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S I N O P S E

> - "Í"' Utilizando microcolôide de gelatina marcada com

lÍ3m-In, mostra-se nesta monografia, pelo método cintigrá

fico: -.

1« a função macrofágica do fígado em algumas d£

enças hepáticas e seu grau de comprometimento;^

2. a utilidade dos radiocolóides ã avaliação da

função macrofágica do fígado;-'

1— 3. o mecanismo

"nas diversas doenças hepáticas.

t» •rin»irrr<H:gr> anormal*



S U M M A R Y

By using gelatin traced with 113m-In, the author

shows in this monograph, through the scintigraphic method,

the following:}

U . the utility of radiocoloids on evaluating

the liver macrophagic function;T

liver macrophagic function in some hepa -

tic diseases and its degree of damage;

3. the medanism of the abnormal scintigraphic

aspect in the liver diseases.
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I. INTRODUÇÃO

Além de suas funções vasculares (armazeramen

to e filtração do sangue), funções secretoras e metabõli

cas, o fígado é um órgão potencialmente imunolõgico, de

função fagocitária, que ê dada aos fagõcitos mcnonuclea -

res, sendo representados, no citado órgão, pelas células

de Kupffer.

Na medicina moderna, para se avaliar o papel

dessas células, comumente se usam substâncias coloidais

radioativas endovesenosas, sem quaisquer riscos para o pa

ciente. Trata-se da cintigrafia hepática.

As maiores aplicações dos radiocolóides são

a detecção de lesões ocupadoras de espaço no fígado, tais

como hepatoma, metãstases e abscesso, e a diferentes doen

ças hepáticas difusas: hepatite, cirrose, esteatose, como

•» -• 22 30 39

um método complementar de diagnostico. * *

Os clínicos e gastroenterologistas defendem

a cintigrafia hepática como um excelente método a detec

ção de lesões focais do fígado, limitando seu uso as doen

ças difusas desse órgão. '

Utilizando radiocolóides, este trabalho visa

os seguintes objetivos:

01



1. mostrar a função macrofágica do fígado e

seu grau de comprometimento em algumas doenças hepáticas;

2. mostrar a importância da cintigrafia hepji

tica como um método demonstrativo da função macrofágica '

do fígado;

3. explicar o mecanismo de defeito da fagcci

tose pelo método cintigrãfico.

02
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II. ESTRUTURA BÁSICA E FUNCIONAL DO FÍGADO17 (Fig. 1].

O lõbulo hepãtico é a unidade básica e fun

cional do fígado, formado a partir de uma veia centralque

tributa seu sangue para veias hepáticas e estas para a

veia cava inferior. Cada um deles é constituído por lând

nas de hepatócitos, distanciando-se da veia central como

"raios de uma roda" e alinhados paralelamente, formando

uma "fila" de células hepáticas. Entre uma "fila" e outra

encontram-se os canalícúlos biliares que desembocam nos

duetos biliares terminais; nos septos interlobares.

Além dos duetos biliares terminais, também

se notificam nos septos, pequenas vênulas portais, oriun

das da veia porta. Essas vênulas fluem seu sangue para os

sinusõides, paralelos e adjacentes as "filas" de hepatõci_

tos, separados destes pelo espaço de Disse, e vão desp£

jar seu sangue nas veias centrais.

Os sinusõides são envolvidos por células en

doteliais que lhes favorecem vm revestimento poroso, por

onde passam substâncias plasmãticas para o espaço de

Disse, e por células do sistena nononudear fagocitário -

até recentemente denominado de sistema reticuloendotelial

- representadas pelas células de Kupffer.

"1
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FIGURA 1 - ESTRUTURA BÁSICA E FUNCIONAL DO FÍGADO

a. veia central.

b. hepatõcitos.

c. canaliculos biliares.

d. duetos biliares terminais.

e. septo interlobar.

f. vênula porta.

g. sinusóides.

h. células de Kupffer.

i. espaço de Disse,

j. vasos linfátieps.

1. arteríola hepática.
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Compondo ainda os septos interlobares, citam-

se os vasos linfáticos, comunicando-se diretamente com o

espaço de Disse, e removendo desse, para o sistema lin£áti_

co, o excesso de fluido.

Além das vênulas portais, a vascularizaçao do

lóbulo hepático dá-se também pelas arteríolas hepáticas, n£

tadas nos septos, desagurmdo nos sinusoides.

