindo efeito vaso-dilatador ativo

sobre o leito esplâncnico (SELKURT, 1976); entretanto, ao

nível das veias supra-hepáticas parece ocorrer vaso-constric-

ção, havendo uma diminuição do efluxo portal e do retorno ao

coração direito (SAAO,I966). Apôs injeção intravenosa de vaso

pressina, RICHAROSON 6 WITHRINGTON (1978) observaram redução
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do fluxo porta por vasoconstricção mesentérlca e diminuição

da resistência vascular portal. Esses autores presumem que

a ação cardio-vascular primária desse hormônio se faria so-

bre o trato gastro- intestinal , possibilitando maior reab--»

sorção de ãqua. No mesmo estudo verificaram que a vasopres-

sina produz vasoconstr cçio a nível de artéria hepática, e-

feito este que é inibido pelo glucagon.

Apôs hemorragia, em cies, ARAÚJO et a1(l976)oj>

servaram redução do calibre da veia porta, que voltou ao

calibre normal apôs reposição do volume sangüíneo. ROCHA e

SILVA & ROSENBERG (1969), em cães, e BELESLIN et ai.(1967),

em gatos, observaram significativo aumento dos índices de

vasopressina circulante apôs hemorragias severas. Assim,os

efeitos da vasopressina injetada, a resposta vasoatíva e a

elevação dos índices plasmâticos do hormônio apôs hemorra-

gias, são fatos que vêm denotar a importância fisiológica

da vasopressina, em termos de resposta do organismo ã hip£

volemias severas.

0 envolvimento dos vasos esplãncnicos nos me-

canismos de manutenção da homeostase, ora retendo sangue

no sistema porta para reduzir a sobrecarga ao coração, ora

mobilizando grandes volumes de cangue para compensar redu-

ções periféricas, por vezes prejudica a oferta de oxigênio

portal ao hepatôctto e leva,como conseqüência, a uai aumen-

to do fluxo arterial para preservar a integridade de parên

quima hepãtico.



1.1.2 - Aspectos FisiopatológI cos da Hipertensão Portal

Por ser desprovido de válvulas, o sistema venoso

porta pode apresentar fluxo sangüíneo tanto no sentido "hepa-

tópeto", como no sentido "hepatõfugo"; este último ocorre

quando um obstáculo inverte o sentido fisiológico do fluxo

sangllfneo port ? 1 .Como até agora não fot possível demonstrar a

existência de controle hepãtico sobre os mecanismos de regulji

ção do fluxo capilar mesentérico e esplênlco, admite-se que

um obstáculo ao fluxo sangüíneo porta determinará estase •

aumento de pressão em todo o segmento do sistema porta que

precede a obstrução.

Um obstáculo no tronco porta produz hipertensão

porta generalizada, com pressão sinusoidal normal (SHERLOCK,

197*0. Um obstáculo na veia esplênica ou tronco espleno-me

sentérico é responsável pela hipertensão do tipo radicular ou

setorial, que determina a síndrome de hipertensão porta es-

querda (ABOALLA, 1969). Os obstáculos pós-slnusoldais deter-

minam hipertensão porta generalizada, com pressão sinusoidal

elevada {LEGEft et ai.

Ha tabela 1, apresentamos as principais etiologi-

as dos diversos tipos de hipertensão porta, segundo SMITH

et ai. (197*).
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TAIELA 1 - ' u i i n 4aa Canaaa 4a aipartaaala rartal "

I . HIPERTENSÃO F01TAL TO* AUHIITO M tlSIITtaTU AO tWO

A . rri-kaaátUa (ará-alaaialdat)

- tnr to i t 4a Tata aarta

I . laaatica

t. rr«-aimyioidal

a. Ilkraaa aasitiea caaiiaita

b. a*4«iac*aaaaaia

c» earcai4aaa Caeaaiaaalaaaea)

4. 4aaaça> •ial*pT*li(arati*aa

a. Jaaaça 4a Wilaaa (al(«aa caaoa)

1. Si«atal4al a aaa-alaaaaidal

a. cliraia

(1) aarta

(2) *ãa*aacrãtica

(3) htaoeruataaa

<4> blliar

b. kaaatita

c. 4aaa«a «aaa-sclaaiva (VOD)

C . rõa-haaãtiea (aãa-aiauaoi4al)

1. Otatmçãe «aaaaa haaãtiea (fla4r»aa 4a lH44-Chlari>

2. Parlcaf4ita coaatrictiva

3. Inauficiãaeia car4{aca eaagaativa

ti . HtrEKTENSÀO FOITAL TO* AUHEKTO DO tLtlXO MA VCI* rOITA

A . Aaaataaaaaa arcãria^vaaoaaa

1 . Sareat4aaa (t)

a) Sefundo SHITn.G.V.;MADD«IT,V.C.;ZUlDIH».C.D. (1*7*)
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Em crianças, a causa mais freqüente de obstrução

pre-hepática do sistema porta é a trombose, responsável por

50% dos casos de hipertensão porta com varizes sangrantes

(TURCOTTE, '97*0. A principa! causa de trombose em crianças

que receberam medicação por via umbilical, no período neo-nji

tal, ê a infecçüo (ABDALLA, 1969). Em adultos, além da

infecção, são importantes causas de obstrução pré-hepática:

a policitemia vera, os tumores (SHERLOCK, 197*)* os pseudo-

-cistos de pancreas (ABDALLA, 1969) e a pancreatite crônica

(REIBSCHEID et ai. I969); estas últimas por compressão da

veia porta ou veia esplênica. A compressão e a obstrução

da veia esplênica leva freqUentemente a uma circulação cola-

teral vicariante "hepatôfuga", no setor espleno-gás-

trico do sistema venoso porta (ABDALLA, 1969; HUHLETALER et

ai. 1979). Nesse tipo de hipertensão porta, a pressão san-

jUTnea na veia porta e nos sinusóides é* normal (LEGER, 1974}.

A causa mais importante de obstrução prê-sinusoj^

dal intra-hepática , é a esquistossomose man-

sõnica (LEGER et ai. 1971») que, em nosso País, constitui-se

um grave problema de saúde pública (CAMARGO, 1973, 1980; SIL-

VA, 1967). A etiopatogenia das lesões hepáticas na esquis tos

somose mereceu grande atenção por parte de nossos pesquisado-

res, cujos trabalhos muito contribuíram para seu estudo (AN

DRAOE, 1967; BOGLIOLO, 1958; COELHO, 1950; A.8. COUTI-

NHO, 1957; FIGUEIREDO MENDES, I960; MAGALHÃES FILHO, 1952,

1955; MEIRA, 1951; POLAK et ai. 1959; RASO, 1957; VILLELA,
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; ANDRADE & FERRAZ, 1971). Também os aspectos clínicos

e hemodinãmicos da esquístossomose hêpato-esplênica foram

particularmente bem estudados em nosso meto (COUTINHO, I960;

DIAS, 1952; FERRAZ, 1970; FIGUEIREDO MENDES, I960; MAGA-

LHÃES PINTO, 1974; MEIRA, 1951; PONTES; 1955; RAMOS, 196};

SAAD, 1966; SETTE, 1953; SILVA, 19*19; TAVARES DA SILVA, 19^5).

ROUSSELOT 6 THOMPSON (1939). utilizando partículas de silica,

conseguiram reproduzir, em cães, o efeito dos ovos de ScfuLi-

toioma mamonJ na gênese da hipertensão porta, pelo blo-

queio linfãtico do fígado, levando â cirrose. WARREN & DeWITT

(1958), em estudo experimental em camondongos, valorizaram

a permanência dos ovos de S. manioni nos ramos portais

terminais, provocando reação fibrõtica local. Outros pesquT

sadores valorizaram a permanência do verme morto nas termi-

nações portais, como principal causador da librose (COELHO,

1950; MAGALHÃES FILHO, 1952, 1955). Para ANDRADE (196?) a

hepatite crônica que ocorre na esquistossomose seria um fenô-

meno de hipersensibiI idade do tipo celular, levando a fibrose

portal, fIeboesclerose , fibrose peri-neural, proliferação

ducta) e ductular. A microscopia eletrônica, o endotélio dos

sinusõides apresenta 2 ou 3 camadas de células endotel iais ede_

maciadas e grande número de células de Kupffer hiperplasia-

das, enquanto que o espaço de Disse contém restos de célu-

las e substância fibrilar (GRIMAUD £ BOROJEVIC, 1977). A

presença contínua de substâncias eliminadas pelos esquistos-

sotnos no sangue porta((ff;( como antígenos, anticorpos e seus
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complexos) seriam fatores preponderantes na fisiopatologla

da hepatopatia esquistossomótlea (GRiMAUD t B0R0JEV1C, 1977).

