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A universidade Federal do Rio Grande do Norte mantém
um programa de estimulo ao trabalho intelectual que nasceu da
necessidade de valorizar e difundir a produção intelectual
acadêmica. Consiste, basicamente, na reunião de todas as dis-
sertações, teses e monografias elaboradas por Professores da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, num espaço físi-
co a que denominamos "Banco de Estudos Universitários" e que
serve como fonte de consulta â toda comunidade acadêmica.

A partir da classificação desses trabalhos, uma co-
missão composta por membros do Conselho Editorial e represen-
tantes dos departamentos acadêmicos, seleciona obras represen
tativas de suas áreas, para publicação.

0 programa prevê a edição de duas coleções: Estudos
Universitários, com livros impressos em off-set pela Editora
Universitária e Textos Acadêmicos, reproduzidos pelo sistema
de mimeógrafo, pelo grupo técnico da coordenação do programa,
na sede da Prõ-Reitoria para Assuntos de Extensão Universitá-
ria.

A UFRN pretende editar cerca de 400 títulos através
das duas coleções, ao mesmo tempo em que publica um Catálogo
Geral, demonstrativo de todo o esforço intelectual da comuni-
dade universitária norte-rio-grandense.

£ um programa ambicioso, mas simples e concreto como
a vontade de fazer. Na medida em que estabelece um volume quan
titativamente ousado de títulos para publicação, adota uma de
finição técnica no mínimo humilde para realizá-lo: a opção do
mimeógrafo para a maioria das edições.

Há de ser reconhecido que a.produção intelectual das
Universidades tem sido dirigida para objetivos que escapam à
produção ou transmissão de conhecimentos: promove currículos
acadêmicos, ou é confinada em prateleiras. Em ambas as hipóte
ses, o ineditismo dos trabalhos conspira contra os seus varda
deiros desígnios.

Nosso programa atende ao objetivo maior de difundir
o conhecimento assimilado ou produzido pela Universidade, re-
valorizando o esforço intelectual dos professores ao mesmo
tempo em que estimula a sua aplicação. E nenhuma outra preten
são nos orienta,

Diógenes da Cunha Lima
Reitor
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CURVAS DE SOBREVIVÊNCIA DE ERITRÓCITOS COM O 51Cr.

ESTADOS HEMOLÍTICOS

- INTRODUÇÃO

JD conhecimento da massa total eritroci

tãria, bem como dos seus índices de produção e destruição,

permitem valiosas informações relativas ao diagnostico e

tratamento de diversas hemopatias. Embora tais parâmetros

eritrocinêticos, dentro de certos limites, possam ser ava

liados através de exames laboratoriais de rotina, tais como

concentração de hemoglobina e bilirrubina, volume globular

relativo, taxa de reticulõcitos e relação leucoeritroblasti

ca da medula óssea, contudo, em determinadas condições he

matolcgicas, poderão apresentar resultados duvidosos ou de

difícil interpretação. Deste modo, a contagem de. eritroci.

tos periféricos nem sempre reflete a massa eritrocitBria na

anemia intensa com insuficiência cardíaca ou na poliglobu

lia em que há expansão do volume sangüíneo; a medida de re

ticulócitos pode não exprimir a taxa de produção de hemá

cias em pacientes çom hematopoiese extramedular; a concen

tração da bilirrubina e o tamanho do baço, muitas vezes são

conseqüências de moléstia hepãtica e não de destruição de

eritrocitos (37). Nestes casos, de difícil avaliação, foi

introduzido o uso de isótopos radioativos, notadamente o
$íFe e o 5lCr, que atualmente constituem importante capítu

Io da hematologia nuclear.

Várias técnicas têm sido agrupadas na

investigação dos tempos de sobrevivência dos eritrócitos.

ASHBY (1) foi o primeiro a avaliar corretamente tais tem



pos, mediante a hemoaglutinaçio diferencial. SHEMIN 4 RIT

TENBERG (30) utilizando método isotópico <lsN-glicina), re

velaram faixas de sobrevivência entre 110 e 120 dias en hu

manos normais. Outros marcadores surgiram posteriormente»

entre eles o s>Fe, o slCr, a 7SSe-metionina, e o di-isopro

pil - fluorfosfonato - >ap (DPS2P). Estudos comparativos en

tre os métodos da glicina - "C, "Fe e hemoaglutinação dl.

ferencial foram executados por BERLIN ft col. (5), encontran

do boa correlação entre os mesmos. No entanto, os protoco

los de execução de tais técnicas, envolvem una regular soma

de trabalho do operador e do tempo do paciente. O DFIZP, a

lém de difícil aquisição, exige contagem em cintilação li.

quida, equipamento que ainda não está em uso tão general!

zado quanto a cintilação solida. A 75Se-metionina ê um õti

mo traçador celular, porém além de marcar hemâcias, também

o faz em leucócitos, plaquetas e proteínas plasmãticas,

principalmente albumina e fibrinògênio, exigindo portanto,

uma- exata separação das células em cada amostra a contar,

a fim de que os resultados sejam confiáveis. A marcação

de eritrócitos com o raôiocromato é um método simples, rá

pido e reprodutível para o estudo da sobrevivência de ele

mentos vermelhos tanto em humanos normais, como em pacien

tes com distúrbios hematológicos.

0 objetivo deste trabalho é proceder ã

análise das curvas de sobrevivência de hemãcias com o ílCr

era indivíduos com estados hemollticos, obtidas na Seção de

Radiobiologia do Instituto Estadual de Hematologia "Arthur

de Siqueira Cavalcanti", de acordo com os critérios reco

mendados pelo Comitê Internacional de Estandartização de

Hematologia. (16).

Os métodos de laboratório executados



neste trabalho, basearam-se na escola de SZUR * col. do Ham

mersmith Hospital, Londres, e nas técnicas de DACIE (11),

modificadas pelas normas introduzidas por MEDEIROS, M. &

col. (25) na Seção de Radiobiologia do IEHASC do Rio de Ja

neiro.



II - DINÂMICA 00 ERITRONIO

A massa total de células vermelhas dis

persa no sangue constitui o eritrônio. Suas desordens, bem

como seus mecanismos de ação, podem ser avaliados pelo uso

de traçadores radioativos apropriados. A massa de células

vermelhas do compartimento vascular é resultante de duas

condições características opostas: produção e destruição.

No indivíduo adulto normal de 70 kg de

peso, a massa de células vermelhas circulante S de 2.400 g,

o que eqüivale a uma quantidade de 2,3 x IO13 células ver

melhas. Este compartimento é reabastecido por 20g diárias

de células vermelhas provenientes da medula vermelha, com

uma massa de 200g de tecido eritrôide. Em condições nor

mais, são sintetizadas cerca de 2,3 x 10* células vermelhas

por segundo. Esta taxa de síntese corresponde a um total

aproximado de 7 kg por ano, con estreitos limites de varia

ção, exceto nos caso de sViti* por hipoxia, quando a taxa

de formação de células vermelhas é aumentada em aproximada

mente sete vezes mais.

Quando as células vermelhas caem na cir

culação sangüínea, permanecem em média 120 dias, após o que,

desaparecem da circulação ao atingirem um tempo potencial

de sobrevivência. O desaparecimento dentro dessa faixa se

dã por morte da célula, quando sua senescência biologies

normal é alcançada. Ne estado normal de equilíbrio estacio

nãrio, uma quantia de células vermelhas jovens entra na

circulação proveniente do compartimento medular, e a massa

de células vermelhas circulante permanece inalterada (7, 8,

15, 18, 34).



Compartiroento Circulatório

Compart intento

Medular

Produção

(20 g/d)

lemãcias Circulantes

rtassa to ta l : 2.400g

Vida média: 120d

Destruição no SRE
(20 g/d)

Figura ]. Dinâmica do erltrÕnio
As hemâcias circulantes estio representadas por um compa^
timento com massa de 2.400g., se,ido a vida média de 120 diaT.
No estado estacionirio, a produção será igual â destruição.

A formação total de células vermelhas

pode ser calculada a partir do exame morfológico de uma a

mostra de células proveniente da medula, supondo não exis

tir nenhum foco ectôpico eritropoético, ou pelo cálculo do

tu\novt\ do ferro no plasma. 0 aparecimento de células ver

melhas no sangue, pode ser calculado pela determinação re

.ticulocitária ou pela curva de utilização do "Fe para sln

tese efetiva da hemoglobina. Por outro lado, a degradação

das células vermelhas é verificada pela excreção fecal do

urubilinogênío, como produto da destruição da hemoglobina.

A destruição dos elementos vermelhos na circulação pode ser

determinada pelo radiocromo.

A eritrocinética, com o auxilio dos tra

çadores isotõpicos radioativos, verificou que a redução da

massa de células vermelhas circulantes, característica da

anemia, é quase sempre conseqüência de dois fatores prinçi

pais: baixa produção e destruição acelerada do eritrócito.

Quando existe uma rápida remoção de elementos vermelhos,



provalvemente se trata de intensa hemorragia ou heraclise.

Por outro lado* o aumento da massa de células vermelhas

circulante, ou seja, a eritrocitemia, resulta tão somente

do aumento da produção de células vermelhas, desde que não

se observe modificação de sua vida média.

Nos casos de significativo aumento ou

diminuição da massa de células vermelhas, o mecanismo de

homecstase regulador deste fenômeno, entra em ação, de mo

do a restaurar o estado normal. Tomemos, por exemplo, o

caso de uma hemorragia de sangramentc, porém não suficiente

mente grande a pcnto de abalar o meie interno ou de produ

zir depleção dos estoques de ferro, como acontece nos ca

sos de sangramentc Verifica-se, então, que dentro desses

limites, sempre se faz presente a ação reguladora. Durante

a ocorrência do processo homeestático, nota-se concomitan

temente uma pronta e imediata hiperplasia da medula eri

trõide, bem como a restauração do eritrônio a valores ncr

mais, no período de poucas semanas, dependendo da eficiên

cia do sistema regulador. Em certos cases crônicos, manti_

do um desvio do volume de células vermelhas, tal como o cor

re em crianças com tetralogia de FALLOT, a concentração he

moglobínica pode se fixar eir níveis elevados, como por exem

pio, 20g% por períodos até me sine de anos, muito embora per

maneçam igualados a produção e a destruição critrocltica

levemente acima dos valores normais.

Deste modo, em certos estados hemolíti

cos crônicos, exemplificando a falcemia, a concentração de

hemoglobina pode permanecer absolutamente constante, ao ní

vel de 8g%, por longos períodos, tendo-se em vista a possî

bilidade da medula óssea produzir até oito vezes mais que

a taxa normal de células eritróides, comper.sando a destrui_



çio elevada. '

Essas observações indicam que o meca

nismo regulador atua primeiro e diretamente sobre a eritro

poiese.

O volume de células vermelhas em inctt

vlduos normais, cujo sistema de homeostase esteja atuando

normalmente, permanece constante, não obstante ser possí̂

vel a verificação de mudanças na quantidade diária, pela

variação de menos de It do eritrônio que sai ou que é" reco

locado na circulação.