06



III. OS FAGÕCITOS MONONÜCLEARES HEPATICOS

O sistema mononuclear fagocitário ou sistema

reticuloendotelial consiste de um grupo de células distri

buídas no corpo, onde eliminam materiais estranhos e "dc_

bris" do sangue, da linfa e dos tecidos. Incluem as celu

Ias precursoras macrofágicas, os promonocitos, os monóci

tos e os macrõfagos teciduais (TABELA I)•

A maioria das células deste sistema situa-se

nos sinusõides hepáticos (células de Kupffer, cerca de 80

a 90%) e na polpa vermelha do baço (cerca de 5 a 15%). O

restante (cerca de 1 a 5 t) se distribui na medula óssea,

nos linfonodos, nos pulmões. Consequentemente, as células

de Kupffer constituem o grupo mais importante dos macrõfa

gos do sistema mononuclear fagocitário, em contato direto

com o sangue, desempenhando um importante papel na fisi£

logia e patologia do fígado e em íntima relação com os he

patócitos. *

0 baço também participa ativamente da função

fagocitãria, dada pelos macrõfagos da polpa vermelha.

Assim como bactérias, dejetos celulares, as

partículas coloidais, do mesmo modo, podem ser fagocita -

das pelas células macrofãgicas do sistema mononuclear fa

07
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TABELA 1 - 0 SISTEMA MONONÜCLEAR FAGOCITA"RIO41

CÉLULAS LOCALIZAÇÃO

Células precursoras Medula óssea

Promonócitos Medula õseea

Monócitos Medula óssea e sangue

Macrófagos Tecido conectivo (histiócitos)

Fígado (células de Kupffer)

Pulmão (macrófagos alveolares)

Baço (macrófagos livres e fixos)

Medula óssea (macrófagos)

Cavidade serosa (macrófagos pieu

rais e peritoniais)

Tecido ósseo (osteoblastos?)

Sistema nervoso (micróglia?)

Linfonodos (macrófagos)

08



gocitãrio, e com maior intensidade pelas células de Kupffer

Desse modo, doses apropriadas de colôides proporcionam uma

medição direta da atividade macrofagica do sistema mononu-

clear fagocitário.

Neste trabalho, utilizar-se-ão partículas ra

diocoloidais, assunto do próximo item.
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IV. OS RADIOCOL0IDES

Modernamente e com grande sensibilidade, para

se avaliar a função macrofãgica do fígado, usam-se, comu

mente, suspenções coloidais marcadas com radioisõtopos, '

constituindo os radiocoloides (TABELA 2).

Tais substâncias devem ser exclusivamente £a

gocitadas pelos macrófagos que revestem os vasos sangüí-

neos, e de tamanho suficiente para impedir seu estravas-a

mento pela parede capilar e abandonar a circulação por OIJ

trás vias que não a fagocitose, e de tamanho homogêneo; de

vem ser estáveis na circulação e atóxicas para os macrófa-
2

gos humanos. *

Os traçadores radioisotopicos ideais são aque

les de baixa energia, monoenergeticos e de curta meia-vida,

mas que tenham tempo suficiente para se avaliar a função

macrofágica. De todos os radiotraçadores até o momento em

pregados possuidor das propriedades acima ê o tecnécio me

testãvel (99m-Tc), pois é monoenergético (emissor unicamen

te de energia gama), de pico energético igual a 140 Kev e

de meia-vida de 6 horas. Um outro radiotraçador que preen

che os requisitos citados e largamente empregado é o índio

metestãvel (113 m-In): de meiarvida igual a 1,7 horas e de

foto pico de 390 Kev . Este ultimo será o radiotraçador u

tilizado neste trabalho.
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TABELA 2 - PRINCIPAIS RADIOCOLÕIDES E SUAS PROPRIEDADES21

RADIOCOLÓIDES MEIA-VIDA

2

•8

8

8

6

1

6

.7

.0

.0

.0

.0

.7

.0

d

d

d

d

h

h

h

TAMANHO
DAS

PARTÍCULAS

10

15-20

01-05

01-0

-300

-300

mu

mu

u

u

mu

mu

198-Au col&idal

131-1 agregado de albumina

131-1 microagregado de albumina

131-1 milimicrosferas de albumi

na

99m-TcSy coloidal

113m-In(0H)3 coloidal

99m-Tc(Sn) coloidal, fitato

d - dias

h - horas
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V. DISTRIBUIÇÃO RADI0C0L9IDAL NOS MACRÕFAGOS. FATORES QUE

AFETAM A FAGOCITOSE

Apôs injeção intravenenosa, o radiocolõide é

rapidamente fagocitado pelos macrófagos hepáticos (cerca de

80 a 90%), do baço (cerca de 5 a 15$), distribuindo-se o

restante para as células mononucleares fagocitarias dos ou

tros órgãos macrofágicos. ' '

Diversos são os fatores que influem na dis -

tribuição coloidal orgânica:

1. FLUXO SANGÜÍNEO ORGÂNICO. 0 fígado, por

apresentar um grande fluxo sangüíneo (cerca de 1200 ml/min)

pelos seus sinusóides, concentram vultuoso volume coloidal.