Conforme observou Andrade e colaboradores, na esquístosso-

mose hepâtica, o fígado sofre uma destruição progressiva de

seus vasos portais resultando em hipertensão porta, com redu-

ção do fluxo sangüíneo portal, que £ compensado pela prolife_

ração de rede arterial hepâtica (ANDRADE S CHEEVER, 1971) que

tem como conseqüência um aumento da pressão sinusoidal e ve-

nosa hepâtica (ANDRADE £ FERRAZ, 1971). As obstruções intra-

-hepáticas ã nível sinusoidal e pós-sinusoidal são representa

das, principalmente, pela cirrose hepâtica. SHERLOCK (1971* 5

classifica o obstáculo portai na cirrose como uma obstrução

intra-hepática, envolvendo aumento da resistência portal, si-

nusoidal e venosa hepâtica. Nesta categoria estão a cirrose

alcoólica, nufriclonal, hepatotóxica e viral - a cirrose

correspondente ãs formas mais comuns na etiopalogenia da hi-

pertensão porta - e a cirrose pós-necrõtica (LEGEK et a!.

I971»; TURCOTTE, 19 7 *») - A cirrose biliar (CAHISHOH S, BALLIN-

GER, I960), não se enquadraria, segundo SHERLOCK (197*), no

mesmo mecanismo fisiopatológico das formas anteriores.

Outras causas de obstrução põs-hepática, além

das apresentas na tabela 1, são: as compressões tumorais,

a trombose espontânea na policitemia vera e após uso de anovu

latõrios (PATlflO S CASAS, 1972), os traumatismos (SHERLOCK,

I97*) e malformações congênitas (BURIHAN et ai. 1978). Em

relação a essa última causa ê interessante referir *s

L
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observações de BURIHAN et at. (1978) em pacitnte de 21 anos

com coarctação da veia cava caudal em que a circulação de

retorno alcançava o coração drenando contra-corrente via veia

supra-hepática esquerda, sistema gorta, veia âzigos, bem como

através das veias lombares e hemi-âzigos. Esse mesmo padrio

de vias colaterais foi obtido experimentalmente em cães, por

OUGHTRED £ REYNOLDS (I960), após ligadura da veia cava caudal.

Além dos quadros de hipertensão porta com obstru-

ções circulatórias evidentes, há casos em que a única alte-

ração hemodínâmica é um exagerado aumento do fluxo sangUfneo

na veia esplêníca, como ocorre na metaplasia mielôide (ESCA£

TIN MAR IN et a). 1977) e em outras doenças associadas ã

esplenomegal ia (MAGALHÃES PINTO, )97*f). Em pacientes com

grande esplenomegalia, o fluxo sangüíneo através do órgão

atinge valores correspondentes a 50t do débito cardíaco quan-

do em normais esses valores correspondem a 5-' (ERSLEV t GA-

BUZDA, 1979). Aumentos do fluxo sangUTneo porta podem ser

causados, ainda,por inflamação intestinal ou esplênica (IBER,

1979).

Para LEGER et ai. (1974), o aumento exagerado da

pressão venosa portal em casos avançados de hipertensão porta,

mesmo nos casos de etíologia conhecida, só pode ser explicado

pela presença de mecanismo compensatório da estase venosa,

que abriria comunicações artério-venosas na origem e nas eu-

pansões terminais do sistema porta. Esta resposta periférica

â estase venosa foi confirmada experimentalmente por HANABE

i
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et ai. (1979) após produzir hipertensio porta em coelhos.

Nesses animais, observaram redução do fluxo sangüíneo capilar

e abertura de anastomoses artério-venosas na circulação da

mucosa do estômago. A nível hepático, toda reduçio do fluxo

sangllíneo porta leva a um aumento do fluxo arterial hepático

(KOCK et ai. 1972); em estados crônicos de reduçio do

aporte sangüíneo portal ao parênqulma hepático, como ocorre

na esquistossomose mandônica hépato-esplênfia, chega mesmo a

ocorrer aumento da vascularização arterial hepãtica (ANORAOE

£ CHEEVER, 1971; ANORAOE £ FERRAZ, 1971).
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1.1.3 - ConseqUencias da Hipertensão Portal

A gravidade do quadro de hipertensão portal estí

mais ligada ás suas complicações do que ao grau de obstrução

do sistema. Uma das conseqüências imediatas da estase san-

güTnea no sistema porta ê a redução do fluxo de retorno ao c£

ração e a diminuição do volume sangUTneo extra-esplãncnico,le

vando a uma compensação renal por aumento da reabsorção de

água e.conseqU entenentei anemia por diluição (IBER.I979).

A elevação da pressão venosa portal promove a abe£

tura das anastomoses entre os sistemas porta e cava, para que

o sangue retorne ao coração ( IBER,1979 ). Essa derivação do

sangue portal, sem passer pelo parênquima hepâtico onde sio

removidos mais de 80S; da amônia em uma única passagem fORAPA_

NAS et ai. I960), pode levar a uma hlperamonenla por perma-

nência na circulação sistêmica dos produtos nitrogenados de-

correntes do catabolismo proteico e absorção intestinal.

(PANKE et ai. I960).

Ne. inversão do fluxo sanglifneo portal ocorrem dil£

tações venosas, principalmente ao nfvel dos vasos gastro-es£

fágicos, ocasionadas pela confluência de correntes sangUíneas

ascendentes - determinadas pela hipertensão portal - e as

causadas pelos movimentos respiratórios (CORRÊA NETTO S OKAMU

RA, 1967). As veias localizadas no terço inferior do esôfago

apresentam paredes pouco resistentes e escassamente revesti-

das de tecido conjuntivo (SMITH et ai. 197*), quando dilata-
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das pela hipertensão portal hâ drástica reduçío do apojr

te sangüíneo que nutre tanto sua camada mucosi, como mu£

cuiar (MANA6E et ai. 1979). Nos acessos de tosse, BURCHAR-

TH E BERTHEUSSEN (1979) observaram aumento da pressão por-

ta de até 617% em cirrõticos com hipertensão porta. Os au-

mentos abruptos da pressão abdominal e toráxica parecem ser

os principais fatores de rutura das varlzes do esôfago (COJt

REA NETTO £ OKAHURA, 1967; SMITH et ai. 1974).

A ascite é uma complicação da hipertensão porta,

freqüentemente presente quando há concomitância de cirrose

e estase venosa, geralmente associada a hipoproteínemia

(SHITH et ai. 1971»). A condição primordial para que ocorra a

ascite ê o aumento da pressão sinusoidal (LAINE et ai.1979).

conseqllente a uma obstrução ao fluxo venoso de drenagem hepá-

tica (PATIfio 6 CASAS, 1972). A elevação da pressão sinusoi-

dal leva a um aumento na produção de linfa, que sobrecarrega

as vias de drenagem da mesma. A partir de um certo grau de

engorgilamento hepâtico, ocorre transudação linfática para

a cavidade peritonial, através da cápsula e do hi Io hepáti-

co e da parede dos vasos linfâticos. Com o acúmulo na

cavidade peritoneal, havendo suficiente pressão oncôtica

das proteínas, o líquido será reabsorvido pelos capilares

e linfâticos peritoneais (LAINE et a). 1979).



23

1.2 - Noções sobre absorção pelo intestino grosco

0 intestino grosso recebe um fluxo de quinto da

ordem de 1.500m1/dla. Comparando a quantidade de água e el£

trõlltos no colon proximal e nas fezes, CUNHINGS (1975) veri-

ficou que o cólon normal absorve cerca de 1.350 ml de água,

200 mEq de Na+
# 150 mEq de Cl e 60 mEq de bicarbonato por

dia; e que a quantidade de K que entra e sai do côlon dia-

riamente é praticamente a mesma. 0 Na+ é absorvido por transî

porte ativo, sendo o principal responsável pelo gradiente ele

tro-qufmico através da mucosa intestinal (EDMONDS 6 PILCHER,

1972). Diversamente do que ocorre no íleo, em que o Na4* ê

co-transportado através da membrana com a glicose e aminoáci-

dos (HALL t BAKER, 1977), no colon parece não haver essa in-

terdependência (POWELL 6 MALAVER, 1968; GRADY et ai. 1970 ).

A passagem de K através da mucosa é de natureza passiva,

respondendo ao gradiente eletro-químico através da membra-

na. A absorção de água é um fenômeno de natureza passiva,a-

companhando o transporte do Na+ (CUMHINGS, 1975). Há for-

tes indícios da existência de mecanismo de troca entre Cl"

e bicarbonato na mucosa do cõlon.

0 intestino grosso apresenta características de

absorção diferente ao longo de sua extensão, a maior parte da

absorção no intestino grosso ocorre na metade proximal do cô-

lon (GüYTON,1978). 0 fluxo de Na* entre a mucosa e a serosa

apresenta decréscimo progressivo entre o ceco e reto entre



entretanto o reto é capaz de absorver água e eletrõlitos

(EDMONDS 6 PILCHER, 1972). Diversos hormônios, principa1me£

te os da supra-renal, envolvidos na regulação da volemia, in-

terferem na absorção de água e eletróMtos a nível dos dive£

sos segmentos do intestino grosso (CUHMINGS, 1975).