A eritropoetina (EPO) é fator hormonal

determinante da eritropoese, que, segundo BLAISDE1L (6) e

GOLDWASSER (14), é sintetizada principalmente no rim, ten

do no organismo outros sítios de formação, com o especlfi^

co papel de estimular a produção de células vermelhas. 6

encontrada na circulação na concentração de 6 x 10~llM,atu

ando também era todo o tecido hematopoêtico (medula óssea,

baço no adulto e no fígado do feto). ESPADA * col. . (segun

do GOLDWASSER, E. (14) em seus trabalhos evidenciaram que

este hormônio produzido no rim (EPO), quando purificado e

submetido à cronatografia ou ã eletroforese por gel ou imu

nodifusão, apresentava um comportamento homogênio.

Mais tarde, com outros métodos compat£

veis, verificou-se a presença de dois componentes diféren

tes, sendo portanto razoável, que mesmo com esses poucos

conhecimentos acerca dessas duas posições sobre a química

do EPO, seja válido considerar aquela a que se atribui dois

componentes diferentes como tende maior aceitação, quando



avaliados os hormônios humanos e de carneiros. O seu peso

molecular é aproximadamente 60.000, considerando-se a for

mula de STOKES aplicada a volumes esféricos (14).

A hipótese sugerida por FRIED t col.

(segundo BLAISDELL ), vem esquematizada na figura a se

guir:



SUPRIMENTO « DEMANDA

MEDULA

NORMAL

Figura 2. Modelo da regulação da eritropoese no estado nor
mal e hemotítlco. ~

Fig. 2.A - 0 estado normal mostra o suprimento e a demanda
de oxigênio em equilíbrio. Através de mecanismos desconhe
ei dos, o rim elabora quantidades normais de eritropoetina7
o qual estimula a produção de células.
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SUPRIMENTO «DEMANDA

MEDULA

ANEMIA HEMOUTICA

Fig. 2.B - 0 estado hemolftíco apresenta um grau suficíeti
te para levar a anemia, reduzindo o suprimento de oxigênio
e condicionando o estado de hipereritropoetinemia.



Ill - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DA SO

BREVIVENCIA DOS ERITROCITOS.

Desde a técnica original de medição da

sobrevivência eritrocltãria pelo processo da aglutinação

diferencial, atê os nossos dias, abriu-se um campo relatî

vãmente largo cem técnicas e informações que permitiram na

propedêutica hematológica, uma gama de novas evidências em

relação ao tempo de vida do eritrôcito no homem, em seu es

tado normal ou patológico.

Algumas dessas técnicas são baseadas

no próprio comportamento fisiológico das células vermelhas,

muito embora, na maioria das vezes sejam de difícil execu

ção. O advento dos isótopos radioativos, ou mesmo de traça

dores estáveis dos compartimento eritrocitáriopossibilitou

um acentuado progresso permitindo que se fizesse a medição

do tempo de vida da célula vermelha no seu próprio habitat,

isto ê, na circulação do próprio paciente estudado.

As células vermelhas do sangue têm uma

vida limitada na circulação e desaparecem, após certo tem

po, quando fagocitada pelo SRE sendo substituídas

por células jovens (23). A estimativa da sobrevivência das

hemácias é cerca de 120 dias para os indivíduos normais.

Este parâmetro, após renovadas experiências, tem sido de

valiosa informação aos hematologistas, na investigação de

numerosas desordens do sangue que se relacionam direta ou

indiretamente com o tempo de vida do elemento vermelho san

gttlneo, tais como, na anemia esferocltica hereditária, ane

mia falciforme, talassemia, hemoglobinuria paroxística no

turna, hemoglobinopatia C e anemia hemolítica adquirida.
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Algumas fases de anemias associadas com doenças hepâticas

também foram enquadradas como hemolíticas e relacionado o

seu tempo de sobrevivência com a patologia em estudo. Além

destas, muitas outras condições patológicas apresentam um

tempo de sobrevivência de hemãcias alterado, como é o caso

da anemia ferropriva.

Dentro desta importante perspectiva

ressaltou-se, de há muito, a necessidade de estabelecer a

padronização de um método que possibilitasse, de maneira

simplificada e confiável, a determinação da sobrevivência

das hemãcias.

Os métodos que possibilitam essa

ção podem atender a diversas classificações, baseados na

determinação da sobrevivência com o uso de isõtopos está

veis ou radioativos, e os que classificam os métodos em

coortes, isto é, métodos que marcam uma população de célu

Ias da mesma idade ou os processos cuja marcação é feita

ao acaso.

Quase todos os métodos, de uma maneira

ou de outra, podem apresentar um ou vários defeitos. Ora as

dificuldades de padronizar uma técnica se impõem, ora as

bases fisiológicas do método não se verificam, ou por ve

zes, pode surgir dentro da filosofia do método uma carên

cia de informação que não permita ao analista estabelecer

uma conclusão frente aos resultados finais. Essas dificul_

dades têm se verificado nos métodos usados tanto no homem

como em animais de laboratório (36).
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III.1 - Métodos coortes

Esses métodos são classificados por ajL

guns autores como coortes, ou seja, métodos que marcam uma

população de células que se constituem numa fração de célu

Ias vermelhas da mesma idade e representativa dos eritróci

tos circulantes, em mais ou menos 5% do total (37).

Entre os marcadores coortes, citam-se

o 15Ne'*C, o trlcio (3H) e o ferro radioativo, nos seus

isótopos S5Pe e **Fe. Ocorre ainda, em menor escala, o em

pregado do manganês radioativo (*]Mn) e a Selênio-metioni

na (7SSe). Ultimamente foi utilizada a análise por ativa

çio para medidas de saPe, isótopo não radioativo do ferro

e que pode erapregar-se dentro das características deste me

todo (37, 32).

Far-se-á revisão apenas das técnicas

que usam o 1$N, **C e ?sSe-metionina por terem sido, nesta

classificação, os de maior aplicação. Os métodos coortes

estão baseados na incorporação por biosslntese -cn vivo do

marcador da célula vermelha em desenvolvimento na medula

óssea.

XII.1.1 - Método do 1SN e »*C

SHEHIN e RITTEMBERG (30) administraram

glidna marcada com 1SN (traçador não radioativo) a um in

divlduo normal e mediram, através do processo físico de es

pectografia de massa, a quantidade de 'SN remanescente no

hene num intervalo de tempo entre 7 e 230 dias. Foi obser

vado um rápido aumer.to desse isótopo, seguindo-se de um pa

tamar e finalmente um lento e gradual declínio (5).
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Este método é baseado na evidência de

ser o nitrogênio do heme derivado da molécula da glicina.

Quando o tempo de vida da hemácia se extingue, seja por

condições patológicas ou não* o |5N é então eliminado, não

sendo mais reaproveitado pelo organismo. Do mesmo modo foi

demonstrado que o carbono alfa da glicina ê precursor: pa

ra formação de 8 dos 34 átomos de carbono que compõem o he

me e, pelo mesmo principio que o método anterior, o 1%C é

usado. (7).

Como o método da glicina - l"C é mais

fácil de executar que o ' SN, já que o primeiro é traçador

radioativo e o segundo não, esteve sempre mais em uso, prin

cipalmente em animais.

Há uma diferença básica no uso da gli_

ei na marcada com 1SN e l*C. Quando o marcador 1$N é usado

em humanos, a glicina é dada por via oral em quantidades

que vão de 10 a 40g por um período de 2 a 3 dias. Quanto

ao l*C, em vista de sua alta atividade especifica faz-se

uma administração intravenosa de lOOuci numa massa aproxi

mada de lOmg. Até o momento, não se sabe, no entanto, se

isto resulta em diferenças significativas na parte inicial

da curva.

Este método é considerado como um dos

precisos na medida da sobrevivência eritrocitária. Seus va

lores <120 dias) são comparáveis aos de ASHBY. No entanto,

devido às dificuldades de equipamento, não é de uso corren

te nos laboratórios.
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Figura 3. Método de marcação coorte.

Na parte superior da Figura vê-se a ascençào, patamar e d£
cresci mo das células vermelhas, inicialmente marcadas n"ã
fase de síntese da hemoglobina. Na parte de baixo demons,
tra-se o aspecto diferencial das células vermelhas nos dT
ferentes períodos de sua vida.
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III.1.2 - Método da "Se-metionina

O 7sSe tem-se constituído também como

marcador usado na estimativa da medida da vida média das

hemâcias de mamíferos. Experiências foram feitas em

mais e indivíduos humanos normais, por MC CONNELL (segundo

BERLIN5), PENNER (28) e WITHROW • BELL (38).

Este método tem viabilidade devido ã

incorporação do '9Se na metionina, formando a selênio-rae

tionina marcada. A sua emissão gama (0,265 a 0,280 MeV) e

sua meia-vida (Ti/a * 127 dias) se ajustaram melhor ao pro

cesso que outros radioisõtopos usados.

Observa-se que o radioselênio uma vez

incorporado ao eritrõcito de qualquer mamífero permanece

ligado a este durante todo c seu tempo de vida.

A principio, as experiências de MC CON

NELL com 7SSe como traçador de eritrôcitos foram elabora

dos pela administração de selenato de sódio radioativo ãs

células vermelhas lavadas de patos doadores, as quais fo

ram transfundidas a dez receptores. Num período subsequen

te de 10 dias apôs a administração das células marcadas,

foram retiradas amostras de sangue dos receptores, sendo

determineda a quantidade de radioselênio destas células.

Ajustados os pontos da curva pelo método dos mínimos qua

drados, o tempo de sobrevivência foi de 11,7 dias, port an

to muito encurtado em relação a outros valores como 36 e

218 dias, obtidos por BERLIN (5). Esta informação muito

limitada teve o mérito de apenas sugerir estudos posterio

res, que têm sido levados a cabo por diverses investigado

res.



PENNER e AHMAD (segundo LATHROP, JONHS

TON, BLAU e ROTHSCHILD22) verificaram que a incorporação

do 75Se na medula vernelhase processava rapidamente, ou

seja, nos seis primeiros dias apôs a injeção por via endo

venosa, permanecendo constante por um período de aproxima

damente 100 dias, após o qual decrêseia sensivelmente. Es

te comportamento foi interpretado coittb representativo da

vida normal do eritrôerto. Verificaram também que ocorre

certa quantidade de reutilização do *5Se durante a formação

das células vermelhas ao analisarem aspectos da curva re

presentativa do fenômeno e ac compararem dados tabelados

de alguns indivíduos (22).