Além do mais, é onde mais abundam células macrofágicas do

sistema mononuclear fagocitário.

2. EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO COLOIDAL. 0 pulmão

é também um órgão avantajadamente perfundido e populoso em

macrófagos. Não obstante, não fora sua baixa eficácia de :

extração coloidal, em relação ao fígado, seria capaz de en

golfar partículas coloidais tão intensamente quanto ãs cé_

lulas de Kupffer.12' 3 4 |

3. INTEGRIDADE DAS CÉLULAS DO SISTEMA MONONU j

CLEAR FAGOCITÃRIO. E evidente que o processo da fagocitose í

depende da integridade dos macróf agos. Qualquer doença que *•

12



r
os danifique, acarretará em uma fagocitose deficiente ou

ausente. Por um mecanismo compensatório, a concentração c£

loidal reduzida no fígado, obviamente, aumentará sua dis

tribuição em outro órgão fagocitãrio. Tal fenômeno se dá

comumente na cirrose hepãtica, notando-se intensa captação

radiocoloidal no baço e na medula óssea. ' ' •

4. TAMANHO DA PARTÍCULA. Há menção que parti

cuias coloidais menores tendem a se concentrar mais fácil

mente nas células^macrofãgicas da medula óssea que partícu

Ias maiores.13' 2 7' 3 2

Dois radiocolóides comumente utilizados em

medicina nuclear apresentam tamanhos e comportamentos dife

rentes no organismo humano: o ouro coloidal radioativo(198

-Au coloidal) e o enxofre coloidal radioativo (99m-Tc enxo

fre coloidal). 0 ouro coloidal radioativo flui para o baço

em torno de 2 a 4%, de modo a não se observar imagem espl£

nica na cintigrafia normal, calibrando-se o mapeador para

o fígado. Por outro lado, o enxofre coloidal radioativo con

centra-se no baço em uma proporção de 4 a 8t, fazendo-se '

vizualizar o baço. Essa diferença em localizar-se no baço

pode ser devido a diferenças nos tamanhos e homogeneidade'

* 8

das partículas coloidais.

5. ESTABILIDADE COLOIDAL. A estabilidade co

loidal se deve, em sua maior parte, ao fato de as partícu t

13
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las de mesma carga se repelirem umas as outras, impedindo

a precipitação. A estabilidade coloidal é proporcional ao

seu potencial elétrico, podendo-se reduzir em presença de

ions de cargas opostas, processando-se precipitação coloi^

dal.9' 14> 3 7

Uma suspensão coloidal carregada positiva -

mente^ ao se injetá-la intravenosamente pode se concentrar

no pulmão. Tal fato se explica pela permuta de cargas p£

sitivas para negativas, ao se misturarem as partículas com

proteínas circulantes e força-las a um potencial baixo.

6. DOSE COLOIDAL E OPSONINAS. Aumentando-se

a dose (D) , coloidal, a velocidade de depuração (K) se re_

duz, e a quantidade real depurada do sangue (K.D) alcança

um valor máximo, ocorrendo, consequentemente, um bloqueio

pela saturação fagocitãria das células mononucleares fagp_

citárias do fígado. Entretanto, se um outro tipo de c£

lóide ê administrado, a sua depuração se processa imedia-

tamente, fazendo-se crer que o "bloqueio" envolve apenas

certos tipos celulares do sistema mononuclear fagocitário,

ou mais provavelmente, ser o "bloqueio" o resultado da d£

pleção de opsoninas séricas específicas para a depuração'

das partículas coloidais. ' Essas opsoninas envolveri

am as partículas coloidais, facilitando-lhes o processo da

fagocitose, como ocorre com os microorganismos.

14
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VI. INSTRUMENTOS: DETETORES DE RADIAÇÃO24

1. PARA INFORMAÇÃO QUALITATIVA: CINTIGRAFIA

OU CINTILOGRAFIA HEPATICA. Comumente, usam-se dois tipos'

de instrumentos-para vizualização da imagem hepãtica: o

"scanner" retilinear ou mapeador e a gama câmara ou cama

ra de cintilação.