A flora intestinal produz antônia por hidrólise

da uréia e por desaminação de aminoácidas. A amõnia é abso£

vida e conduzida pela circulação porta ao fígado, onde é uti-

lizada na biossfntese de proteínas ou convertida novamente

em uréia que, por difusão passiva, volta ao cõlon reini-

ciando o ciclo êntero-hepãtico da uréia. A flora intes

tinal constitui-se na principal fonte de urease do orga-

nismo, hidrolizando toda a uréia que entre no intes-

tino grosse e transformando-a em amõnia e ácido carbô-

nico, (HILL e DRASAR, 1975). Por sua ação tóxica sobre

o cérebro, a amõnia que é desviada do fígado, caindo na

circulação sistêmica, produz a encefalopatia que ter-

mina em coma hepático.

EISENBERG et ai. (1979), observaram significativo

aumento nos níveis piasmãticos de I estável apôs empr£

go de diatrizoato de sódio sob a forma de enema. Isto su-

gere que também moléculas mais complexas ou, pelo menos

o I , podem ser absorvidas pela mucosa do intestino gros

so.
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1.3 - Métodos Diagnósticos em Hipertensão Porta

1.3.1 - Métodos manométrI cos

A sfndrome de hipertensão port» foí descrita pela

primeira vez em 1899, por Gilbert e Gamier. 0 seu diagnósU,

co era exclusivamente baseado em sinais clínicos até 1939»

quando Thompson e colaboradores introduziram a manometrla

venosa por punção direta da veia potta durante o ato opera-

tor! o ( apud COUTINHO, I960).

Várias tentativas foram feitas para medir a pr»>*

são no sistema porta sem necessidade de laoarotomta. As ••_

didas da pressão em colaterais sub-cutâneas e em dílatações

venosas do esôfago, assim como a «ledide da pressão capilar

portal ao nível da mucosa retal, foram abandonadas por apre-

sentarem risco de sangramento, exigindo grande perícia do

especialista, e seus valores serem diferentes dos do método

direto (COUTINHO, I960). Ao lado da medida direta per-oper£

tôria, o método que teve melhor aceitação foi a manometria da

polpa esplênica por punçio percutânea do baço (LEGER et ai.

A manometria percutânea trans-esplênica ê Indica-

da principalmente como teste diferencial em hemorragias gas-

tro-intestinals altas de urgência (PANXE et ai. 1959); porém
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seu emprego na avaliação do grau de hipertensão porta deveria

ser procedimento pré-operatório imediato, pois sio grandes

os riscos de sangramento e até de rutura do baço (REYNOLDS et

ai. 1970). 0 método pode apresentar falsos resultados de

aumento da pressão poria quando a ponta da agulha está pró-

xima de algum ramo da artéria esplênica (REYNOLDS et ai.1970).

A medida da pressão sinusoidal é feita pela técnj^

ca de ociusio de uma veia supra-hepáttca por catéter. Esse

método foi pela primeira vez realizado em cães por FRIEDMAN

e WEINER (1951) e em gatos e homens por MYERS e TAYLOR{195I).

Trata-se de método largamente usado na avaliação da localiza-

ção e do grau de obstrução do sistema porta. Para a local_£

zação de obstáculo no sistema porta o procedimento exige,além

do cateterismo da veia supra-hepátíca, a medida concomitante

da prtssão na po|oa esplênica (LEGER et ai. 1974) ou em outro

segmento do sistema porta ( RAMOS, 196I ). 0 método pode

apresentar erros de medida quando a veia supra-nepãtIca não

estiver devidamente oclu'da ( REYNOLDS et ai. 1970 ).

A medida da pressão portal por punção percutinea

trans-hepãtica possibilita uma avaliação direta da pressão

pré-sinusoida! (BOYER et ai. 1977). 0 método é de realização

mais simples e de risco menor que a punção esplênica; mesmo

assim, modificações do volume e consistência do fígado

cirrótico ou a presença de ascite dificultam grandemente sua

realização, além disso os distúrbios da ccagulação sangllfnea

constituem contra indicação pelo risco de hemorragia(TEISSEIIE

et ai. 1979).
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1.3*2 - Métodos radiológicos

A espleno-portografia percutinea trans-espiênica,

realizada experimentalmente pela primeira vez em cies, por

ABEATICI e CAMP I (1951), é o método radiolôgico de explora-

ção do sistema porta mais largamente usado na hipertensão

tratávei eirurgicamente (ABDALLA t QUEIROZ, 1959, 1963;

ABEATICI et ai. 1S79; ABOIM, I960; LEGER, 1956; SMITH et

ai. 197*»). 0 método baseia-se na injeção de contraste radio-

lôgico por punção percutânea do baço. As radiografias obti-

das fornecem informações sobre a morfologia do sistema porta,

localização de obstruções venosas e distribuição da circula-

ção colateral (ABEATICI et ai. 1979). Segundo RUZICKA(I964),

um dos defeitos de imagem que pode levar a erro de interpre-

tação do exame é o causado pela distribuição irregular do

contraste entre os ramos da veia porta, que por gravidade

penetra preferencialmente no tronco direito, que no indiví-

duo em decúbito dorsal emerge em posição mais baixa. A

injeção de contraste por punção do baço pode ocasionar com-

plicações graves, por vezes fatais, como: Hemorragias, ru-

tura esplênica e ahscessos esplênfeos (CORRÊA LIMA F? £ WAN-

OERLEY F?, I960; COUTINHO, I960; GVOZOANOVIC & HAUPTMANN,

1955; FONTAINE et ai. 1956; RUZICKA.1964). 0 método ê con-

tra-indicado em pacientes com ascite, com distúrbios do meca-

nismo de hemostasia e com anemia (A80ALLA t QUEIROZ,- 1963),
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situações essas, freqüentemente presentes em pacientes com

varizes sangrantes (REUTER et ai. 1972).

Utilizando o cateterismo da veia cava caudal,

GILLOT (1967)» realizou flebografias segmentares por dupla

oclusão da veia cava caudal e injeção de contraste entre as

duas porções oclufdas, forçando a penetraçio do contraste

através das veias supra-hepátteas e de anastomoses porto-cava.

Trata-sa de um método invasivo que ex-ilge além de equipamen-

to especializado, grande perícia do especialista.

Um acesso direto ao sistema porta pode ser obtido

pela d Natação da veia umbilical para a passagem de um caté-

ter até atingir o ramo esquerdo da veia porta (GONZALEZ CAR-

BALHAES, 1959; WIECHEL et ai. 1972). Pela injeção de

contraste é possível a visualização radiolôgica do sistema

porta (CORRÊA LIMA, 1970; RACHLIN et ai. 1970). 0 método

apresenta dificuldades técnicas e riscos de complicações,

apesar de ser um dos menos agressivos dentre os métodos

rotineiros de estudo da circulação porta. As principais con»

plicações, enumeradas por REYNOLDS et ai. (1970), são? for-

mação de falsas passagens através da parede do vaso, drena-

gem de lfquido ascítico, hemorragias, trombose da veia por-

ta e infecções.

A portografia percutinea trans-hepática, descrita

inicialmente por BIERMAN et ai. (1955), ê um método eficien

te na visualização radiológica do sistema porta, inclusive

em pacientes esplenectomizados (BIERMAN, 196^; CAROLI et ai.
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1965; STAS et ai. 1958). Seu risco de complicações ê menor

que o da esplenoportografIa percutânea e, segundo SMITH-

-LAING et ai. (1980), demonstra de maneira mais nítida as

formações vasculares colaterais.

As arteriografIas seletivas de tronco celíaco e

de artérfa mesentérlca cranial fornecem imagens das altera-

ções arteriais esplincnicas e, em sua fase venosa, do siste

ma porta (FERRAZ, 1970; KREEL, I969;TURCOTTE, 1974). Por

não apresentar o risco de sangramento esplênico ou hepãtico

das portografias, muitos autores preferem a arteriografia

para a pesquisa de dilatações venosas do sistema porta na

hipertensão porta (MUHLETALER et ai. 1979; REUTER £ ATKIN,

1972; STONE et a ) . 1978). A penet ção de catéter de po-

lietileno impregnado de bãrio pela artéria femoral ou br*-

quial para a realizaçãoda ar teriografia seletiva de vaso

esplâncnico, torna o exame invasivo, o que, além da perícia

do especialista, exige condições cirúrgicas para sua reali-

zação. Quanto às repercussões cárdio-circulatôrias do cate-

terismo e da injeção de contraste na arteriografia, MACEDO

et ai. (1978) verificaram serem mais acentuadas e duradouras

que as causadas pela esplenoportografia.