Em indivíduos normais, a administração

das 100 pCi de 75Se-metionina resultou numa concentração

bastante significativa de radioatividade na medula óssea,

nas primeiras horas (28) . Em pacientes com anemia hemolíti

ca e anemia faleiforme, observaram uma incorporação muito

aumentada do isótopo nas células vermelhas, como também

uma perda muito rápida no decorrer das semanas subseqüen

te* apôs a incorporação, quando as células vermelhas foram

destruídas. Semelhante padrão de comportamento foi também

observado na anemia esferòcltica. Todavia no caso de espljs

nectomia foi verificada una redução na taxa de destruição

de células vermelhas. Nos pacientes com anemia hiporegene

rativa, foi observada pouca ou r^nhuma incorporação desse

aminoãcido marcado (28).

A escolha desse aminoãcido ofereceu a!l

gumas vantagens frente a outras substâncias na medida da

cinética eritrocítica,. por exemplo: a incorporação direta

dentro da hemoglobina sem produzir nenhuma alteração na fi

siplogia da célula vermelha, cpm̂  observação de que a reu
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tilização deste amlnoScido era muito limitada, podendo-se
verificar cora relativa exatidão às medidas da sobrevivência
das células vermelhas. Ademais, medidas da taxa de incorpo
ração do aminoácido forneceram extensas informações sobre
a eritropoese.

Tem-se também usado como marcadores des
te aminoácido o ll>C e o J $S, ambos em desvantagem frente
ao 7SSe, visto que o XI>C tem uma longa meia-vi da física
(5600 anos) e biológica, não sendo usual em humanos. Quan
to ao ÍSS, emissor beta puro com meia-vida (88 dias) curta
em relação ao carbono, quando incorporado à metionina ou ã
cisteína pode ser empregado para marcar tão somente célu
Ias vermelhas, como também tecidos e proteínas do plasma.
No entanto, a principal desvantagem do uso do 35S resulta
das dificuldades impostas pela complexa aparelhagem para me
dida de beta, o que dificulta definitivamente o seu uso em
laboratório.

Mesmo fazendo uso do 7SSe como método
de marcação, verifica-se que a selênio-metirQnina não ê es
pecificamente marcador de eritrócitos (28) porque constata
se que após a sua administração, dentro de um espaço de 48
horas, esse aminoácido, como se disse anteriormente, também
se incorpora a outros elementos figurados do sangue, como
leucócitos e plaquetas, além de uma razoável distribuição
tecidual. Foi sobretudo por estas desvantagens, que seu uso
em hematologia nuclear como marcador de hemãcias se tornou
muito restrito.

III.2 - Métodos de marcação randômica

Nestes métodos estão englobados princi.
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palmente a técnica de algutinação diferencial de ASHBY,

(1) cujo marcador é agente imunolôgico, e as técnicas que

empregam os isótopòs do cromo (50Cr e "cr) e ainda o di-

isôpropril-fiuorfósfonato (DF32P) marcado com Í2P ou 3H.

: I1I.2.1 - Método de ASHBY

Originalmente, o problema da determina

çao da sobrevivência dos eritrócitos foi introduzido por

TOOD e WHITE (segundo BERLIN5) e, mais tarde, aperfeiçoado

por ASHBY (1). Constitui-se no método mais antigo e válido

para este fim, do ponto de vista da exatidão, por ser es

tritamente linear.

. • • • : , ; - ' •••'•'. , . . . ' . ; s • : ' ' a
 :

- ' . » • - . < - ••••-• • • • • ' " • • • • • • - • • ' • ' • • ' _ .

Este método se fundamenta na transfusão

de sangue compatível, mas imunologicamente identificável.

TOOD e WHITE fizeram aplicação desse principio inicialmen

te em animais. ASHBY desenvolveu a mesma linha de trabalho

no homem, (5), transfundindo glóbulos vermelhos deumçjrupo

"0", que seria o doador, para receptores de outros grupos

sangüíneos. Os eritrócitos do doador são contados a inter

valos regulares, depois da aglutinação ou hemoiise prévia

do eritrõcito do receptor? determina-se a percentagem de

células transfundidas e que sobreviveram na circulação do

receptor (1),

Ao tempo da Segunda Guerra Mundial, hou

ve grande aprimoramento das organizações hospitalares e su£

giu nos Bancos de Sangue grande interesse por técnicas que

visassem a determinar a sobrevivência eritrocitária após a

transfusão das hemácias. Devido a isto,a.técnica de ASHBY foi

melhorada em diversas de suas fases, tendo-se modificado

muito do sou processo original (5).Com tantos fatores intro

duzidoB, acabaram por tornar inconveniente o método. Entre
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as dificuldades podemos salientar o seguinte: necessidade

de se transfundir grande volume de sangue; serem estrita

mente compatíveis os grupos sangüíneos do doador e do re

ceptor, (por exemplo, o receptor pode ser do grupo A e o

doador do grupo 0, porém não de modo contrário); melhoria

na aglutinação pelo uso da centrifugação (5), cuidados na

escolha do anti-soro adequado, perigo na transmissão do v£

rus de hepatite durante as transfusões e, finalmente, a im

possibilidade de se determinar diretamente, no paciente em

estudo, a sobrevivência de suas hemácias por autotrans fusão.

Este método, em vista d) que foi expos

to, restringiu-se, na época do seu uso e em nossos dias, a

poucos laboratórios especializados.'Desta maneira não se im

pôs também na clínica como uma padronização metodológica

de rotina.

III.2.2 .- Método do DFJ2P

Baseia-se em que a colinesterase, uma

enzima da membrana eritrocítica, é inibida irreversivelmen

te pelo DFP,~produzindo um composto estável entre ambas na

célula vermelha. Contudo pode também haver reação do DFP

com outras proteínas, verificando-se que 85% do marcador

são encontrados em ligações intracelulares.

0 di-isopropríl-fluorfosfanato (DPP)

marcado com S2P ou *H é injetado intravenosamente, fixando

se em uma população de células vermelhas.

A marcação com o DFP também pode ser

realizada In VLZKO. Neste caso, há eluição de uma quantida

de de DFP na primeira semana após a marcação, depois do que
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o marcador fica fortemente ligado. Uma vez destruídos os

eritrôcitos, o DF32P ê eliminado, não sendo mais reutiliza

do.

Vale dizer que embora pareça promissor

come método para determinação da sobrevivência de hemá

cias, principalmente em pessoas que apresentam certas en

fermidades hemollticas, este método ê considerado por al̂

guns autores para uso futuro, isto é, quando as técnicas

de detecção estiverem mais desenvolvidas, uma vez que a me

dida da emissão beta pura do fósforo ou do trlcio consti

tui uma dificuldade atual, comparada com a detecção da e

missão gama do 5lCr porque exige equipamento especifico e

de elevado custo (29).

Considere-se mais que uma série de

limitações desaconselham o método, tais como a localização

exata do DF32P na hemãeia que nio é ainda conhecida (37),

muito embora, injetado intravenosamente, se fixe irreversji

velmente aos eritrôcitos e ãs enzimas celulares {29).Obser

va-se ainda que essa ligação é limitada, acima da qual, o

excesso de DF3ZP elui por um período de 3 a 5 dias.

Entre as desvantagens deste método, ei

tam-se: a necessidade de cuidadosas preparações das amos_

trás de sangue; de ser a meia-vida do 32P, de 14,3 dias

(tempo relativamente curto comparado com o período de vida

dos eritrôcitos), de modo que, até alcançar a meia-vida

biológica de hamácia, 60 dias, transcorrem quatro meias-vi

das físicas do 32P, o que eqüivale a dizer que a percentagem

de atividades cai de 100% para 6,25% devido ao T1/2 físico.

Isto implica em algumas dificuldades técnicas na determina

ção da atividade, uma vez que a atividade especifica do 32P



22

está fixada a determinados limites, não podendo por isso se

elevar além de um dado valor. E, finalmente, duas grandes

limitações do método, o fato de não se poder armazenar co

mercialmente o DF32P (de preço mais elevado do queocromo)

e nâo permitir mapeaaiento dos órgãos, determinando a loca

lização do seqüestro dos eritrôcitos, certamente sua maior

desvantagem.

III.2.3 - Método do slCr .

O uso do 5)Cr na hematologia como mar

cador dos elementos vermelhos do sangue surgiu apôs as pu

blicaçõesde GRAY e STERLING (segundo MEDEIROS25) demons

trando que essas células poderiam se ligar ao radiocromato

Nas 5lCr Oi,}, sem aparente dano de exposição.Poster!ormen

te, a técnica de marcação de hemácias com o 51Cr foi rapî

damente adotada para determinação do volume e sobrevivência

eritrocitária, comprovadas através das experiências de EÇAU

GHT, EMERSON e LOSS (segundo CLINE « BERLIN9).

Sob a forma de cromato de sódio (Na2
51Cr O») o $lCr ê usado para marcação tanto in vivo como

in vitfio das hemãcias, (17) sendo mais usada esta ultima,

empregando-se uma atividade entre 75 a lOOpCi. Grande par

te do cromato (97%) penetra na hemacia através da membrana

que é permeável ã forma química do estado de oxidação VI

(anipnica), do crorno, indo-se fixar à fração globina. Supõe

se que uma vez penetrado na hemácia, o '?Cr é reduzido ao

estado de oxidação III (catiônicà), e sob essa forma nâo é

ma J permeável ã membrana eritrbcítica, lá se fixando fir

memente. A pequena fração de cromato que não se ligou â glo

bina (2%), se fixa à porção estremai havendo até o momento

poucos estudos da dinâmica desta deposição. (25). Finalmen
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representada a marcação randômica com elufção. (slCr)



24

te o cromato não ligado aos eritrõcitos ou ao estroraa, são

rapidamente depurados pelo SHE e rins.

Deste modo, o método consagrou-se pela

simplicidade do emprego e versatilidade frente às dificai

dades jâ mencionadas com outros marcadores e outras técni

cas, sendo por isto o método de escolha nos dias atuais pa

ra determinação da sobrevivência eritrocitâria. (17).

Recentemente considerou-se dentro de£

sa técnica um certo inconveniente, isto é, os riscos da ra

diação podem afetar pacientes especiais como crianças, mu

lheres grávidas ou em idade de reprodução, ou mesmo pe£

soas que, por essa ou aquela razão, não possam mais se ex

por â mínima taxa de radiação. Diante disto,desenvolveu-se

uma nova técnica usando o 50Cr (estável) como marcador (37).



IV - BASES TÉCNICO-CIENTrFICAS DA ESCOLHA DO RADIOCROMATO

A escolha desse método, frente aos de

mais que também se prestam à determinação da sobrevivência

da vida eritrocitâria, está fundamentada numa série de con

veniências de ordem têcnico-cientlficas tais como: a sim

plicidade de sua técnica, a possibilidade de se determinar

esse parâmetro diretamente sobre o paciente em estudo, a na

tureza física do 51Cr que favorece sobremodo seu emprego

como radionuclldeo de escolha, a preparação do radiocroma

to, o metabolismo do slCr e outras condições que fizeram

o seu uso mais empregado atualmente.