Componentes Instrumentais:

a.~colimador de chumbo que "filtra" a radie)

atividade, focando-a em um ponto.

b. detetor, composto de:

- um cristal de iodeto de sódio ativado

com tálio fNal(Tl)} de 3 a 8 polegadas de diâmetro e 1

a 2 polegadas de espessura.

- uma fotomultiplicadora

c. convertor de imagem, que em combinação '

com o detetor e transferidor de dados, converte a imagem

em sinais aos quais o mostruário responde.

d. mostruário, podendo ser através de regis

tro em filme ou em papel.

A imagem em filme se produz através de uma

luz que acende â medida que as contagens são detectadas ,

movendo-se sincronicamente com o detector, ponto por pon

to.

:

15



n
A gama câmara ê um sistema de detecção imó\TeL

Vizualiza todo o campo radioativo, em vez de captar pontos

isolados. A imagem pode ser registrada rapidamente, em

questão de segundos. S mais utilizada em estudos dinâmicos,

como a angiografia cerebral e cardíaca. Seu princípio é o

seguinte:

A área radioativa de interesse é" projetada ,

por fotons, através de um colimador, para um cristal de i£

deto de sódio de 11 1/2 polegadas de diâmetro e 1/2 poleg£

da de espessura. A imagem forma-se a partir das cintilações

dentro do cristal.

As cintilações produzidas no cristal, como

pontos de luz, são captadas por uma gralha hexagonal de 1?

fotomultiplicadoras que originam pulsos a partir de cada

cintilação. Tais cintilações são registradas e integradas'

por uma câmara ótica como pontos em um filme fotográfico e

posteriormente revelado.

2. PARA INFORMAÇÃO QUANTITATIVA. 0 instrumen

to consiste em:

a. um detetor de iodetó de sódio ativado com tal id

[ NalCT1}] de 1 1/2 polegada de diâmetro por 1 polegada

de espessura, acoplado a uma fotomultiplicadora. 0 detetor

16



é" colimado com um cilindro de chumbo; t

b. um seletor radioisotopico - analizador de f

altura de pulso - através do qual os impulsos passam para

um "sealer" ou um "ratemeter". 0 "sealer" serve como um

contador eletrônico de número de pulsos que chegam duran

te um intervalo de tempo predeterminado, e o "ratemeter "

registra a chegada de impulsos durante um intervalo de tem

po corrente. Põe-se o detetor sobre o fígado, e regis -

tram-se as contagens por tempo determinado, em um papel,

ou no painel luminoso eletrônico. Emprega-se esta técnica

â determinação do fluxo sangüíneo hepático.

Este trabalho tratara de mostrar a função ma.

crofãgica pela cintigrafia hepática, realizada com"scanner*

retilinear de 3 polegadas de diâmetro.

17



VII. DOSE ADMINISTRADA E DOSE DE RADIAÇÃO ABSORVIDA.21

RADIOCOLÓIDES DOSE ADMINIS- DOSE DE RA

TRADA ÇÃO ABSORVIDA

198-Au coloidal

131-1 agregado de albumina

131-1 microagregado de a^

bumina

131-1 milimicrosferas de

albumina

59m-Tc2s? coloidal

113-In(0H)3 coloidal

99m-Tc(Sn) coloidal, fita-

to

150 - 400 uCi 2 - 6 Rads

200 uCi 0.1 Rads

600 uCi 1.0 Rad

600 uCi 3.0 Rads

3 mCi 1.0 Rad
2 - 5 mCi -2.5 Rads

3 BCÍ 1.0 Rad

18
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VIII. ASPECTOS NORMAIS DA CINTIGRAFIA HEPÂTICA COM RADIO-

COLOIDES.

1. POSIÇÃO A"NTERO-POSTERIORCAP) . Normalmente,

após injeção intravenenosa, o radiocolóide se distribui

rápida e uniformemente no fígado, dando uma imagem hepãt̂ L

ca homogênea, com o lobo direito mais radioconcentrante *

que o esquerdo CFigs. 2 e 3). Pelo fato de o fígado fago-

citar a maior parte do radiofármaco administrado (80a90?J

e o baço pequeno volume (5 a 15%) , a imagem melhor visí -

vel é" a do fígado, fazendo-se notar, raramente, somente

alguns pontos de radioatividade no baço (Figs. 2 e 3). Es

te último, por se alojar mais posteriormente no abdômem ,

maior radioatividade é notada na posição póstero-anterior
• iI

(Figs. 5 inferior e 6 superior). Os bordos são côncavos, j
i

sendo o superior em forma'de "cola", decorrente da depres^ j

são cardíaca. Ocasionalmente, presencia-se alguma radioa- j

tividade esplênica, nesta posição (Fig. 3). Freqüentemente, !