0 exame radiológico mais simples na avaliaçio do

paciente com hipertensão porta ê a radiografia contrastada de

esôfago, para pesquisa de varizes. Entretanto esse exame pode

apresentar até 50% de resultados falsos negativos (ABDALLA

& QUE IROZ,1963) e não apresenta correlação entre grau de dila

tação das veias e pressão venosa porta. A endoscopia de esôfa

go ê método mais preciso, principalmente quando as varizes são

de pequeno calibre(SMITH et ai. 1974).
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1.3.3 - Estudos dinâmicos com radioisõtopos

0 método de medida do fluxo sangUíneo hepático

baseado na remoção de um colóide radioativo pelas células

de Kupffer, dispensa o cateterismo supra-hepãtico e a in-

fusão contínua de corante em veia periférica, condições

essenciais para a medida do fluxo hepático pelo método de£

crito por BRADLEY et ai. (19*5). SMITH et a1(1974) consi-

deram o método baseado na análise gráfica da depuração do

Au-coloidal como o melhor processo de avaliação do flu-

xo sangüíneo hepático. A possibilidade de remoção de par-

tículas do colóide pelo sistema retfculo endotelíar extra-

hepático levou diversos pesquisadores a preferirem o colój_

de de albumina desnaturada, marcada com I, pois suas

partículas apresentam maior homogeneidade de tamanho e re-

sultados mais fieis (MORENO et ai.I960; SHERLOCK,1964; TA-

PLIN.197D.

A medida do fluxo hepático e do fluxo venoso

porta pode ser realizada pela técnica de diluição isotôpi

ca. LEGER et ai.(1965) realizaram estudo do fluxo san-

gUfneo hepático por injeção percutânea intra-espiênica de

albumina marcada com radioiodo e registro da variação da

concentraçio hepática do traçador em função do tempo por

detecção externa. Experimentalmente, em cães, STONE et

ai.(1972) mediram o fluxo sangUíneo porta usando, simulta-
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neamente, o método de diluição isotóplca e fluxômetros ele

tromagnéticos. Para o cálculo por diluição isotópica foram

colhidas amostras de sangue em ramo da veia porta e veia

supra-hepâtica, e da artéria femoral, após introdução gás-

trica de Xe em solução salina. Esses autores referem

ter encontrado correlação significativa entre os dois meto

dos (r - 0,92). STRANDELL et ai(1972) não encontraram

em humanos, diferença significativa entre o método de 41-

luição pelo Xe, injetado por via umbilical ou transes -

plêníca, e o método de depuração de corante, de Bradley.

HUET et ai.(1973) estimaram, em cães, pela técnica de di -

luição, o fluxo hepãtico e portal simultaneamente, pela i£

jeção de eritrôcltos marcados com Cr na artéria mesenté-

rica cranial e obtenção de amostras na veia porta e veia

supra-hepática. Os estudos da circulação porta, por di-

luição isotópica, são de grande valor experimental, porém

não apresentam vantagens quanto a serem menos invasivos

que os métodos tradicionais.

Diversos trabalhos foram baseados no estudo

cintigráfico e aspectos hemodinâmicos do fígado após injjs

çio de radiotraçador no sistema porta por via transesplêni

ca (PARAF et ai.1974; SYROTA et ai.1976) e por via umbi-

lical (ROCHA,1973). Outros trabalhos foram baseados ape-

nas no método cintigráfico por injeção do radiotraçador na

veia umbilical (MORETTI et ai.1974) ou no tronco celíaco

(SICOT et ai,1971). De um modo geral, essas versões
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radioisotópicas da espienoportografia, embora sendo menos a-

gressivas pela pequena massa injetada e submeter o paciente

a menor dose de radiações (WEBSTER et al.1971»), sob o aspec-

to de imagem pouco acrescenta ao método radiolõgico.O método

isotópico apoiado em procedimento invasivo é justifica-

do quando explora a principal característica dos radiotra-

çadores que é de fornecer informações dinâmicas, como e-

xemplificado pelos trabalhos de SHERRIFF (1977). de UEDA

(1976) e de VAN WAES et ai.(1976), nos quais foi utilizada

via ínvasiva de administração do radiotraçador, sendo a di

nâmica do processo biológico acompanhada com gama câmara ,

acoplada a sistema de processamento de dados.

Objetivando a avaliação do estado funcional da

circulação porta por método não invasivo, diversas técni-

cas têm sido empregadas desde de 1949, quando NEWMAN s

COHEN determinaram o tempo de circulação porta através

da administração retal de éter e de seu aparecimento no ar

expirado. Daterling e colaboradores (apud CASTELL et ai.

1969), em 1951», empregaram o Na por via retaí com dete£

ção da radioatividade sobre a artéria braquial, porém o

método teve que ser abandonado porque a absorção do Na pe

Io intestino grosso não é regular, invalidando o método

(CASTELL et ai.1969).

A administração retal de Na I foi utilizada

para o diagnóstico de metâstases hepãticas por RATZK0VSK1
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et ai. (1963), por WOLF (1971) e por STEINBERG et ai.

0974) , com grau variável de êxito. SUTARMAN 0975) em-

pregou o mesmo traçador para o diagnóstico precoce da hi-

pertensão porta. Através de registro simultâneo da ati-

vidade ao nível hepático e pré-cordlaI, refere ter obtido

curvas sugestivas de hipertensão porta em pacientes que

não apresentavam varizes de esôfago, mas grau variável

de hépatomegalia com provas de função hepatic* normais

relata também curvas típicas de comunicação porto-slstêmj_

ca em pacientes portadores de anastomoses porto-cava.



- Objetivo do trabalho

Os métodos de avaliação do grau de hipertensão

portal, salvo a radiografia contrastada de esôfago,são to-

dos de natureza invaslva, exigindo pelo menos uma via de

acesso ao sistema porta por punção ou cateterlsmo. Esses

métodos não podem ser aplicados rotineiramente a todos"os

suspeitos de apresentarem alteração circulatória portal C£

mo por exemplo, os portadores de esqulstossomose mansônica

ou c i rrõt icos.

Nosso objetivo ao realizar o presente trabalho

foi o de contribuir para o desenvolvimento de um método

inócuo de avaliação da função circulatória portal,utiIiza^

do radiotraçadores administrados por via retal.



II . M A T E R I A L E M É T O D O S

Este trabalho foi realizado no Serviço de Hedlci-

na Nuclear do Hospital de Clínicas da U.E.R.J. e no Serviço

de Medicina Nuclear do Hospital Universitário da U.F.R.J. As

cintigrafias foram realizadas no Serviço de Medicina Nuclear

do K.C.E. e ligaduras venosas no Laboratório de Ftsiologia

do Centro de Ciências da Saúde da UNIRIO.

II.I - Animais e Material

I I . i . 1 - An i mai s

0 estudo foi realizado em 34 coelhos (12 machos e

22 fêmeas), sendo 27 da raça Branco da Nova Zelândia e 7 mes

ticos, com peso variando entre 1,2 e 3,6 kg. Os animais fo-

ram mantidos com ração própria para a espécie e água "ad li-

bitum", em temperatura ambiente.
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Os animais foram reunidos em três grupos de a-

cordo com as diferentes etapas do trabalho:

GRUPO A : formado de 22 animais submetidos ao

estudo da absorção dos radionuclTdeos pelo intestino gro£

so, por administração retai profunda;

GRUPO 8 : formado por 12 animais submetidos a

estudos da dinâmica portai. Neste grupo foram incluídos 5

animais do grupo A;

GRUPO C : formado por 9 animais submetidos ao

estudo dinâmico apôs cirurgia do sistema porta. Neste gru

po foram incluídos 3 animais utilizados nos grupos A e B

e um do grupo 6.

I 1.1.2 - RadíonucIídeos

Foram empregados os radionuclídeos I» Tc

e 1 1 3 m.n.

0 I foi utilizado sob a forma de iodeto de

sódio, sem carreador {adquirido ao Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares, S.Paulo). A dose empregada -nos

coelhos, tanto por via venosa como retai foi de 5 a lO.uCi.

a) - 0 I é um isõtopo do iodo, que apresenta t\J2 de
8,05 d, emissãofã de 7-0,188 MeV etf principal de 0,364MeV.

b) - A Comissão Internacional de Unidades e Medidas Radio-
ativas (ICRU) e a Conferência Geral de Pesos e Medidas
(CGPM) adotaram para o Sistema Internacional de Unidades
(SI) a unidade especial de radioatividade, chasada de
Becquerel (Bq), em que 1 Bq»27pCi (BOTD et ai.1977). No
presente trabalho continuaremos adotando o Curie c o m u-
nidade de radioatividade por ser a «ais empregada ea -i
so raeio.
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O " m T c foi obtido em gerador(de 99Mo/99inTc) com

atividade inicial de 100 e 200 mCi, e empregado sob a for-

da de pertecnetato de sódio e como marcador do pirofosfato.

Para as cintigrafias de controle das ligaduras venosas no

sistema porta, foi usado como marcador de colólde de enxo-
99mfre e de macroagregado de albumina. Os geradores de Tc

foram adquiridos â Hailinckrodt Inc.,St.Louts.U.S.A. A do-

se aplicada foi de 10 a So.uCi, por via venosa ou retal, e

de 50 a lOOuCi por via portal. Por sua grande atividade eŝ

pecffica, quando necessário, a dose fo! diluída em solução

salina (de NaCI a 0.15H).