IV.I - Características físicas do 5ICr e preparo do

radiocromato

A obtenção do 5lCr é feita a partir do

seu isótopo estável, numa reação do tipo 50Cr (n, Y) 5iCr,

em reator nuclear conforme equação abaixo:

50 1 5 1

Cr + n > Cr + y

O slCr decai pelo fenômeno físico nu

clear de captura X. Em conseqüência ao ajustamento dos n^

veis energéticos do núcleo, dá-se a emissão de radiação ga

ma com a energia de 0,32 MeV, com 10% de freqüência, e de

Raios X de baixa energia, resultando como elemento final

o vanádio. Esta energia de gama é que é detectada pelos

contadores de cintilação (10, 13).
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Figura 5- Espectro do decaimento do !1Cr por captura K.

A meia-vida física do 51Cr % de 27,8

dias (2), período relativamente longo que permite um estu

do da vida das hemácias durante intervalo de tempo bastan

te significativo. Sua radiação gama, de fraca energia, re

sülta pouco nociva para o paciente, de tal modo que uma do

se de apenas 50yCi ocasiona uma irradiação total de 75 mi

ti\a<U sobre órgãos críticos, fígado e baço.(10)

O preparo do radiocromato para uso em

Medicina Nuclear é feito pela irradiação do cromato de po

tassio, através de um fluxo de neutrons térmicos na ordem

de 2 x IO15 n cm~z s**1. Os átomos de cromo foram coprecipi

tadoa com hidróxido de ferro, utilizando-se uma coluna tro

cadora de ions (D0WEX AGI reaproveitável) num processo de

rotina. Soluções isotônicas de 98% de pureza radioquímica

com 20 Ci de **Cr por grama de 90Cr de atividade especifi.

ca têm sido produzidas para suprir por esse processo a de

manda dos mercados especializados.
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O processo de Szilard-Chalmers ê pa£
ticularnente apropriado quando se tem em vista obter solu
ções de alta atividade especifica e foi usado por países com
este propósito, onde não se tem condição técnica de se fa
zer enriquecimento do 5 *Cr e onde não se consegue altos
fluxos neutrônicos de reatores. Oeste modo o SICr do croma
to foi preparado pela reação de Szilard-Chalmers em diver
sos países, entre os quais o Brasil, para emprego em Biolo
gia e Medicina.

As características finais do produto
enviado para os diversos centros de aplicação médica são da
das na tabela I , onde se vê que as purezas radionuclídicas
e radioquímicas são boas. As preparações são pouco tóxicas,
na dependência da atividade específica e após o controle
biológico, são aplicadas principalmente para cintigrafias
de baço e marcação de eritrócitos. Além disto o S]Cr é tam
bém usado para determinação do volume sangüíneo, bem como
traçador de leucócitos, trombócitos, células ascíticas, en
doxina de í&cheiich'a colí, dextran e casein?..

T A B E L A I

a.
3 .

d.
í .

f.

?•
• ) .

l .

Forma química do produto
Volume de solução
Atividade
Acidez
Cor
Isotonicidade
Pureza radionuclidica
Pureza radioquímica
Atividade especifica

cromato de
1 - 2 rol
1 - 4 mCi
pH 7,5
amarelado
Isotõnica
99,9%
98%

20 mCi de s

sódio

'Cr/mg Cr

Cloreto crômico
0,5 - 2 ml

1 - 4 mCi
pH 3
esverdeado(color, pálida)
Isotõnica
99,9%
98%
20 mCi/mg Cr
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O produto na forma de Na* *'Cr O« ou

Cr Cl3 ê comercialmente disponível, tanto no Brasil (produ

zido no Instituto de Energia Atônica de São Paulo) como im

portado de diversos laboratórios do Exterior, sempre com

boa atividade específica. Sob a forma de Cr III, serve tam

bem para marcar proteínas do plasma ou para outros procedi

nentos experimentais, sendo igualmente acessível em outras

formas químicas. A sua demanda comercial para uso com pró

pôsito de diagnóstico, tem aumentado a cada ano que passa

em três vezes mais do que no ano anterior.(19).

IV.2 - Ocorrência da eluição no método 5ICr

A eluição é o fenômeno pelo qualo51Cr

desaparece da circulação, numa taxa mais rápida do que a

taxa do próprio desaparecimento natural da hemácia. A fuga

do slCr da hamácia, antes de sua destruição na célula inta£

ta, constitui a principal desvantagem desta técnica, tendo

este fenômeno sido observado por EBAUGHT(segundo SHEMIN 4

RITTENBERG30).

A eluição ê dividida em dois componen

tes: a) uma perda precoce que ocorre principalmente nas

primeiras 24 horas (21); b) subseqüentemente (após a perda

das 24 horas iniciais) uma perda que flui continua e unifor

memeníe a uma taxa de cerca de 1% ao dia, mas'que de fato

tem apresentado de paciente para paciente uma variação de

percentages!, segundo os estudos de CLINE & BERLIN. (9). A

técnica de marcação também tem mostrado ser fator importan

te como determinante da taxa de eluição (4).

Além de EBAUGHT, o problem?, da eluição

foi apresentado por outros investigadores (27) que são con
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cordas com todos os fenômenos nele verificados. Nos traba

lhos de CLINE t BERLIN (9) em 16 pacientes foram estabele

cidos médias de estimativa do fenômeno da eluição, median

te estudos simultâneos com o slCr e pela técnica de ASHBY.

A variação verificada foi de 0,57 a 1,28% por dia era 12 in

divlduos normais, e l a 1,51% por dia em 4 pacientes com

doenças hematologicas. Com base neste limitado número de d£

terminações, adotou-se como taxa de eluição o valor de 0,9

a 1% ao dia, sendo esta variação freqüentemente usada nos

cálculos da vida média das hemácias estabelecidas através

do 5lCr. Hão obstante esta variação acima apresentada, te

nha-se em vista que outros valores podem ser considerados ,

una vez que os estudos da sobrevivência das hemácias com

este radioisõtopo são normalmente feitos em pacientes com

doenças hematologicas, em vez de indivíduos normais. Portan

to, em grande número de determinações, a taxa de eluição

do cromo em estado patológico poderia ser de grande valor

(31).

As equações matemáticas que expressam

analiticamente o fenômeno da eluição abrangem, de uma ma

neira geral, toda á dinâmica da sobrevivência eritrocitá

ria. Por isso/> se estudará matematicamente os problemas da

eluição e sobrevivência concomitantemente, como soem apa

recer, principalmente nos métodos do slCr e DFJ2P, (.3).

As equações que expressam o fenômeno

da sobrevivência eritrocitária e da eluição do slCr, se re

petem com ligeiras variações pata o método do DFÍ2P, quan

do no mesmo ocorreu o fenômeno da eluição.(33).

De uma maneira geral pode-se conside

rar três aspectos do fenômeno:
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a) Se a vida media das células venae

lhas é finita (possui o mesmo limite de duração ao termino

do qual desaparece) e se a eluiçao do s 'Cr das células ir»

tactas ê analiticamente expressa por uma função exponen

ciai, então temos:

Nfc = Uo<l-t/L) e~
kefc (1)

Onde N ê o número de células verme

lhas sobreviventes após um tempo t, expressas em cpm/ml;

N ê o número de células vermelhas ino —
jetadas no tempo zero, expressas em cpm/ml;

L é a vida média da população eritro

citaria;

k ê a taxa de eluiçao constante, para

o indivíduo em estudo.

Se L é conhecida mediante um outro xné

todo de medida independente do s>Cr então k pode ser de

terminado pela inclinação ãa reta de In 'r.-i: contra t.

Se o método usado é o DFJZP, não haven

do significativa eluiçao do marcador, a sobrevivência eri

trocitária poderá ser considerada finita. A eqoação seguin

te expressara o fenômeno.

N't » N'o (1-t/L) (2)

Onde N1. é a contagem do I2P das cê

lulas vermelhas sobreviventes após um tempo t, expressos
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em cpm/ml.

N'_ é a contagem do SZP extrapolado no

tempo t « o da porção linear da curva.

Da divisão da equação (1) por (2)., re

sulta a seguinte equação:

"t

(3)

Na equação (3) kç pode ser determinado

da inclinação da reta, In (Nt/N't) como uma função de tem

po.

b) Se a destruição das células verme

lhas é randômica e não finita, a uma taxa que se processa

rapidamente, de modo que todas elas sejam praticamente des

truidas antes de atingir um potencial de vida média (L) en

tão:

-ík + k )t- m
N«. « N e lKd + "'e1

t o

Onde k. é a taxa de destruição randômi

ca das células vermelhas e N. e N são previamente defini

das como taxas de contagens do s'Cr.

Quando o processo de destruição das cé

lulas e a técnica de marcação não envolvem eluição como

nos métodos do l*C-glicina e dentro de certos limites o

0F*2P, a porção descendente da curva pode ser ajustada pe

Ia equação:
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(5)

Onde N' são as contagens das hemãeias

expressas em cpm/ral no tempo t. N' sáo as contagens em

cpm/ml extrapoladas para o tempo t = o. A diferença entre

a inclinação da reta, In N. versus t (equação 4) e a incH

nação da reta In N*. (equação 5) constituem o valor de k .

(9)

No caso de populações eritrocitárias

múltiplas, vários fatores tanto relativos à destruição, co

mo ã eluição, deverão ser analiticamente considerados. Pa

ra o caso mais simples de duas populações hemãticas (hemo

glubinuria paroxlstica noturna) a equação (4) ficaria:

(6)

Onde N. é a contagem do ilCx no tempo
7 t expressa em cpm/ml;

n e a uuiika^ciu uu

expressa em cpm/ml;

N ê a contagem do 51Cr no tempo t = o

k e k são os fatores de eluição pa

ra populações 1 e 2;

k, e k. são os fatores de destruição

pelas populações 1 e 2;

c) Investigadores deste problema es

tabeleceram que, quando a destruição das células vermelhas

é parcialmente randômica, mas onde existe um significati^
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vo número de hemacias sendo destruídas após seu amadureci^

mento, o valor de k pode ser calculado simultaneamente

das atividades específicas do 5ICr e do DFJ2P, onde a in

clinação da reta In (N/W) contra o tempo representa k .

De uma maneira mais genérica, quando as

células marcadas são trans fundidas, o novo meio que as re_

cebe poderá ou não modificar-lhes a sobrevivência. DORNHORST

(12) por exemplo, definiu a função <j>(a) como a probabilida

de da célula exceder a idade a. Naturalmente <|>(a) ê uma

função decrescente de a, tendo o valor 1 para a = o e ten

dendo para o zero. Considerando £ como taxa de produção

eritroçitária constante e N o número de células presente

na circulação do doador, para qualquer tempo, temos:

IIo m p y ( a ) da (7)

Pode-se definir L como a vida média

das hemacias sendo iguala í(J>(a) da. Desta forma, N será

igual a p. L, sendo, portanto, L obviamente a vida média

das hemacias.