notam-se alguns pontos de atividade reduzida, levando a •
t

áreas "frias" (Fig. 4): :
a. veias hepaticas I

b. incisura I
]

c. fossa da vesícula biliar •
t 1

d. "porta hepatis" r'1

19



2. POSIÇÃO LATERAL BIREITA(LD) . Os bordos su

perior e ̂ anterior ac'ompanliam a convexidade do diafragnia ;

o bordo posterior, obliquo, mais ou menos reto, torna o seii

tido póstero-anterior descendente. Apresenta algumas a

reas de hipoatividade (Figs. 5 superior, C inferior e 7):

a. fossa da vesícula biliar

b. impressão renal

c. veia hepática

d. impressão colonica

3. POSIÇÃO PÕSTERO-ANTERIOR(PA). Pela atenua

ção da coluna vertebral absorvendo radioatividade, não se j

•observa o lobo esquerdo nesta posição. Somente se vêem o ;
í

lobo direito e o baço. Algumas areas podem apresentar hi \
J

poatividade (Figs. S inferior, 6 superior e 8): ]

a. impressão renal

b. veias hepãticas e cava inferior
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j

FIGURA 2. N.P.P. - Posição AP = Cintigrafia hepática reali.

zada com gelatina marcada com 113m-In, apresentando distri'

buição radiocoloidal NORMAL.

I
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i.f.K

FIGURA 3 - I.F.M. - Posição AP - Cintigrafia hepática rea_

lizada com gelatina marcada com 113m-In, apresentando di£

tribuição radiocoloidal NORMAL.

22
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FIGURA 4 - Desenho representando áreas "frias" normais na

posição AP:

a. veias hepaticas

b. incisura *

c. fossa da vesicula biliar

d. "porta hepatis"

23
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r. i

r.A.

AIM

FIGURA 5 - N.P.P. - Posição LD (imagem superior) e PA (im£i

gem inferior). Mesmo paciente da figura 2. Distribuição ra

diocoloidal NORMAL.
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*jlj-'. l-U ..1VI»1.LC.I''^V.K-'-':---'- • ' ^ • ' « >•»'*'*-i _:, .jf.-far 'r. -.» --li ..

FIGURA 6 - I.F.M - Posição PA Cimagem superior) e LD

gem inferior). Mesmo paciente da figura 3. Distribuição

radiocoloidal NORMAL.

25



FIGURA 7 - Desenho representando áreas "frias" normais na

posição LD:

a. fossa da vesícula biliar

b. impressão renal

c. veias hepaticas

d. impressão colõnica

26
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FIGURA 8 - Desenho representando áreas "frias" normais na

posição PA:

a. impressão renal

b. veias hepáticas e cava inferior
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IX. ASPECTOS CINTIGRÃFICOS ANORMAIS.

A cintigrafia hepática não é específica para

qualquer doença do fígado, É um método predominantemente1

funcional, servindo para demonstrar a integridade do sis_

tema mononuclear fagpcitário.

Qualquer doença, quer de origem tumoral, be

nigna ou maligna, quer doenças de comprometimento difuso do

fígado, apresenta distribuição radiocoloidal hepãtica a^

terada. Os aspectos anormais são os seguintes:

20 22 23A. Em doenças ocupadoras de espaço: ' '

hepatoma

metástase hepática

abscesso hepãtico

esquistossomose japônica

esquistossomose mansoni

hemangioma

cisto hepãtico

infarto hepãtico

cirrose hepãtica

hemartomas

traumatismo

28



defeitos pos-cirurgicos

abscesso de duetos biliâres

irradiação (radio e cobaltoterapia)

dilatação do trato biliar intra-hepatico

. dilatação da vesícula biliar

doença de Hodgkin

Nessas situações, a imagem hepática se apre-

senta com um defeito focai de concentração radiocoloida],

correspondendo ã lesão.

A.l. MECANISMO DO DEFEITO DA RADIOCONCENTRA-

ÇÂO. 0 defeito focai de concentração radiocoloidal levan-

do a uma imagem "negativa", dá-se pela ausência de célu

Ias mononucleares fagocitãrias funcionantes no local da

lesão.