0 l l 3 mln d )foi obtido em gerador('^Sn/ 1 1 3 mln) ,

com atividade inicial de 50 mCI. Empregado no estudo da ab

sorção, o eluato, que apresenta forma predominante de

" 3 mln(H20) 5Cl (ROBLES et ai.1971;GOHÇALVES £ BENKE,I975)e

o complexo com o dietilenotriaminopentacetato de sódio

( In-DTPA). Nas cintigrafias de controle foi empregado

o colóide de fosfato de Tndio e o macroagregado de hidró-

xido de ferro( ^ m l n ) . A dose utilizada no estudo da ab-

sorçio foi de 5,uCi para as cintigrafias, de 50 a lOO.uCi.

c) - 0 mTc é ura emisso^ puro, de 0,14 MeV, coa ^\f2 de

6,049 h, obtido por decaimento do Ho por eniasão(?T,

com T 1 / 2 de 2,78 dias, em gerador(SODEE ft EARLY,1975)

d) - 0 1 1 3 mIn é emissor^ puro, de 0,393 MeV, coa T,,, de

1,7 h, obtido, em gerador, pelo decaimento do Sn

por emissão (3*, com T1/2 de 115 dias (SODEE & EARLY,

1975).
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11.1.3 - Equipamento empregado

GAMMACORD (AMES Comp.,Israel), conjunto para me

didas "in vitro", com cintilador de Nal(Tl) e sistema de

leitura (em cpm - contagens por minuto).

CONJUNTO SIEMENS para contagens "in vitro", com

cristal de Nal (TI), tipo poço de duas polegadas com es-

pectrõmetro gama e escaifmetro.

PICKER NUCLEAR MULTIPR08E, conjunto para medi-

das "in vivo" com dois canais de registro simultâneo.

Duas sondas de cintilações com cristais de Nal (TI),planas

de uma e meia polegadas e dois detectores para baixa ener-

gia. Equipado com sistema de memorização (Picker Nuclear

Digitope A).

SC I NT I MAT II (SIEMENS), equipamento para cintilo

grafias a cores e fotocintilografias. Com cristal plano

de Nal (TI) de três polegadas, com espectrometro gama, com

cinco co1imadores , sendo três para radionuclfdeos em isso -

res gama de 300 a 400 keV (como por exemplo ó l e o

In) e dois para emissores de baixa energia (como por e_

xemplo o Tc).



r 39

11.2- Métodos

11.2.1 - Estudo preliminar da absorçio de radionuclídeos pe-

lo intestino grosso.

A absorçio retai dos três radionucl ídeos foi tes_

tada preliminarmente sob seu aspecto qualitativo em seis coç_

lhos. Os animais foram anestesiados com 10 mg de pentobarbl_

tal sódico por kg de peso, por via endovenosa. Foram catet£

rizadas a veia marginal da orelha e a bexiga urinaria. Apôs

o esvaziamento da bexiga, a dose traçadora foi administrada

através de tubo de polietileno, por via retal profunda.

As doses de radiotraçador com respectivos volumes

e atividades estão reunidos na Tabela 2.

As amostras de sangue e de urina foram coletadas

de 10 minutos a uma hora após a administração retal profunda

da dose. As amostras foram contadas em sistema de cintila-

ção (Gammacord) nas mesmas condições que os padrões, diluí-

dos previamente em 500 ml de água.
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TABELA 2 - Taluaa a atividad* dai doses da radloauclfdcot eplieadoa

por via ratai profunda ea saia coalho* noraais.

ANIMAL SEXO RAÇA ? E 5° TRAÇADO!

D O S E A P L I C A D A

0LVM1

(•1)

01

02

03

04

OS

06

F

F

F

F

F

F

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

NZ

2,20 " l I 0,5 5,0

2,90 113"ln-DTPA 0,2 5,0

2,55 U 3"ln-eluato 0,5 5,0

3,62 "aTc 0,3 5,0

2,60 ""Tc 0.6 5,0

1,80 99aTc-pirofoafato 0,5 5,0

Oba. KZ • Branco da Nova Zelândia; I usado sob • foraa da iodeto

da «ódio; Tc aob a foraa de perteenetato; In-DTPA - coa_

plexo {ndio-dictilcnotriaainopentacetato.



11.2.2 - Estudo quantitativo da absorçlo de radionuciTdeos

pelo intestino grosso.

A determinação quantitativa da absorção do i

e do Tc por administração retal profunda, em coelhos,

foi realizada pela técnica de diluição isotõpica. Determi-

namos inicialmente os volumes de distribuição aparente dos

dois traçadores.

Para o cálculo do volume de distribuição, apli-

camos a dose de 5/uCi de ambos os traçadores na veia margi

nal da orelha. Amostra igual ã dose foi diluída em 500 ml

de água para servir de padrão. Foram colhidas amostras de

sangue por punção cardíaca aos 15, 30 e 60 minutos após a

injeção da dose e recolhida a urina ate 60 minutos. As a-

mostras e os padrões foram contadas em clntilador tipo po-

ço com d i ser imi nador de energia gama. 0 volume de d i s t r i -

buição aparente (V), em ml, foi determinado pela fórmula:

„ _ Ao " Eo •* 6o

M
em que A. ê a atividade da dose em cpm, E , é a ativida-

de do traçador eliminado na urina até 60 min, em cpm, e

Ia, lê a concentração plasmâtica do traçador aos 60 min ,

em cpm/ml.

Para a determinação da absorção, a dose dos ra-

diotraçadores foi administrada por via retal profunda {a 5

cm do esfineter a n a l ) , através de catéter de polietileno .

As amostras de sangue foram obtidas por punção cardíaca,

aos 30 e 60 min e as de urina até os 60 min. Os padrões de



cada radionuc1ídeo foram contados em clntliador tipo poço

com espectrõmetro gama, nas mesmas condições de geometria,o

que permitiu determinar separadamente a atividade dos dois

radionuclídeos na mesma amostra. A contagem da radioativida-

de dos padrões individualmente permitiu a correção da ativi-

dade das amostras em relação ao decaimento e â interferência

de picos secundários do I na faixa de leitura do foto-pi-

co da gama do " m T c . A atividade plasmãtica do radiotraçador

aos 60 min (AgQ) foi determinada em percentage!* da dose pe-

la fórmula:

em que, ias ] é a concentração plasmãtica do traçador aos 60

min, em cpm/ml , V é o volume de distribuição, em ml e A , a

atividade da dose, em cpm.

A fração da dose, absorvida e já eliminada na urji_

na até 60 min foi transformada em percentagem pela fórmula:

6 0

o

em que E , ê a atividade do traçador eliminado na urina a-
OTDO

té 60 min, em cpm, e A , a atividade da dose, em cpm.

A absorção do radiotraçador pelo intestino grosso

foi determinada pelo somatório da parte da dose(em %) absor-

vida e ainda presente em V e a parte da dose (em&) jâ elimi-

nada na urina aos 60 minutos, assim:

Absorção • A, + E,
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11.2.3 - Estudo da dinâmica portal com radlonuclídeos absorvidos

pelo intestino grosso.

Com o animal sedado com 5 mg de dihidro-tiazina (Bayer)

por kg de peso, por via intra-muscular, e colocado em decúbito

lateral direito foi feita a eliminação das fezes da ampola retai

por compressão externa. Duas sondas de cintilações foram centra-

das uma sobre o fígado, tendo como referência o apêndice xifóide

e outra sobre a cabeça, tendo como referência a base do pavilhão

auricular. Os colímadores, cilíndricos, das sondas foram manti-

dos em contato com a pele do animal, tendo em sua abertura aco -

piada uma placa de chumbo de 5 mm de espessura com abertura ci£

cular de 22 mm de diâmetro em seu centro. A dose de 5 a lO.uCi

de 131| ou de 10 a 5O.uCi de " m T c foi aplicada por via retal

profunda (a 5 cm do esfincter anal), aí rãvês de catéter de poli-

etileno. Os impulsos dos detectores foram gravados em fita

magnética desde um minuto antes da aplicação da dose por via re

tal até 30 minutos apôs. Utilizou-se janela no discriminador

de impulsos entre 310 e 410 keV para o *'l e entre 90 e 190

keV para o Tc. A gravação da fita foi transferida para

o registrador gráfico de dois canais, utilizando-se constantes

de tempo de 1,0 ou de 3,0 segundos. A velocidade do papel de

registro foi de 0,506 centímetros por minuto.

0 tempo transcorrido entre a administração retal do ra-

diotraçador e o aparecimento da radioatividade ao nível do fíga-

do foi denominado: tempo reto-fFgado (t-RF); e o tempo entre a
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administração retal e o aparecimento da radioatividade ao nível

da base da orelha foi denominado : tempo reto-orelha (t-RO). 0

instante em que cada curva de registro da detecção sobre os ór-

gãos atingiu seu nível mais elevado foi denominado de tempo de

equi1fbrio(respectivãmente tEF para a curva do ffgado e tEO para

a curva da orelha). Foi chamado de meio tempo de equilíbrio o

instante em que a curva de registro sobre o órgão atingiu 50$ da

altura máxima (respectivamente l/2tF para o ffgado e I/2tO para

a base da ore lha).