Se se transfunda um determinado número

de células marcadas N Q a ura receptor e estas células tem

um comportamento igual ao que possuía no seu próprio meio,

isto é, do doador, neste caso, o número de células N. pre

sentes no tempo t é dado por:

(8)

Derivando a expressão acima teremos eri

tão:
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d - ^ / dt - - - 1- (9)

Portanto, a curva de sobrevivência da

hemãcia cortará o eixo das abeissas num tempo igual a L,

sendo, deste modo, independente da forma da função 4 (a),

fazendo-se necessário, tão somente, a exigência inicial de

que p seja constante.

A aplicação da análise matemática no

estudo do fenômeno de eluição do slCr permitiu estabelecer

parâmetros quando a vida média das hemácias é finita. As

suposições envolvidas no cálculo da taxa de eluição do slCr

dão as seguintes informações: que estas células são des

truidas somente após tornarem-se maduras; que a vida média

das hemácias pode ser determinada com certa precisão; que

não existe reutilização do 51Cr marcado e que a taxa de

eluição do SICr das células intactas na circulaçãoéexpre£

sa por uma função exponencial (12).

No caso de ser usado o método do l*c-

glicina verificou-se inevitalvemente.certa imprecisão na de

terminação da vida média das hemácias por causa da duração

do pulso da marcação, persistência e reutilização do mar

cador e finalmente ampla variação dos valores da vida má

dia das hemácias.

Todavia a boa concordância entre a vi

da média do eritrõeito determinada pelo 1HC-glicina e pelo

DF>2P, sugere que o cálculo da vida média (D é razoável,

mente bom, além do mais, o cálculo da taxa de eluição do
5lCr sofre relativamente pouca variação, frente a modera

das alterações de L, exceto, quando a vida média das hemá
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cias ê curta. A suposição âe que o 51Cr livre nãoéreutüU

zado é confirmado por diversos grupos de investigadores

(31).

A eluição atestada por NECHES & ai. por

EDIE e BROW (segundo CLINE S BERLIN 9) ajusta-se nas cêlu

Ias intactas a uma curva exponencial, como foi vista ante

rionnente. Embora a forma exponencial pareça mais segura

para a maioria dos pacientes estudados por diversos invés

tigadores, observa-se que um pequeno número de indivíduos

apresentaram padrões mais complexos de eluição verificados

por JONES e MOLLISON (segundo CLINE & BERLIN9) os quais no

taram, no indivíduo normal, que uma simples correção para

uma taxa de eluição uniforme do cromo não produz uma incli.

nação de natureza linear passível de ser considerada como

representativa de uma sobrevivência normal (9).

Por fim o desvio da curva de eluição

do slCr de uma única exponencial poderá ser devido a vários

fatores: a) duas diferentes populações de heriãcias, com ta

xas diferentes de eluição; b) marcação não uniforme das he

macias; c) rápida remoção do cromo de um grupo de células

mais intensamente marcadas ou danificadas, modificações no

meio celular durante o estudo, além de outros fatores.(?..

Apesar de apresentar o fenômeno da elui

ção, que como vimos acima se constitui sua principal des

vantagem, o 51Cr após as experiências de GRAY e STERLING

(segundo MEDEIROS25) tornou-se o radionuclídeo de eleição

frente âs demais técnicas que usavam outros radioisôtopos,

por possuir uma série de condições que lhe valeu a prima

zia, obviamente por possuir as seguintes vantagens:
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a. Características físicas e biológi.

cas adequadas ao processo.

b. Baixa toxidade, na dependência da

atividade especifica.

c. Marcação de fácil procedimento.

d. Somente pequenos volumes de sangue

necessitando ser marcado.

e. Fácil detecção, apôs a reinjeção no

paciente.

f. Células vermelhas marcadas com 51Cr

estudadas na circulação do próprio

paciente.

g. Não reutilização apôs a hemõlise das

células originalmente marcadas.

h. Possibilidade de determinar os s£.

tios de destruição (seqüestro) das

células vermelhas.

IV.3 - Metabolismo do MCr

Quando as hemãcias são incubadas com

Na2
SICr Oi,, a radioatividade do 51Cr fixa-se em sítios in

tracelulares. Apôs a reinjeção de células marcadas na cir

culaçâo do receptor, observa-se um decaimento contínuo da

radioatividade no sangue» Um?, porção significativa do desa_

parecimento da radioatividade é devida ã remoção de células

da circulação por atingirem o amadurecimento total. Estas

observações iniciais mostram que, de fato, o "Cr fica li.
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gado ao interior da célula e, segundo verificação experi

mental de alguns investigadores (25), mais de 90% do radio

nuclldeo liga-se à fração globina da hemoglobina sendo que

aproximadamente 2% fica associado â fração estromal da cê

lula vermelha. Evidências recentes ao problema da fixação

do 51Cr sugerem que o local de conexão, nas cadeias poli

peptldicas da hemoglobina esta sujeita à contradição. En

quanto EBAUGHT & col. e PEARSON e VBRTRESS (segundo MEDBI_

ROS ) dão o 51Cr como ligado ã cadeira beta da globina,
25

CHERNOFF (segundo MEDEIROS ) encontrou aradioatividade do
slCr associsdo ã fração da cadeia alfa. Estudos mais re

centes resultantes de vim consenso de estudiosos da questão

relataram que o ponto de conexão do 5ICr na célula verme

lha é provavelmente a cadeia beta da hemoglobina A («2, {$2)

e s cadeia gama da hemoglobina F (02, yz). (24, 27, 39).

Após a marcação de hemácias com 5lCr

e reinjeção por via endovenosa, verificou-se sua distribui^

ção no organismo, através do sistema vascular, onde se po

de observar que a radioatividade no sangue atinge rápida

mente um patamar.

Se as células não forem lavadas antes

da injeçlç do cronto no paciente, produz-se um excessc des

te, sendo em grande parte excretado pela urina durante as

primeiras 48 horas, e ainda uma pequena quantidade desse

excesso pode se ligar ãs proteínas do plasma. Se de inl

cio não existir alta radioatividade na excreção urinaria é

porque as células foram lavadas apôs exposição ac radio

croroato antes de serem injetadas e nessa base segue-se um

período no qual a taxa de radioatividade na excreção uri

nária é regularmente constante numa média de 1 a 4% por

dia, no indivíduo normal. Tal não reflete em princípio

a taxa diária de destruição das células vermelhas do san
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gue. Uma significativa quantidade de 51Cr acumula-se nos te

cidos.

Em animais a distribuição tecidual foi

muito estudada. Apesar de haver alguma variação entre as

espécies observa-se que são os órgãos que compreendem o sis»

tema retículo-endotelial, de uma maneira geral, o fígado, o

baçc e a medula, que retêm a maior quantidade de radioati^

vxdade. Por outro lado nota-se que o coração e os pulmões

apresentam quantidades mínimas, enquanto que a radioativl

dade observada nos rins é aparentemente grande, devida ao

trânsito do slCr através deste órgão. Observando-se o fenô

meno em cada espécie, verifica-se, por exemplo, que no ra

to, o baço apresenta uma maior concentração do 51Cr entre

os demais tecidos, já no coelho, a maior quantidade deste

radionuclídeo está na medula. Nos estados patológicos do

baço tanto no homem como em animais podem ser detectados

grandes quantidades de 51Cr neste órgão. Em algumas patolo

gias, o lugar da hemólise também determina o sítio de con

centração nos órgãos. A hemólise intravascular resulta em

altas concentrações no fígado, enquanto que a hemólise es

plênica resulta numa grande acumulação no baço. 0 fenômeno

da esplenomegalia indica em princípio uma seqüestração das

hemácias neste órgão, e os pacientes portadores de tal de

sordem são encaminhados ã esplenectomia como uma desejável

medida terapêutica. Parece contudo que o 5'Cr remanescente,

ligado â hemoglobina após a lise das células, perde-se so

mente depois da degradação da hemoglobina.

Observa-se que o 5lCr, quando é adnú

nistrado por outra via que não a intravenosa, acaba também

achando seu caminho na circulação. Deste modo, uma injeção

intraperitonial de hemácias marcadas com este radioisótopo
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resulta em níveis do sangue alcançando a valores máximos

entre um a quatro dias, e as células injetadas por esta via

atingem de 56 a 92% na circulação. Quando a via usada é a

cavidade pleuxal, obtém-se baixa eficiência, e os valores

máximos no sangue registrado são observados entre 4 a 7

dias, com percentagens de células marcadas na circulação

entre 21 a 34%.(2). Na cavidade espinhal, 50% das células

injetadas permanecem ainda apôs duas semanas, mesmo haven

do um pequeno escape. Sendo a via intramuscular, menos de

3% da radioatividade das células injetadas atinge um pico

entre três e quatro dias. Seja qual for a via de penetração

do 51Cr no organismo, a radioatividade decai a uma taxa no£

mal, após alcançar o pico máximo na circulação, onde a maio

ria das células chega intacta. Células incompatíveis intro

duzidas na cavidade peritonial não alcançam a circulação.

No entanto, se introduzidas subcutâneamente revelam uma di

minuição no tempo de sobrevivência logo após alcançarem a

circulação.

As injeções por via intravenosa do ra

diocromato ligado ã hemoglobina resultam em rápido desapa

recimento deste material da corrente sangüínea, onde 50%

deixa a circulação em 3 horas, a maior parte se acumulando

no fígado e uma pequena quantidade no baço.

Quando a solução de slCr não é do cro

mato, mas de cloreto crôroico, a maior localização desse iso

topo fica na medula óssea e no baço de animais, sugerindo

neste caso que o material atua como partícula coloidal. £

excretado 40% na urina, em 24 horas, e nenhuma atividade

se verifica nas fezes. Deste modo o fígado pode manifestar

uma alta concentração inicial, após o que começa uma gradu

ai perda de radioatividade nos dias subseqüentes, com uma
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conseqüente ascensão no baço (20).

IV.4 - Curva de Sobrevivência eritrocitária no estado

hemolítico

A curva de sobrevivência das hemácias

representa o tempo de permanência dessas células na circu

lação sangüinea, sendo considerada como o recíproco de sua

destruição. A expressão analítica que mede esse comporta

mentâ foi vista na equação n<? 1 e nos indica que ao têrnú

no de 120 dias elas sofrem lise. As células vermelhas, a

pesar da carência de um núcleo, são favorecidas por um apai

relho metabólico (6) que lhes mantém a forma de disco bi

côncavo, as dimensões jã referidas de tamanho, espessura,

plasticidade e outras condições gue garantem sua viabilida

de. Coro a exaustão desse aparelho, a célula torna-se vul

nerâvel para os efeitos flsico-qulmicos destrutivos da cir

culação e do tecido do sistema reticulo-endotelial.

Nas técnicas em que se faz uso de um

marcador isotõpico, estabelecendo a marcação In vittio com

posterior reinjeção - como no slCr - o decaimento das célu_

Ias marcadas serã linear desde que se corrija a eluição.

Tal linearidade expressa na curva é compatível com a pro

gressiva remoção das células mais velhas nc decorrer do

tempo.