B. Em doenças difusas do fígado:

10, 12, 15, 18, 23, 28, 36, 38.

cirrose hepática

esteatose

fibrose

hepatite

.5, 6, 7, 8,

29



estase biliar

estase vascular

leptospirose

esquistossomose japônica

esquistossomose mansóni

doenças metabõlicas

doenças infiltrativas

Nessas doenças, geralmente, a concentração *

radiocoloidal é não homogênea em todo o fígado, dando um

aspecto "mosqueado". " ' * Dependendo do grau de

comprometimento do órgão; podem-se detectar apenas alguns

pontos de radioatividade hepática. A concentração esplêni

ca e geralmente proporcional ao dano hepãtico. ' A hî

percaptação no baço é" um índice de insuficiência macrofá-

gica hepática, hiperatividade macrofãgica esplênica e h_i

pertenção porta. Ocasionalmente também se observa imagem

da coluna vertebral, costelas e esterno, como na cirrose

hepática.5' .«. 7> 8' 1 0' 1 5'

~ \
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X. ASPECTO CINTIGRAFICO DE ALGUMAS DOENÇAS HEPÂTICAS

1. METASTASE HEPATICA

• j

FIGURA 9. - R.F.R. - Cintigrafia hepática realizada com *
i

microcoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando '
_ i

múltiplos defeitos focais de concentração radiocoloidal no '
I

fígado.
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FIGURA 10 - H.P.C. - Cintigrafia hepática realizada com mi \

crocoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando r.iul

tiplos defeitos focais de concentração radiocolóidal no fí

gado.
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2. ABSCESSO HEPÃTICO

FIGURA 11 - Z.N.B. - Cintigrafia hepática realizada com mi

crocolõide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. ausência de concentração radiocoloidal f£

cal, no lobo esquerdo do fígado e na massa palpável (vê AP).
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2. imagem de atividade focal ausente, côncava

no segmento posterior do lobo direito do fígado (vê LD).

:•[>

fc.—.

Interpretação:

1. possível grande lesão hepática focai.
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3. CIRROSE ÍIEPATICA

FIGURA 12 - J.R.M. - Cintigrafia hepática realizada com

microcoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepãtica deslocada para a esquerda

(vê AP).

2. concentração radiocoloidal não homogênea1

no fígado, levando a um aspecto "mosqueado".
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•.•*'< r' 1 '•

3. na posição LD, nota-se defeito focai de con .

centração radiocoloidal, medialmente. j

4. imagem esplênica aumentada de tamanho. j
i

5. acentuada concentração radiocoloidal no ba.*'

ço. |

Interpretação: j

1. deslocamento do fígado para a esquerda, po£ •
sivelmente dado pela ascite.

.- -j
í

36



2. severa deficiência fagocitária do fígado.

j . 3 . imagem de hipertensão porta.

4. embora haja imagem de baixa atividade f£

cal (vê LD), que âs vezes se dã em doença parenquimatosa1

difusa, este padrão cintigráfico pode, possivelmente, tra.

tar-se de doença hepãtica difusa.

FÍGURA 13 - C D . - Paciente com derrame pleural e ascite.

Cintigrafia hepãtica realizada com microcolóide de gelati ^
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na marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepãtica reduzida de tamanho.

.2. acentuada hipoconcentraçao radiocoloidal

hepãtica.

3. imagem esplênica aumentada de tamanho.

4. acentuada concentração radiocoloidal eŝ

plenica.

Interpretação:

1. severa deficiência fagocitãria do fígado.

2. hiperatividade macrofágica do baço.

3. imagem de hipertenção porta.

4. aspecto de severa doença hepãtica difusa.
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íii. :• 1

FIGURA 14 - B.J.A. - Cintigrafia hepâtica realizada com ni_

crocolõide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepâtica aumentada difusamente de

tamanho.

2. acentuada hipoconcentraçao e distribuição'

radiocoloidal não homogênea em todo o fígado. t

3. imagem esplênica com acentuado aumento de í

f
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tamanho.

Interpretação:

1. acentuada deficiência fagocitãria do fígja

do.

2. hiperatividade fagocitãria. do baço.

3. imagem de hipertenção porta.

4. aspecto de severa doença hepãtica difusa.

r -l
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4. ESQUISTOSSOMOSE MANSONI

FIGURA 15 - Z.M.D. - Cintigrafia hepática realizada com |j

microcoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. diminuição de tamanho do lobo direito do |

fígado.

2. aumento de tamanho do lobo esquerdo do fí

gado.

3. acentuada hipoconcentraçao radiocoloidal'

no fígado, mais notadamente no lobo direito.
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4. acentuado aumento de tamanho do baço.

5. acentuada concentração radiocoloidal e

plênica, e bem mais elevada que no fígado.

Interpretação:

1.' severo |

defeito macrofágico do J

fígado. :

2. atrofi
i

a do lobo direito ;

3. aspec-

to cintigrãfico de doen ,.'; J-

ça hepãtica difusa. • •- .