11.2.4 - Estudo da dinâmica portal em animais submetidos a liga-

duras venosas no sistema porta.

Em nove animais foram produzidas alterações da dinâmica

vertosa portal por ligadura da veia porta ou de seus ramos.

Baseados nas observações de HILEY et ai.(1978) sobre o

efeito da anestesia sobre a variação do fluxo sangllíneo hepâtico

em cateterizações da veia porta, optamos pelo pentobarbital só-

dico para anestesiar os coelhos a serem operados. A dose de a-

nestésico empregada foi de 20 a 30 mg por kg de peso. A laparoto

mia foi realizada sobre a linha alba a partir do apêndice xifõi-

de. Em 4 animais foi feita a ligadura do tronco caudal, em 2 do

tronco principal (veia porta) em posição caudal ã emergência do

tronco caudal, em um animal do tronco porta em posição cranial â

emergência do tronco caudal (bloqueando os troncos direito e es-

querdo), em um foi ligado o tronco esquerdo e em mais um foram

ligados os troncos direito e caudal. 0 estudo dinâmico por de-

tecção externa foram realizados como nos animais nio operados.



11.2.5 - Controle cintigráflco das operações realizadas no

sistema porta.

A eficiência das ligaduras venosas realizadas no siste-

ma porta foi verificada cintfgrãficamente mediante Injeção per-o

peratória de colóide de fosfato» In ou macroagregado de hi-

dróxido de ferro( In), diretamente na veia porta ou em uma de

suas tributárias, nos casos em que o estudo dinâmico foi realiza

do com mTc. Quando o estudo dinâmico foi realizado com I,a

cintlgrafia de controle foi realizada pela injeção intra-portal

de Tc-enxofre coloidal ou de macroagregado de a 1 bumina marca-

da com Tc. Em estudos com animais não operados, a dose de co

lõide marcado foi injetada na veia marginai da orelha.



Ill - R E S U L T A D O S

III.I - Absorção de radionuc1ídeos pelo intestino grosso

Em verificação prévia da absorção de cinco dife-

rentes radiotraçadores, administrados por via retal profunda,

verificamos que dentre os estudados somente o I, sob a

forma de iodeto de sódio,e o Tc, sob a forma de pertecne-

tato, apresentaram absorção expressiva pelo intestino grosso.

Art

0 pirofosfato marcado com Tc, o eluato de

In e o DTPA marcado com In apresentaram atividade no

plasma que se confundia com o rufdo de fundo do sistema de

contagem "in vitro", insatisfatória portanto para a finalida

de do estudo.
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Os volumes de distribuição aparente do iodeto de

sódio e do pertecnetato de sódio foram determinados em doze

e oito coelhos respectivamente, por diluição isotôpica.

0 iodeto de sódio apresentou volume de distribui

ção aparente de 370,64 t 17,96 ml por kg de peso (média t e£

ro padrão da média) e o pertecnetato de sódio apresentou vo

lume de distribuição de 280 * 18,52 ml por kg de peso (Tab£

Ia 3 ) .

0 pertecnetato apresentou volume de distribuição

médio correspondente a 76,32 % do volume de distribuição do

iodeto. A diferença entre as médias não foi significativa

(teste "t" de Student : p > 0 t 0 5 ) .

A absorção por administração retal profunda dos

dois rad i ot raçadores apresentou valores médios de 93,'t'1 -

2,51 % da dose para o iodeto de sódio (l3'l) e de 71,32 +

qq

2.51» % da dose para o pertecnetato de sódio { Tc). A dife-

rença entre as médias foi significativa ( p<.0,05). Os va-

lores individuais da absorção são apresentados na Tabela

k.
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TABELA 3 - V O I U M d* distribuição do lodeto d* »õdlo-13lI • do pertac-

nettto de «5dio-99nTc •• coelhos, por diluição isotóplc».

ANIMAL SEXO RAÇA PESO
<fcg)

VOLUME DE DISTRIBUIÇÃO

{•!) (ml/kg} tal)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Média

Desvio

H

F

F

F

F

F

F

F

F

M

F

F

F

H

H

M

-

Padrão

NZ

NZ

NZ

NZ

Ni

Meat

Heat

NZ

NZ

Heat

Heat

NZ

NZ

Heat

NZ

Meat

-

-

1,80

2,30

2,20

3,00

1,34

1,77

1,50

1,34

1,85

2,10

1,82

2,80

1,30

1,44

1,68

1,95

1,89

0,50

560,76

986,53

740,86

859,98

...

687,59

» • *

548,25

572,54

• * *

700,68

...

408,53

498,79

796,15

889,82

687,54

175,04

311

428

336

286

..

388

• • i

409,

309,

...

385,

• • •

314,

346,

473,

456,

370,

62,

,53

,92

,75

.83

,46

•

,14

,48

P

,87

28

38

89

17

64

21

446,58

744,83

584,67

640,84

404,98

• • •

568,68

...

...

563,16

• • •

688,23

...

...

...

...

580,25

114,30

248,10

323,84

265,76

213,£1

302,22

...

379,15

...

* • •

268,17

...

245,72

• * •

...

• * •

...

280,93

52,39

OBS. NZ » Branco da Nova Zelândia; Heat * neatlço.



TABELA 4 - Absorção paio intestino grosso do iodato da sódio- I

a do pertecnetato da sódio- Tc, «• eoalboa.
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AKIHAL

A B

14

16

19

21

K a d i

D e s v

15

17

18

20

22

23

24

25

M i d i

D e s v

SEZO

S 0 K

F

P

H

F

a

i 0 P

A B

F

F

F

F

F

K

M

H

a

i o

KAÇA

Ç Ã 0

HZ

Mest

Hast

NZ

-

PESO

D 0

1.34

1.50

2.10

2,80

• • •

a d r ã o

S 0 K Ç

Mest

NZ

NZ

Hest

HZ

Mest

NZ

Hest

-

F a d r

X o
1,77

1.34

1,85

1,82

1,30

1,44

1,68

1.95

• * •

ã o

(

2 0 D i

92

95

83

93

91

5,

Z)

E T 0

.77

.11

.12

,*7

.12

,*2

D O P E R T

59,

77,

" •

77,

66,

74.

59.

62,

68.

7.

,04

,58

,31

,13

,79

35

74

62

07

51

2

1

2

2

2

0

E 1

3,

2,

3,

2,

3,

3,

3.

3.

3.

0,

E60

.20

.93

,»2

.24

.32

,*2

: x E

,*9

,72

,65

,59

,63

11

47

34

25

41

(Z da

94

97,

86,

M,

93,

5,

T A T O

«2,

80,

,70,

79,

70,

77.

63.

«5,

71.

7'

doaa)

Lf

.97

.04

.0*

.71

.44

,01

,53

,30

,96

,72

42

46

21

96

32

OBS. HZ-Br«nco da Nova Zelândia; Meit-Mstiço; Agg-parcentagea da do

ac presente no vol.distribuição aos 60 mia; Eg0*percenCatea da

dosa presente na urina aos 60 aia; A,0*E, -percentagea da dos*

absorvida aos 60 a in .



50

I I 1.2 - Dinâmica portal por aplicação retal profunda e

detecção externa de radionucifdeos.

0 tempo médio entre a aplicação do radiotraçador

por via retal profunda e seu aparecimento no fígado, avalia-

do por detecção externa (t-RF) no grupo de animais normais

foi de 39 segundos e o tempo do reto â base da orelha(t-RO)

de 65 segundos (Tabela 5).

Em coelhos submetidos a ligadura do tronco cau-

dal, o t-RF e o t-RO foram muito variáveis e estavam aumen-

tados nos animais submetidos a ligaduras de troncos mais ca-

librosos e da própria veia porta (Tabela 6 ) . Em dois ani-

mais, um com ligadura da veia porta e outro com ligadura dos

troncos direito e esquerdo, o t-RF foi maior que o t-RO.

Os tempos de equilíbrio, que correspondem ao in£

tante em que a curva da detecção sobre os órgãos atinge seu

maior valor, foram variáveis nos dois grupos, havendo supei—

posição dos valores de animais normais ou com ligadura do

tronco caudal. Dos animais submetidos a ligadura de troncos

mais calibrosos que o caudal, somente um apresentou valores

de tempo de equilíbrio dentro da faixa de variação dos nor-

mais; todos os outros apresentaram tempos de equiIíbrio,ta£

to da curva de registro da detecção sobre o fígado como so-

bre a cabeça, maiores que os dos normais.
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TAIZL* 5 - loaaltadoa éo astudo da áiaâaic* portal por akaorção catai

profuada da radioauclídaoa, •• eoathoa aoraaia.