Quando a curva inflexiona acentuadamen

te para baixo saindo da inclinação normal, representa uma

sobrevivência encurtada, ou seja, um estado hemolítico. Os

fatores hemollticos podem ser de natureza intrínseca ã pro

pria célula ou extrlnseca â mesma. A determinação de um ou



41

de outro se obtém definitivamente pelas observações

ilustram a figura 6.
que

A - DEFEITO HEMOLITICO INTRÍNSECO

I0O

IO 20 30 40

TEMPO (tfios)

60

Figura 6. Transfusões cruzadas no defeito hemolítico iin
trínseco e extrínseco. As figuras mostram transfusões crui
zadas de hemãcias marcadas de um indivíduo normal e de um
paciente.

Fig. 6.A - Está representado o defeito intrínseco do el£
men to vermelho. Em 1, células do paciente em indivíduo nojr_
mal: em 2, células do paciente no próprio; em 3t células
normais no paciente.
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- DEFEITO HEMOLITICO EXTRINSEOO
100

O

20 -

IO 20 SO 40

TEMPO (dio«)

90

Fig . 6.B * Está representado o defei to extr fnseco: 1 , cel_u
l a s d o paciente no própr io; l, células normals no paciente;
3, células do paciente no indivíduo normal.
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Entretanto» outras evidências podem ca

racterizar o estado hemplítico. Por exemplo, a hemoglobina

liberada como resultado da lise precoce das hemácias, é de

tectada no plasma e na urina. A haptoglobina, proteína

plasmática transportadora de hemoglobina, atinge níveis ca

racteristicairiente baixos. (6). A hemoglobina não ligada e

também não imediatamente excretada pelos rins é captada pe

Io sistema reticulo-endotelial. Neste tecido, o ferro é re

movido do heme resultando porfirina, catabolizada e excre

tada como pigmento pirrõlico bilirrubínico, principalmente

pela via biliar, convertendo-se no intestino em urubilino

gênio. A bilirrubina pode aumentar acima do nível normal

do soro se a produção excede a capacidade do fígado de con

jugá-la e excretã-la. A globtna é desmembrada em aminoãci_

dos, os quais são disponíveis para reutilização na síntese

das proteínas. 0 ferro é também disponível para reutiliza

çao, sendo seu rápido tunnovtK outro fator característico

dos processos hemolíticos.

No estado hemolítico, os fatores in

trlnsecos ou extrínsecos que o âeterminam podem estar con

comitantemente presentes. Ê proveitoso, pelo menos inicia^

mente, caracterizar e separar numa classificação um e ou

tro estado.

A lesão intraeritrocítica que usualmen

te predispõe a célula para uma morte prematura pode ser

considerada em relação a três componentes: 1) a molécula

da hemoglobina; 2} a membrana celular; 3) as substâncias

solúveis, tais como enzimas, coenzimas e substrato do meta

bolismo da glicose.
«

No caso da hemoglobina, as causas ge_

ralmente se apresentam por: a) defeito na seqüência dos
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aminoáciâos na metade da globina; b) defeito na seqüência

dos arainoácidos na globina, com instabilidade do ferro do

heme; c) diminuição da taxa na síntese das cadeias da glo

bina, ocasionando respectivamente anemias falciformes, me

ta-hemoglobinemia da hemoglobina M, talassemia e outras.

No caso de defeito da membrana, podem

as causas ser: a) aumento da permeabilidade a cations; b)

afinidade anormal para subcomponentes do complemento, dan

do conto conseqüência respectivamente anemia esferocitica

hereditária e hemoglobinuria paroxlstica noturna.

Quando o componente eritrocitico ê de

vido âs substâncias solúveis, as causas são produzidas pe

Ia deficiência de 6-glucose-fosfato desidrogenase, piruva

to-quinase, adenosina-trifosfatase, etc, produzindo ane

mia hemolítica esferocitica não hereditária.

A seqüência precisa das reações bioquí

micas relativas à lise completa da hemácia não ó üe toda co

nhecida. No entanto algumas etapas permitem configurar um

amplo esboço para compreensão desse complexo fenômeno. Pa_

ra as células vermelhas maduras que não têm alta produção

de energia através do ciclo de KREBS, a otimização do esta

do oxidação-redução da hemoglobina, bem como a formação do

TPNH (trifosforipirimidina-nucleotídeo) e ATP (trifosfato

de adenosina) é devida unicamente ã decomposição da glico

se em ácido lãctico. Com o envelhecimento da célula in vi

vo há declínio na atividade de duas importantes enzimas,

a hexoquinase e a glicose-6-fosfato desidrogenase, ambas

responsáveis pela produção de energia resultante dos pro

cessos glicollticos e pentose-fosfato. A permeabilidade da

membrana e o transporte ativo intimamente relacionados são
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também dependentes, da energia derivada do metabolismo da

glicose. As hexnácias podem ser sensíveis a uma variedade

de mecanismos e substâncias que as destroen, particularities

te as mais velhas, que são mais susceptíveis â lise, quan

do existe estase no tecido reticulo-endotelial,tal como ba

ço e fígado.

Certas drogas e substâncias químicas

quando administradas a certos indivíduos podem induzir he

mólíse, por exemplo, os analgésicos: acetofenetidina, áci-

do acetil-salicílico; no grupo das sulfanamidas esulfonas:

sulfaniland da, sulfisoxazol, sulfoxona; dentre os antimalá_

ricos: quinine e quinacrina; entre os antibióticos: cloro

fenico.1 e penicilina; de uma forma geral, podem ser citados

ainda azul de metileno, quinidina, chumbo e nitrobenzeno.

Alguns destes compostos são comuraente

usados tais como ácido acetil-salicílico e sulfisoxazol.

ALVING & coUsegundo BLAISDELL) verificaram que uma larga

proporção de indivíduos suscetíveis â hemólise induzida por

drogas têm um defeito hemãtico hereditário. Isto resultou

em importantes implicações no campo da bioquímica genética

e antropologia, bem como no da medicina clínica. Essa ano

malia latente ocorre com mais freqüência entre negros (13%

no sexo masculino e cerca de 20% no feminino). A anormal!

dade básica é uma deficiência ligada ao cromossomo Xdagli,

cose-6-fosfato desidrogenase. Métodos simples podem ser usa

dos para detectar esta lesão bioquímica, tal COITO o teste da

redução da metemoglobina. A lesão é no entanto freqüente

mente insuspeita, podendo tornar-se aparente somente após

eventos hemollticos. Estados infecciosos, perturbações me

tabólicas e intervenções cirúrgicas de grande porte podem

aumentar o grau de hemólise. Mesmo pacientes sem lesão bio
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química das hemácias, sob regime de 4ttz44 por doenças si£

têmicas concorrentes e que receberam altes doses de certas

drogas, poderão também apresentar leves graus de henôlise.

Este último grupo de indivíduos sem anormalidade intra-eri

trocitica, provalvemente pertence à classe de pacientes

com desordens extra-eritrocíticas.

Os processos heraollticos extrínsecos

são numerosos e diversos e ocorrem mais freqüentemente em

pacientes em certos estados patológicos, sejam de natureza

hemetológica ou não. Uma classificação bastante sinples

foi proposta, ainda que as distinções entre as diversas

classes nera sempre sejam rígidas. Por exemplo, a anemia

hemolXtica de leucemia linfocltica crônica pode ter um te£

te de Corabs positivo. Isto por definição, tem de ser con

siderado secundária ou sintomática e pode ser em parte tam

bem hiperesplênica.

A imuno-hemõlise pode tomar diversas

formas, variando desde a bem conhecida reação a transfusão

do sangue incompatível, até situações mais raras na qual

uma droga como a quinidina pode sensibilizar o indivíduo a

uma destruição precoce das hemácias.

0 hiperesplenismo abranje vários dis

túrbios coincidentes com citopenia no sangue associada a

esplenomegalia. Os seguintes elementos são fundamentais

na caracterização do processe: 1) Esplenomegalia; 2) Re

dução de um ou mais elementos celulares do sangue; 3) Cor

reção da citopenia do sangue pela esplenectomia. Esta por

tanto, pode ser esperada como possível correção a este dis

túrbio. 0 baço está usualmente, embora não necessariamen-

te, aumentado e palpável, e a medula é caracteristicamente

hiperplãstica na formação de elementos deficientes no san
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gue. Anemia hiperesplênica ccmumente implica em estado he

molitico devido â hipersequestraçao e destruição precoce

das hemácias pelo baço. Na maioria dos casos o baço aumen

tado apresenta-se congesto ou é o sítio de envolvimento

com estados leucêmicos, granuloma ou doenças de "depósito".

Em tais casos, a hipersequestraçao nobaço pode ser demcn£

trada por um rápido aparecimento de radioatividade relati-

vamente alta sobre *»ste órgão, com recíproco declínio do

contagem das amostras do sangue, quando as hemácias isoto

picamente marcadas são injetadas na circulação do próprio

paciente. 0 mecanismo exato por meio do qual o baço aco

lera a destruição das hemãeias não é claro, embora a espie

noraegalia neste órgão com associada eritroestase possa con

dicionar uma causa da destruição precoce das cêluios. 0 lU

peresplenismo podo também se sobrepor a estados hemolíti_

cos intraeritrociticos, de tal modo que crianças com talai^

&emía majot e doenças falciforme podem obter alguns bene

fícios com a esp Iene et ora ia. A patologia mais classicamer^

te e mais regularmente curada pela esplenectomin é a esfe

rocitose hereditária. Se se trata de um estado csplênico,

ou não, é um ponto discutível. Embora o critério essen

ciai para o hiperesplenismo como dado acima seja satisfe^

to pela esferecitose hereditária, experiências em transfu

soes cruzadas indicam que o estado patológico 5 uma conso

qüência da reação normal esplênica para as hemãeias anor

mais. Assim a opinião corrente dos autores é não conside

rar a esferocitose hereditária como exemplo de síndrome hc

peresplênica. Trata-se, portanto, de mais uma ilustração

da distinção sem duvida arbitrária, que se faz entre os

processos hemolíticos extrínsecos e intrínsecos.



V - MÉTODOS

Para a análise das curvas de sobrev£

vencia eritrocitária, foram examinados 15 pacientes com a

nemias hemollticas de diverscs tipos, ou com hercopatias,

revelando componentes hemoliticos de acordo com as informa

ções clinicas e exair.es laboratoriais, provenientes do Se£

viço de Hematologia Clínia do IEHASC e de outras institui^

ções hospitalares do Rio de Janeiro, e um indivíduo normal

come testemunha durante o período de 1975 a 1976. Os 16in

divíduos selecionados para o estudo foram de ambes. os se

xos (06 do sexo masculino e 10 do sexo feminino, incluindo

se entre esses últimos o indivíduo normal). A idade variou

entre 5 e 78 anos. Não foram levados em consideração da

dos referentes ã cor e nacionalidade dos indivíduos.