4. a ima

gem do lobo direito -;

com acentuada concentra •,

ção reduzida do radio- ) ' '

colóide pode levar a ' • L̂-.-'. i PA

um aspecto de lesão ' ;,.j._

focai. "' zz' ^ ^

5. intensa hiperatividade macrofãgica do baço.

6. imagem de hipertensão porta. j
: i

i
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FIGURA 16 - F.G.R. - Cintigrafia hepãtica realizada com

microcoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. lobo direito do fígado reduzido de tamanho

2. áreas difusas de baixa concentração radi£

coloidal no lobo direito do fígado, dando um aspecto "moŝ

queado".

3. imagem esplênica aumentada de tamanho.
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4. acentuada concentração radiocoloidal no

baço.

Interpretação:

1. acentuada deficiência macrofãgica do fí

gado.

2. intensa hiperatividade macrofãgica esjjlê

nica.

3. imagem

de hipertensão porta.

4. a atr£

fia e concentração ra_

diocoloidal reduzida no

lobo direito do fígado

faz confusão com lesão

hepãtica focai?0' 22' 25ú

5. aspec-

to cintigrãfico de doen

ça hepática difusa.
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5. LEUCEMIA MIELCJJDE AGUDA COM SEPTICEMIA

!Z" "•'"'"' i

FIGURA 17 - If.P.A. - Cin

tigrafia hepãtica reali- .

zada com microcolôide de

gelatina marcada com

113m-In, mostrando:

1. imagem hepática aumentada de tamanho.

2. concentração radiocoloidal não homogênea em

todo o fígado, dando um aspecto "mosqueado".

3. imagem esplênica aumentada de tamanho.
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4. moderada para acentuada concentração radi£

coloidal esplênica.

5. intensa concentração radiocoloidal em ara

bos os pulmões.

Interpretação: ' '.-.'.-•

1. Severo ãe_

feito macrofãgico do figa.

do.

2. intensahi^

peratividade macrofágica

esplênica. \:

3. a imagem

pulmonar pode ser dada

por provável hiperativida. '"''..

de dos macrofagos pulmo- '•'• '• ' '

nares
25, 26, 39.
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6. ESTASB VASCULAR

r

Y.h.

FIGURA 18 - J.F.P. - Paciente com insuficiência cardíaca

congestiva. Cintigrafia hepática realizada com microco -

lóide de gelatina com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepática aumentada de tamanho

2. ligeiro "mosqueamento" hepático difuso.

3. ligeira concentração radiocoloidal esplt;

nica.
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Interpretação:

1. discreto defeito de fagocitose do fígado.

2. de um modo geral, ha boa concentração radi£

coloidal hepática, significando bom funcionamento do fígado.
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7. HEPATITE CRÔNICA

FIGURA 19 - J.R.C.T. - Cintigrafia hepática realizada com

microcoloide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepática de forma e tamanho normais

2. ligeiro "mosqueamento" hepático.

3. concentração radiocoloidal esplênica tão

intensa quanto no fígado.
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4. imagem esplênica ligeiramente aumentada de

tamanho. _

Interpretação:

1. ligeiro

defeito de fagocitose do

fígado.

2. intensa

hiperatividade macrofá-

gica esplênica.

3. aspecto

cintigráfico de doença

hepática difusa.

50
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8. ESTASE BILIAR

Afi

J.K. : -'

FIGURA 20. - J.A.R. - Paciente com icterícia obstrutivapor

CA de papila. Cintigrafia hepática realizada com microco -

loide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepática aumentada de tamanho.

2. concentração radiocoloidal não homogênea '

em todo o fígado, com imagem de baixa atividade focai no

segmento ãntero-inferior, correspondendo ao leito vesicu -

51
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lar, e imagem de hipocaptação, bem delimitada, na região

"porta hepatis".

3. baço au

mentado de tamanho, com

acentuada concentração

radiocoloidal.

Interpretação:

1. a con

centração radiocoloidal

não homogênea difusa no

fígado pode decorrer de

infiltração difusa hep£

tica por estase biliar.

2. a ima-

gem de baixa atividade

focai no segmento ante-

ro-inferior do lobo d_i

reito do fígado pode d£ ;

correr de massa extra -
-.-. .- .A.tí ,-...: ,'i

hepática, possivelmente vesicular.