A.1HAL SEIO IAÇA " S 0 «OCLÍDIO *"" *-•» e í F t M 1 / 2 t* 1 / 2 t 0

(kg) (•«») {••«) (aim) (aia) (mia) (aia)

26

24

27

28

19

18

29

30

25

31

32

10

Media

Desvio

M

K

M

M

K

r

F

H

M

r

M

M

-

XZ

KZ

•Z

Keat

Hest

HZ

MZ

HZ

Hest

HZ

HZ

HZ

-

Padrão

2

2

2

2

2

2

1,

2,

2,

2.

2,

2,

2,

o.

.10

,00

,20

.05

.25

,00

,85

.15

,20

,30

,20

,20

12

13

131,

131,

131,

131,

""Tc

131,

""Tc

"«Tc

"«Tc

99-Te

""Tc

""Tc

-

-

20

40

70

30

50

30

40

30

60

20

30

50

39

15.6

40

«0

SO

60

SO

50

80

SO

80

60

60

80

65

14,4

6,

7

6

7

5

6,

5,

8,

8,

* •

5,

5.

6.

1.

,5

,0

.5

,0

,0

,0

.5

,0

,5

,«

0

8

3

2

e.o

«.2

7,0

9.5

5,5

«.5

7,0

•.5

•.7

5,5

*.O

8,5

7.6

1,3

1.5

2.0

2.0

3.0

1.2

.3.5

2,0

3.0

2.5

1.5

2.5

3,0

2.3

0.7

2.0

2,5

3.0

3.»

2.0

3.»

2.2

*,2

3.0

1.»

3,5

*,o

3.0

0.9

OtS. HZ-lranco da Nova Zelândia; Keefaeatiço; t-KP<"teapo reto-fí|*do;

t-X0-teapo reto-orelha; tE7-t««po da equilíbrio da curva de detec-

ção aobre o fígado; tEO- teapo de equilíbrio da eurva da bata da o_

relba; l/2tP-aeio teapo de equilíbrio da curva do fígado; l/2t0 -

aeio teapo de equilíbrio da detecção aobre a base da orelha.
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TABELA 6 - Resultado do estudo da dinãalca portal por cbaorçio ratai

da radionuclídaoa •• coelho* subaetidoa a ligaduras veno-

aai no sisteaa porta.

AMKAL SEXO «AÇA P E S 0 «UCLlDEO *"« «-" e " « ° 1 / 2 t F 1 / 2 t 0

(kg) (sag) (ias) («ia) (min) (ain) (aia)

L I G A D U R A D O T X O K C O C A 0 0 A*L

33 F HZ 2,40 l31I 30 50 11,0 14,0 2,0 4,0

34 H NZ 2,45 " " T c 60 100 8,5 11,0 2,0 3,2

24 M HZ 2,10 99>Tc 30 60 7,2 9,0 3,0 3,5

36 F NZ 2,60 l 3 1 I 70 100 6,0 6,2 2,7 3,0

L I C A D D R A D O S T R O N C O S D I R E I T O S C A O S A L

3 5 F N Z 2,55 1 3 lI 100 140 9,0 11,0 3,0 4,C

L I G A D U R A 0 0 T R O N C O E 5 Q U E 1 D 0

26 M NZ 2,25 9 9 >Tc 90 100 lí,0 13,0 3,0 5,0

L I G A D U R A D O S T R O N C O S D I R E I T O Z B S Q O E R S O

19 H Heit 2,28 99"lc 110 100 5,5 5,5 2,5 2,3

L I G A D U R A D A T E I A P O R T A

25 H Kett 2,30 1 3 1I 120 120 10,0 10,5 2,8 3,0

37 M NZ 2,70 " " t e 140 120 17,0 7,0 3,5 3,5

OBS. NZ « Branco da Nova Zelândia; Heat - aestiço; t-RF - teapo reto -

fígado; t-RO - teapo reto-orelha; tEF - teapo d* equilíbrio da eur

T« do fígado; CEO - taapo da equilíbrio da curva da ba»e da orelha;

l/2tF - aeio teapo de equilíbrio da curva da detecção sobre o fí*i

ioi l/2to - a aio teap» de equilíbrio da curva ém baae da orelha.



53

O instante em que a curva de registro atingiu me_

tade de seu valor máximo, denominado meio tempo de equilí-

brio (l/2tF e l/2tO), apresentou valores muito dispersos

tanto no grupo de animais normais como nos operados, Impos-

sibilitando o estabelecimento de faixas de variação para ca-

da grupo (Tabelas 5 e 6 ) ; entretanto, nos animais em que o

estudo foi repetido após ligadura de troncos da vela porta (

coelhos n? 19, 21», 25 e 26), os valores de 1/2tF e l/2tO a£

mentaram nitidamente após as ligaduras; esse aumento foi oj^

servado mesmo no animal n? 19, em que o tempo de equilíbrio

permaneceu inalterado antes e após a ligadura dos troncos

direito e esquerdo (Tabelas 5 e 6).

As ligaduras venosas portais produziram efeito

pronunciado sobre os tempos reto-fígado e reto-orelha -•na

maioria dos casos, menos em dois coelhos (n? 2h e 33) com

ligadura do tronco caudal. Nesses animais, em compensação,

o c o r r e u a u m e n t o d o t e m p o d e e q u i l í b r i o ( T a b e l a 6 e F i g u r a 2 ) .
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-[ ESCALA : 1 K

--j CONST.TEMPO ; 3 SEG

,'DOSE S 5/UCI DE 131I

j i i
JESCALA! 1 K

.: "CONST:TEHPO . 3 SEG

:'DOSE : 10/uCi

t(min)
10 12 14 1*6

t(min)

FIGURA 2 - Registro da radioatividade sobre o fígado e base

da orelha, após administração retal de H a 1 3 1 I . A) Coelho 27

(normal). B) Coelho 33, submetido a ligadura do tronco cau-

dal.

Em um animal submetido ã ligadura dos troncos

direito e caudal (n? 35) ocorreu aumento de todos os parâme_

tros, menos o meio tempo de equilíbrio (Figura 3)-

Os efeitos da ligadura dos troncos direito e es_

querdo no animal n? 19 são apresentados na Figura 4,em que
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i j : p . . ESCALA I K

t-i'T"! .t*" CONST .TEMPO : 3 SEG h

i z b l ^ ' ^ D o s E : 10C ! i
171 f'*

10 12 14 18

t (min)

FIGURA 3 - A) Registro da detecção sobre o fígado e base
- - 131

da orelha, apôs administração retal de Na I, no coelho

35, submetido a ligadura dos troncos direito e caudal.

B) Controle cintígrãfico por injeção de macroagregado de

albumina- Tc diretamente na veia porta.Nota-se imagem

apenas do lobo esquerdo, cujo tronco permaneceu patente.

o tempo de equilfbrio do f'gado e o tempo de equilíbrio da

orelha permaneceram praticamente inalterados, ocorrendo au

mento dos outros parâmetros e com t-RF maior que o t-RO.

Os coelhos submetidos ã ligadura da veia porta

(n? 25 e 37) evidenciaram aumento acentuado de t-RF,t-RO e

tEF acentuadamento dilatados em relação ao grupo de animais
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TlT

10

9'

í

5

6

S

3

2

1

A
l ,_ | | j i' i i i . l ' i ii i <ii l

- f - j " p |E S C A L A : 3 K

—r~"í; -T- í COHST:TEMPO . 3 SEG~Í
_ Í _ . I ' = ^ Í . | i.posE : 20/iiCi " M Tc [-4

! --*• I d \.\ i -'^ i i ' iITj '""] 1

FIGURA 4 - Registro da radioatividade sobre o fígado e base

da orelha e cintigrafias com '' mIn do coelho n° 19. A e B

realizadas antes da operação e C e D após ligadura dos troí»

cos direito e esquerdo.
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J 10

CONST.TEHPO : 1 SEG

: 50/uCi "HTc

FIGURA 5 - Registro da detecção sobre o fígado e base da orelha

e cintigrafia de controle do coelho n9 37, após ligadura da

veia porta. A) Nota-se que o traçador chegou primeiro ã cabeça

e depois ao fígado. B) A dose de "in-macroagregado de albumi

na permaneceu na veia porta próximo ao ponto de aplicação.

normais. Em um desses animais observou-se, também, que o radio

traçador chegava ã cabeça antes de ser detectado a nfvel de

f 'gado (F igura 5 ) .



IV - D I S C U S S Ã O

Verificamos que, entre os radionuclfdeos testa-
1 ^ 1 Q Q —

dos, apenas o iodeto( l) e o pertecnetato( Tc) são ab-

sorvidos pelo intestino grosso terminal de coelhos. Embora

não tenhamos encontrado nenhuma referência na bibliografia

consultada sobre absorção de pertecnetato pelo intestino

grosso, vários autores (RATZKOWSKI et ai.1963;STEINBERG et

al.l97/«; SUTARMAN, 1 975 ;W0LF , 1 97 1) já referiram absorção in-

testinal eficiente do iodeto.

Confirmando as observações de FORSSMAN et ai.