O método clássico de marcação foi • em

pregade, modificado de acerdo com as normas introduzidas

na Seção de Radiobiologia do IEHASC (11).

Retiraram-se por via endevenosa, de ca

da paciente, 10-20ml de sangue que foram colocadcs em frass

co asséptico contendo ACD na proporção de 1:4. Osangue foi

centrifugado durante 10 minutos a 1500-2000 rpm em centrí

fuga de 120 volt, modelo PR-6 IEC, conservando-se o pias

ma para uma posterior operação. Âs hemãeias adicionaram-se

50 a 100yCi de solução de radiocromato de sódio (Na2
 51Cr

Oi,) , procedente do Instituto de Energia Atômica de São Pau

lc, com atividade especifica que variou de 12,5 a 28,5

raCi/mg. Em seguida incubou-se durante trinta minutos ã tem

peratura de 379C. Durante a incubação misturou-se suavemeri

te a solução com o sangue mediante diversas inversões, pn
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ra evitar a precipitação do cromo em solução concentrada,

devido ao contato com uma pequena porção de hemácias. Em se

guida adicionou-se lOOmg de ácido ascSrbico para reduzir o

excesso de cromo VI ã cromo III. As hemãcias marcadas fo

ram lavadas duas vezes em solução salina estéril e centri

fugadas de 1500 a 2000 rpm por 10 minutos em centrífuga

de 115 volt AC/DC, modelo CL-À370ÍX-6, para eliminar o51Cr

III não ligado. Finalmente adicionou-se âs hemâcias, piais

Ma do próprio indivíduo para completar o volume inicial e

reinjetou-se no paciente por via endovenosa.

Amostras de satlgue dos pacientes foram

retiradas 24 horas após e em dias alternados, durante um

período de três semanas. Centrifugou-se 2ml da amostra e

separou-se o plasma das hemâcias. Estas foram lavadas por

centri fugação 2 vezes em solução fisiológica e, em segtá

da, Usadas com água destilada, completando-se o volume a

2nd.

A radioatividade de cada amostra foi de

terminada num sistema automático de detecção gama referên

cia T.A.P. "Siemens", cristal de NaI (TI) de 3", acoplado

a uma máquina impressora Combitron, Siemens. Depois de to

dos as amostras contadas, expressou-se incialmente os re

sultados em cpm/xnl, sendo este valor obtido com correção

para o hematócrito corporal para cada dia. Os valores de

cpm/ml de cada amostra foram corrigidas para o fator elui

ção, de acordo com as normas internacionais (16).

As determinações percentuais da ativi.

dade foram feitas considerando-se a amostra de 24 horas co

mo 100%, ou pela fórmula a seguir(16) •
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Sobrevivência da hemácia marcada com 51Cr no dia t {%) =

— cpro/rcl de sangue no dia t IAO * f *»l ii<-S
cpm/ml desangueno dia 1 * • t*

Para calcular a vida média das hemã

cias estabeleceu-se o esquema de operações abaixo, de aco£

do com o comportamento obtido pela curva.

Plota-se a percentagem da atividade do
5ICr nas hemácias em função do tempo num papel linear, e

verifica-se, no gráfico obtido, se o comportamento do tra

çado é de uma reta ou de uma curva; se for uma reta, a vî

da média das hemãcias (D é determinada pelo inverso da in

clinação (l/K x 100); se der uma curva, lançam-se os valo

res de percentual em função do tempo, em papel monologarxt

mico. Se der uma reta, então o valor da vida média das he

macias é calculado segundo a fórmula.

T = 1*1/2 hemácias
0,693

sendo curva, volta-se ao papel linear e traça-se uma reta

por ajustamento aos primeiros pontos da curva, procedendo

se dal por diante como se c comportamento fesse de uma rc

ta.

Úsou-se a calculadora Texas Instrumen

ts, modelo SR-51, para proceder ao ajustamento dos dados

obtidos das diferentes curvas de scbrevivencias e a obteii

ção dos valores de meia vida (T1/2), vida média, e K(kapa)

ou b, dependendo do comportamento exponcncial ou linear,

respectivamente.

Os cálculos de vida mÕdia, desvio pa
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drão, coeficiente de variação e equação de regressão foram

obtidos mediante o emprego de programas listados, fornecJL

dos pela citada calculadora.



VI - RESULTADOS

Os resultados estão expressos nas tabe

Ias II, III, IV, V, VI e nas figuras de 7 a 22.

Na tabela II estão discriminados os in

divíduos numa relação, segundo seus respectivos dados de

sexo, idade, diagnóstico, valores de hematócrito corporal

médio expresso em percentagem, concentração de hemoglobina

expressa em grama por cento (g/%), e percentagem de retieu

lõcito.

A pesquisa relacionou um global de 16

indivíduos estudados, sendo 06 do sexo masculino e 10 de

sexo feminino, onde está incluído o indivíduo normal. As J.

dades tiveram uma variação de 5 a 78 anos.

Os diagnósticos da população estudada

expressam um grupo com diversas condições hematológicas,

tendo em comum a anemia e o estado hemolítico, com exceção

do indivíduo normal, testemunha do grupo.

0 hematócrito corporal médio, na popu

lação considerada, variou de 12,79 no paciente DTV (sexo

masculino, 20 anos de idade, portador de talassemia)a36,48

no paciente EFS (sexo feminino, 39 anos, com diagnóstico

de hemoglobinuria paroxística noturna). A média do hemató

crito corporal médio, o desvio padrão e o coeficiente de

variação foram respectivamente 27, 6,44 e 41,41. A análise

da taxa média do hemotócrito corporal médio revelou que os

seus valores estão quase 50% abaixo dos valores normais

(41,32% para o homem e 36,97% para a mulher) de acordo com
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as normas estabelecidas pelo IE1IASC do Rio de Janeiro.

A hemoglobina apresentou uma variação

entre 6,62g% no paciente DTV {sexo masculino com diognõstj.

co de talassemia) a 14,05g% no paciento DSR (sexo feminino,

36 anos, com diagnóstico de anemia autoimune). A média, o

desvio padrão e o coeficiente de variação foram respect_i

vãmente 10,50, 2,25 e 5,08. O valor médio da hemoglobina

se acha em compel ação aos padrões normais (12,5 a 16g% no

homem e 11,5 a 15g% na mulher) levemente baixo.

Os valores de reticulôcitos estão ex

pressos em percentagem e varinm de 0,60 no paciente MEG (78

anos, sexo feminino, portador de anemia autoimune) a 35%

no paciente DSR (sexo feminino, 36 anos). A média, o des;

vio padrão e o coeficiente de variação foram respectivamcn

te de 8,25, 9,67 e 93,48. O valor médio da taxa de reticu

lócito se acha em relação aos padrões normais (0 a 4% para

o homem ou mulher) cerca de 2 a 8 vezes mais alto.

A tabela III apresenta os valores ciné

ticos obtidos do decaimento do slCr da hemácia do indiví-

duo RMO (sexo feminino, 46 anos, normal) tomado como teste

munha. Observa-se que seu valor de meia-vida (Ti/2) , incli

nação da reta (K) e vida média (L) , estão de acordo com or.

padrões normais estabelecidos pela Seção de Radiobiologia

do IEHASC.

A tabela IV apresenta indivíduos cujos

valores cinéticos obtidos do decaimento do 5>Cr nas hemá

cias revelaram estados hemollticos de comportamento analí^

tico.linear. Seus valores de b eL, bem como suas equações

de regressão, estão indicadas. Nela se encontram os indivl_

duos JFS (sexo masculino, 37 anos, com diagnóstico de anc
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mia microesferocttica) e OTV (sexo masculino, 20 anos. com

diagnóstico de talassemia).

A tabela V discrimina os valores ciné

ticos do str de pacientes heraollticos com comportamento

exponenclal, isto ê, o decaimento da sobrevivência eritro

citaria se processa de forma analítica por uma funçãc expo

nencial.

Os valores de T1/2 de hemãcias expre£

sos em dias, variaram de 8,56 no paciente MM (sexo femini

no, 27 anos com diagnóstico de anemia autoimune) a 43,48

dias no paciente MEG (sexo feminino, 78 anos com diagnósti.

co de anemia ferropziva), o mais velho do grupo. Os vai°

res de meia-vida apresentaram uma média de 19,20 dias, um

coeficiente de variação de 123,40 dias e um desvio padrão'

de 11,10. O valor médio de Ti/j encontra-se baixo em rela

ção aos padrões normais (40 - 60 dias não corrigido) , de

acordo com a Seçãc de Radiobiologia do IEHASC.

0* valores de K variaram de -0,08097no

paciente DSR a -0,01594 no paciente MEG. A média, o coefî

ciente de variação e o desvio padrão foram respectivamente

-0,04895, -0,00054 e -0,02336.

Os valores de vida média variaram de

12,35 dias no paciente MM a 62,74 dias no paciente MEG.

A tabela VI relaciona os indivíduos es>

tudados, agrupados em suas respectivas patologias com valo

res de L e L, onde se observa uma variação média entre

14,44 a 49,34 nos diversos grupos considerados.

Nas figuras de 7 a 22 estão representa

das as curvas de sobrevivência das hemãcias marcadas com
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5 *Cr, do indivíduo normal e dos pacientes com diversos es_

tados hemolíticos, seus respectivos valores de T»y., KeL,

cujas variações já foram comentadas.

As figuras 10 e 16 se referem aos indi

víduos hemolíticos de comportamento linear.



56

A li li L A II

Identificação dos indivíduos estudados segundo o sexo, id.a

de, diagnóstico e dados hematolõgicos.

PACIENTE

RMO

LA

DTV

EFS

HFC

OB

JMS

JRM

JFS

MBN

MAT

MFT

DSR

MM

DS

SEXO

F

M

F

M

F

F

M

M

M

M

F

F

F

F

F

F

IDADE

46

19

78

20

39

42

31

12

10

37

16

5

17

36

27

47

DIAGNOSTICO

Normal

Anemia ferropriva

Anemia ferropriva

Talasucmia

Uemoglobinuria paroxística

noturna

Ilemoglobinuria paroxística

noturna

Anemia inicroesferocítica

Anemia rnicroesferocítica

Anemia microesferocítica

Anemic; microesíerorítica

Anemia fcilciforme

Anemia faleiforme

Anemia faleiforme

Anemia autoinune

Anemia autoinune

Anemia autoimune

x
V

o
r»5£*.;s =.-.-: — -I-=.-_J;.JÍV1S.*-?VT

Ht*

%

39,00

30,82

24,70

12,79

36,48

28,71

30,57

16,53

26,10

32,56

26,36

25,37

20,49

28,00

28,09

25,49

27,00

41,41

6,44

Hb

g/
•VTTXZ

1 2 ,

1 0 ,

9 ,

6 ,

%

65

90

70

62

RETI CULO

CITO0*
[f jfJSf.T-•— --••-g~_-._-l .1-

9,

o
5,

30

,60

10

12,80

• • •

7,50

11,60

11,20

8,70

8,10

14,05

12,20

• • #

10,50

5,08

2,25

2,00

4,00

2,70

5,40

7,50

2,20

13,10

• • »

23,10

35,00

0,90

• • »

8,52

93,48

9,67

* Hematócrito corporal médio
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T A B E L A III

Valores cinéticos obtidos com o 51Cr no paciente com esta

do normal e comportamento exponencial.