3. a imagem de hipocaptação focai na "porta

hepatis" pode ser devida a dilatação dos duetos bilia -

res. ' * Não obstante, deve-se interpretá-la com cau-

tela, pois pode tratar-se de doença focai.
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4. o baço aumentado de tamanho e com acentua- •

da concentração radioeoloidal indica deficiência macrofagi^ i

ca hepãtica e, ou hiperatividade macrofãgica esplênica com j »
i

hipertensão porta. I

i i

t
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FIGURA 21 - A.S.C. - Paciente com icterícia obstrutiva por

CA de papila. Cintigrafia hepática realizada com microco -

loide de gelatina marcada com 113m-In, mostrando:

1. imagem hepática aumentada difusamente de

tamanho.

2. ligeiro "mosqueamento" difuso do fígado.

3. mínima concentração radiocoloidal esplêni-

ca.
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Interpretação: .

- 1. ligeiro !

defeito de fagocitosedó j

fígado.

2.-ligeiro ;

comprometimento hepãti '

co difuso.

3. não se :

observa imagem de lesãc j

focai.

L.Í).

lis
'•' : '

yiyí r.,
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1

FIGURA 22 - M.L.V. - Paciente com icterícia obstrutiva por

CA de cabeça e corpo do pancreas. Cintigrafia hepática rea

lizada com microcoloide de gelatina marcada com 113m In, '

mostrando:

1. imagem hepãtica difusamente aumentada de

tamanho.

2. concentração radiocoloidal não homogênea ' ,

em .odo o fígado, dando um aspecto"mosqueado".
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3. ligeira

concentração radiocoloJL

dal no baço.

4. ligeira
\

concentração radiocoloi^ j

dal na medula óssea.

Interpretação:

1. ligeira

deficiência macrofágica

do fígado.

2. ligeira

hiperatividade macrofá-

gica da medula óssea.

3. aspecto

cintigrãfico de ligeiro

comprometimento hepáti-

co difuso.

4. não se observa imagem de lesão focai.
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FIGURA 23 - Desenho representando o mecanismo de defeito

da fagocitose e "mosqueamento" hepático.

A. normal.

B. edema no espaço de Disse.

C. hipertrofia de hepatõcitos.

D. necrose de células de Kupffer.

E. hipertrofia de células de Kupffer.

F. atrofia e necrose hepatocitaria.

a. fluxo sangüíneo e fagocitose normais.

b. fluxo sangüíneo reduzido com dilatação sî  r

nusoidal. ;

c. fluxo sangüíneo reduzido com estreitamen- I

to sinusoidal. j

d. fluxo sangüíneo normal com defeito de fa

gocitose por necrose macrofãgica.

A seta indica o sentido do fluxo sangüíneo.
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XI. MECANISMOS DOS PADRÕES CINTIGRÁFICOS ANORMAIS

A. DO MOSQUEAMENTO HEPATICO. NO item II estu

dou-se a estrutura básica e funcional do fígado, através *

da qual se observa a estreita relação dos hepatócitos e

dos septos interlobares com os sinusõides. A figura 23 mos

tra como se pode explicar a concentração radiocoloidal '

não homogênea no fígado em algumas condições mórbidas.

A.l. Causas patológicas que explicam a con

centração radiocoloidal não homogênea hepática:

necrose hepatccitaria;

necrose de célula de Kupffer;

hipertrofia de células de Kupffer;

degeneração gordurosa com hepatócitos gordu-

rosos ;

infiltrado leucocitário;

fibrose porta;

fibrose do espaço Disse

edema septal; etc.

B. DA CONCENTRAÇÃO RADIOCOLOIDAL EXTRA-HEPA-

TICA AUMENTADA.

B.l. no baço:

-por hipertensão porta. '

é.
í

<..
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- por insuficiência macrofagica do fígado,

obaço concentra o radiocolóide por compensação.

- por hiperatividade macrofagica esplênica.

B.2. na medula óssea:

- a função macrofagica da medula óssea £

companha a atividade hematopoiética medular, significando

que, quando hiperativa, ocorre maior concentração radioco-

loidal.5'

- por hiperatividade macrofagica, como me

canismo de compensação decorrente da deficiência fagocita-

ria hepática. . .

- por hipertensão porta.

B.3. no pulmão:25' 26• 39*

- por microembolia pulmonar dada pela popti |
•f

lação coloidal (questionável e pouco provável). j

- por hiperatividade macrofagica pulmonar

(mais provável).

B.4. no rim:

- por hiperatividade macrofagica decorren-

te de insuficiência fagocitãria do fígado, como um mecanis

mo de compensação.
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XII. CONCLUSÃO . ' ,

A cintigrafia hepãtica com radiocoloides, em

bora não seja de elucidação completa de diagnóstico das

doenças do fígado, ê, não obstante, um excelente método,

senão o mais preciso, no momento, para se demonstrar a

função do sistema mononuclear fagocitário hepãtico.
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