(1976)i de que somente quantidades despresíveis de In,

inferido sob a forma de eluato, podem ser' evidenciadas no

sanque e na urina, verificamos em coelhos que a absorção do

eluato de In foi insignificante; o mesmo foi observado

em relação ao In-OTPA e ao pirofosfato marcado com° Tc.
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O volume de distribuição menor para o pertecneta-

to que para o iodeto poderia ser devido ao fato do p e r t e c n e -

tato ser captado, porém não o r g a n i f i c a d o , pela glândula ti-

reõide (ANOROS et a i . 1 9 6 5 ) .

A diferença entre a absorção de pertecnetato e de

iodeto nos leva a admitir a possibilidade de o pertecnetato

ser transformado parcialmente em outra forma menos absorvível

ao misturar-se com as secreções do intestino grosso .ANOROS et

ai. (1965) observaram, em c a m o n d o n g o s , que uma fração da dose

endovenosa de pertecnetato era eliminada nas fezes durante vá_

rios d i a s , levando-os a admitir a ocorrência de transformação

de pertecnetato em outra forma menos absorvível apôs sua se-

creção gástrica e salivar. Outra hipótese que também poderia

explicar a diferença observada seria a absorção mais lenta do

pertecnetato que a do iodeto.

Nos estudos da dinâmica p o r t a l , o I e o Tc

comportaram-e da mesma m a n e i r a , tanto nos animais normais co-

mo nos submetidos a ligaduras de vasos do sistema porta.

Em h u m a n o s , WOLF (1971) valoriza o tempo de e q u i -

líbrio, após a d m i n i s t r a ç ã o reta! de I, como indicativo do

grau de obstrução do sistema porta, e n q u a n t o STEINBERG et ai.

(1971») preferem, como parâmetro de avaliação do grau de blo-

queio circulatório portal, em portadores de metãstases e em

c i r r ó t i c o s , o intervalo entre a administração retal e a che-

gada do I ao fígado. No presente e s t u d o , os parâmetros

mais sensíveis às alterações circulatórias p o r t a i s , produzi-
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das pelas l i g a d u r a s sobre o s i s t e m a p o r t a , foram os i n t e r v a -

los de tempo e n t r e a a d m i n i s t r a ç ã o retal e o a p a r e c i m e n t o da

r a d i o a t i v i d a d e a nfvel do fígado e da base da o r e l h a . Nos a-

nímais s u b m e t i d o s a ligadura de t r o n c o n c o s p o r t a i s c a l i b r o -

sos , como os troncos d i r e i t o e e s q u e r d o ou m e s m o ligadura da

p r ó p r i a veia p o r t a , o b s e r v o u - s e em todos os casos s i g n i f i c a -

tivo a u m e n t o do intervalo r e t o - f f g a d o e d o I n t e r v a l o r e t o - o -

r e l h a , c h e g a n d o a o c o r r e r a c h e g a d a do t r a ç a d o r p r i m e i r o ã

base da o r e l h a em d o i s casos e a c h e g a d a s i m u l t â n e a em um ca

so de l i g a d u r a do tronco p o r t a . Essa i n v e r s ã o da o r d e m de

c h e g a d a do traçador ao fígado e a cabeça sugere ter o c o r r i d o

c i r c u l a ç ã o colateral pelas a n a s t o m o s e s n a t u r a i s , p r i n c i p a l -

m e n t e a t r a v é s do p l e x o r e t a l . A s s i m o t r a ç a d o r c h e g a r i a p r i -

m e i r o ao c o r a ç ã o e à c i r c u l a ç ã o s i s t ê m i c a e s o m e n t e e n t ã o ao

f í g a d o , p r i n c i p a l m e n t e pela c i r c u l a ç ã o arterial hepãt i ca .Mejs

mo a d m í t i n d o - s e a e x i s t ê n c i a de c o n t r i b u i ç ã o e x t r a - h e p á t i c a

da r a d i o a t i v i d a d e d e t e c t a d a pela sonda de cint11 a ç õ e s , p a r e -

ce-nos que o r e g i s t r o da d e t e c ç ã o sobre o f í g a d o do animal

n? 37 (Figura 5 ) , com ligadura da veia p o r t a , c o r r e s p o n d e em

g r a n d e parte â c i r c u l a ç ã o arterial h e p ã t i c a . No c a s o do a n i -

mal n? 19 (Figura k) , s u b m e t i d o a ligadura dos t r o n c o s direi

to e e s q u e r d o , p e r m a n e c e n d o p a t e n t e o t r o n c o c a u d a l , o c o r r e u

apenas a inversão da ordem de c h e g a d a do t r a ç a d o r ao f í g a d o

e a c a b e ç a , m a n t e n d o - s e p a r a l e l a s as d u a s c u r v a s , o que p o d £

ria ser e x p l i c a d o como uma r e d u ç ã o do fluxo p o r t a l , com c o n -

t r i b u i ç ã o da c i r c u l a ç ã o arterial h e p ã t i c a p o s s i v e l m e n t e m e -

nor que no caso a n t e r i o r .
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O principal fator limitante da valorização dos

parâmetros dinâmicos buscados neste trabalho foi o .pequeno

porte do animal utilizado. Mesmo os intervalos de tempo en-

tre a administração retal do traçador e sua detecção sobre

o fígado e cabeça poderiam apresentar variações mais eviden-

tes se determinadas em animal maior. Quanto aos parâmetros

de avaliação da variação da concentração do traçador, em fun_

ção do tempo, a nfvel dos órgãos (tempo de equilíbrio e meio

tempo de equilíbrio) foram prejudicados pelo agrupamento de

órgãos de pequenas dimensões, dificultanào a colimação ade-

quada a individuaçização das estruturas em estudo. Cremos no

entanto, que este trabalho poderá servir de base para a ava-

liação dos parâmetros aqui adotados em animal de porte maior.

Com relação ao desenvolvimento deste método de

forma a permitir sua utilização na clínica, podemos conside-

rar que o Tc seria o traçador de escolha por sua mela vi-

da física (6 horas) e biológica ( de 53 horas no homem,segun_

do ANDROS et a!. 1965) e por não ser emissor de partículas r_a

dioatívas. Apresenta vantagens não somente sobre o I ,que

tem meia vida física de 8 dias e é emissor beta, mas sobre o

I que, embora tenha meia vida relativamente curta (13 ho-

ras) e decaimento por captura eletrônica, por ser produzido

em ciclotron é caro e de mais difícil obtenção, além disso ,

pode apresentar contaminação por isótopos de iodo com meia -

vida longa (ROSENFIELD et ai.1974) aumentando a dose de ir-

radiação do paciente.
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V - C O N C L U S Õ E S

Da análise dos resultados obtidos podemos conclu-

ir que , em coeIhos:

1. 0 iodeto(13'l) e o pertecnetato(59mTc) são ab-

sorvidos pelo intestino grosso terminal; embora a absorção

do pertecnetato seja significativamente menor que do iodeto

(P<0,05);

2. 0 volume de distribuição do pertecnetato é me-

nor que o do iodeto (em animais cuja glândula tireõide não

foi submetida a bloqueio medicamentoso);

3. Em animais submetidos a ligadura da veia porta

ou de seus troncos ocorre aumento dos seguintes parâmetros:

tempo reto-fTgado e tempo reto-cabeça;

h. 0 método poderá ser aplicado em animais de po£

te maior como teste precoce de aiteraçoesdac<rculaçao portal;

5. Sendo um método não invasivo e inócuo,apôs os a_

primoramentos necessários poderá ser utilizado mesmo era huma-

nos •



R E S U M O

0 presente trabalho visa contribuir para o desen-

volvimento de um método precoce e não invasivo das alterações

da circulação portal, através a determinação dos intervalos

de tempo entre a administração retai de radiotraçadores e de-

tecção do mesmo em fígado e cabeça.

_ A absorção do pertecnetato( Tc) e do iodeto

( I) pelo intestino grosso terminal foi testada em 22 coe-

l hos . --.

v 0 intervalo de tempo entre a administração retal

do radiotraçador e seu aparecimento no fígado e cabeça foi d^

terminado em,12 coelhos, por detecção externa com sonda de

cintilações, mediante registro contínuo e simultâneo da radio

atividade em função do tempo. Os mesmos parâmetros foram pes-

quisados em 9 animais submetidos a ligaduras da veia porta ou

de seus t roncos. -

-A análise dos resultados obtidos permite concluir

que: o iodeto ( )) e o pertecnetato ( Tc) são absorvidos

pelo intestino grosso termina?, sendo a absorção do pertecne-

tato significativamente menor que a do iodeto; o volume de

distribuição do pertecnetato e menor que o do iodeto; em anj_

mais com ligaduras venosas portais o intervalo de tempo reto-

fígado e reto-cabeça está aumentado.
V A aplicação do método em animais de porte maior ,

poderá propiciar os aprimoramentos necessários para sua utiij_

zaçio como teste diagnóstico precoce, não invasivo e inócuo,

na avaliação de alterações da circulação portal em humanos.
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