PACIENTE

RMO

Tl/2(d) HcmScias

45,12

K

-0,01468

L(d)

65,10

T A B E L A IV

Valores cínéticos com 51Cr em estados hemollticos de 02 pa

cientes com comportamento linear.

PACIENTE

JFS

DTV

-3,

-2,

b

35014

16915

y =

y -

y

104

103

s a

,99

,08

- bx

-(-3,

-(-2,

35) x

16) x

L(d)

29,84

46,10
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T A B E L A

Valores cinéticos obtidos con Cr em estados hemoH
ticos de 13 pacientes com comportamento exponencial.

PACIENTE

LA

OB

DSR

JMS

EFS

MEG

JPM

HPC

HBN

MM

DS

MAT

MPT

X

V

o

TI/Í(d) Hemácias

24,91

27,08

8,93

18,11

38,78

43,48

9,36

22,41

10,81

8,56

12,51

13,03

11,69

19,20

123,40

11,10

K

-0,02782

-0,02559

-0,07760

-0,03826

-0,01787

-0,01594

-0,07403

-0,03093

-0,06410

-0,08095

-0,05539

-0,05318

-0,05928

-0,04895

-0,00054

-0,02336

Md)

35,94

39,07

12,88

26,13

55,95

62,74

13,50

32,33

15,59

12,35

18,05

18,80

16,86

27,70

256,94

16,02
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T A B E L A VI

Relação dos pacientes agrupados segundo seus diagnósticos

com respectivos valcres de L L, em comparação com o indiví

duo normal.

PACIFNTE

RMO

LA

MEG

DTV

EPS

HFC

OB

JMS

JRM

JFS

MBN

MAT

MFT

DSR

MM

DS

D I A G N O S T I C O

Normal

Anemia Ferropriva

Anemia Ferropriva

Talassemia

Hemoglobinuria paroxística noturna

Hemoglobinuria paroxística noturna

Anemia microesferocítica

Anemia microesferocítica

Anemia mi croesferocitica

Anemia microesferocítica

Anemia Faleiforme

Anemia Falciform©

Anemia Faleiforme

Anemia Autoimune

Anemia Autoimune

Anemia Autoimune

65,10

35,94

62,74

46,10

55,95

32,33

39,07

26,13

13,50

29,84

15,59

18,80

16,86

12,88

12,35

18,05

49,34

44,14

27,14

17,58

14,44
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VII - DISCUSSÃO

Atualmente/ o método que utiliza o51Cr

como radionuclldio na marcação dos elementos vermelhos do

sangue se firmou de modo definitivo em Hematologia Nuclear.

0 seu emprego mais usual é a determinação da sobrevivência

das hemãcias e foi escolhido pela maioria dos investigado

res, apesar de nlo se fundamentar no critério de que sob o

ponto de vista da precisão seja o mais exato, mas sim, por

que ê dé fácil execução, oferecendo também a vantagem de

se determinar diretamente no paciente em estudo esse impor

tante parâmetro, utillssimo na avaliação de diversas desor

dens hematolôgicas. A técnica de marcação pode ser feita

tanto In vito como in vitio; no entanto, as condições do

controle fIsico-quimico sob o processo in vii/io, tornaram

seu emprego padronizado na mai ria dos laboratórios. A par

desses critérios positivos, o método possui alguns aspec

tos negativos que limitam sua aplicação desde que seja le

vado em corsideração o seguinte:

a) - discutida tendência para marcar

células jovens na população còns^

derada (26, 35);

b) - o fenômeno da eluição, que pode a

presentar um componente rápido e

outro lento;

c) - populações de células marcadas

com diferentes intensidades;
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d) - existência de múltiplas popula

ções hemãticas cm certas patolo

gias.

Na tentativa ds minimizar o componen

te eluição no aspecto das curvas de sobrevivência, surgiL

ram recomendações internacionais (16) indicando como proce

der no sentido da correção do fator eluiçãc.

No grupo estudado, aplicando as reco

mendações internacionais sugeridas, verificou-ne o compor

tamento exponencial em todos os indivíduos, com exceção dos

pacientes DTV e JFS, respectivamente com talassemia e ane

mia microesferocitica.

0 indivíduo normal RMO, a rigor, deve

ria apresentar um comportamento linear, tendo em vista quo

no caso normal os células desaparecem ordenadamente, na d£

pendência de sua senescência, ao término do tempo poten

ciai e finito de suas vidas.

No entanto, o coportamento exponen

ciai observado no caso normal, ao invés do linear esperado,

pode sugerir em face da correção aplicada par?, a eluição,

não ter sido esta a devida tendo sido provavelmente insig_

nificante, pois como se sabe, nos indivíduos normais as ta

xas de eluição apresentam-se bastante significativas na fa^

xa de 0,57 a 1,28%/dia (9). A causa da insuficiência corre

tiva provavelmente sugere não ter a mesma agido na remoção

por inteiro do componente exponencial, de acordo com a

equação 1.
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Quando observações cem o esta se verif jl

cara é de se supor que a taxa de eluição do indivíduo nor

mal foi mais alta do que 1% ao dia, constante das tabelas

de correção. Isto porque o parâmetro L (65,10) insinua um

valor próximo ao limite inferior da normalidade.

Quanto aos grupos de estados hemollti

cos, as cur%'as representativas desta condição são de feî

ção exponencial como é de se esperar, ou seja, representam

situações em que as células vermelhas são destruídas indo

pendentemente da xdade e ao acaso. No entanto, observou-se

que os pacientes DTV e JFS, apesar de possuírem situações

hemoliticas típicas, apresentaram portos de curva que se

ajustaram analiticamente ao aspecto linear ao invés do ex

ponencial.

Poder-se-ia pressupor que a correção

para eluição aplicada a esses dois indivíduos seria o soma

tório de dois fatores exponenciais distintos: a eluição e

o estado hemolítico. Verificou-se uma situação contrária da

que foi apreciada no indivíduo normal.

A hipótese acima, se reveste de maior

complexidade, se considerarmos que pode também existir o

caso de populações múltiplas de hamãeias com diversos fato

res exponenciais acrescentados, tanto de destruição como

de eluição, e que analiticamente deverão ser levados em

conta. As observações deste trabalho confirmam a variação

individual do fenômeno da eluição (9). Nestes dois indiví

duos, a curva seria totalmente subtraída dos seus componen_

tes exponenciais, resultando uma fração linear, que por

fim se refletiu graficamente.
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Entre os vários grupos estudados, veri

ficou-se uma gradação na intensidade do processo hemollti

co como está na tabela VI, a começar das anemias ferropri

vas com valores de L de aproximadamente 50 dias, em média.

Seguem-se os valores médios, coro aproximações, da hemoglobi

nuria paroxlstica noturna de 44 dias; as anemias microes

feroclticas com 27 dias; as anemias faleiformes com 18 dias

e as anemias autoimunes com 14 dias. Mão foram levados em

consideração o paciente DTV, com diagnóstico de talassem!a,

por ser ura caso único no grupo estudado, nem o indivíduo

normal.

Ê de se esperar que os diversos esta

dos hemollticos condicionem situações diversas no que res_

peita a valores de sobrevivência eritroeitária, na depen

dência do processo patológico. As anemias hemolíticas au

toimunes, por exemplo, são as de hemõlise mais intensa.

As recomendações internacionais foram

imaginadas corao tentativa de homogenizar os trabalhos de

laboratório nas técnicas de determinação de sobrevivência

de hemácias. Np entanto elas refletem uma medida rígida no

que se relaciona principalmente com o processo de eluição,

uma vez que a tabela padrão para a correção deste fator,

nem sempre se ajusta a situações particulares de cada ind_i

viduo.

Portanto é licito admitir-se que estu

dos posteriores com maior número de pacientes por patol£

gia, venham oferecer maiores informações quanto a influên

cia da eluição e conseqüentemente nos dados.relativos â so

brevivencia de eritrõeitos.



VIII - CONCLUSÕES

1) - As curvas de sobrevivência de he
macias, obtidas com o radiocromato em estados nemo)£ticos,
são complexas, resultando da conbinação de vários parãme
tros .

2) - 0 sistema de correção para o fíi
tor eluição, recomendado internacionalmente, não pareceu
satisfatório em todos os casos, na determinação da sobrevi^
vencia das hemácias.

3) - Notóu-se una gradação de valores
de sobrevivência da hemácia, na dependência do estado hemo
l í t i c o . As anemias autointunes apresentam os níveis mais aJL
tos de destruição de hemácias, seguidas das anemias falci^
formes, microesferocitica, hemoglobinuria paroxística no
turna e anemia ferropriva, no que respeita ao seu componeii
te heaiolltico.
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R E S U M O

Foram estudados dezesseis indivíduos,

sendo quinze pacientes em estados hemollticos, e um indî

víduo normal como testemunha. A finalidade foi a obtenção

de melhores procedimentos de análise das curvas de sobrevi

vencia de eritrócitos, de acordo com as recomendações do

Comitê Internacional de Hematologia. -Empregou-se o método

do radiocromato como traçador. -v

C_ Previamente foi feito um estudo de re

visão na literatura internacional dos aspectos inerentes ao

trabalho em execução, que nos possibilitou estabelecer com

parações e esclarecer fenômenos observados na nossa invés

tigaçâo. Foram considerados neste estudo diversos parãm£

tros que canplexam as curvas, tanto as de perfil analítica,

mente exponencial como linear.

A análise das curvas de sobrevivência

dos eritrócitos no grupo examinado, revelou que o fator

eluição não apresentou uma resposta quantitativamente ho

mogênea para todos, muito embora, se tenha apurado o proce

dimento de análise dessas curvas, através de programas lis_

tados em calculadora eletrônica. 1
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S U M M A R Y

Sixteen patients were studied, being

fifteen patients in hemolVtic state, and a normal. indiv_i

dual as a witness. The aim was to obtain better techin

ques of the analysis of the survival curves, ef erythrocy/

téú0 according to the recommendations of the International

Committee of Hematology. It was used the radiocrbmatic

method as a tracer. ~>
s • • •

Previously a revisional study of the

International Literature was made in its aspects inherent

to the work in execution, rendering possible to establish

comparisons and clarify phonomena observed in our invest^

gation. Several parameters were considered in this study,

hindering both the exponential and the linear curves.~>

The analysis of the survival curves of

the erythrocytes in the studied group, revealed that the

elution factor did not present a homogeneous answer quan

titatively to all, though, the result of the analysis of

these curves have been established, through listed progra

ms in the electronic calculator. /
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