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A deposição extra-óssea de material fosfatado próprio

para cintilografia Óssea ocorre, com freqüência variável, em vá

rias estruturas do organismo. Ha o empenho, dos que trabalham em

Medicina Nuclear, no relato de tais eventos para que haja mais fa

miliaridade com os mesmos e, por conseqüência, menores chances de

confusão na análise das imagens obtidas.

RELATO DO CASO

H.S., 62 anos, sexo masculino, branco, natural da BA

e procedente do DF, foi encaminhado para rastreamento de metãsta

ses ósseas visto ser portador de adenocarcinoraa de próstata diag_

nosticado desde 1978. Naquela ocasião submeteu-se â ressecção Io

cal do tumor, orquiectomia terapêutica bilateral (na qual foi pro

vocado sangramento testicular intracapsular com subseqüente sutu

ra de suas parcelas externas) , seguida ãe quimioterapia com estil_

bestrol (HONVAN) nos 3 anos seguintes. Em 12/83, a cintilor-rafia

óssea com 99m Tc-MDP evidenciou ausência de concentração do radio

traçador no rim E (fig. 1). A cintilograf ia renal (05/84) demons_

trou exclusão funcional do mesmo, o que foi corroborado pela uro

grafia excretora (06/84) que mostrou, ainda, uretero -pie]ectasia

direita com aparente estenose do ureter distal e falha de enchi_

mento da bexiga. Foi realizada reintervenção local (próste ;a),ci£

tectomia parcial, e reimplante de ureteres, bem como nefrectomia

esquerda. Em 11/84, novo estudo cintilograf ico do esqueleto evî

denciou distribuição normal do traçador nas estruturas ósseas, com

deposição do mesmo ao nível dos testículos (fig. 2) . A cintilogra

fia hepática resultou normal (12/84).

DISCUSSÃO

A deposição extra-óssea de compostos fosfatados para

cintilografia óssea tem sido relatada nas circunstâncias aponta_

das na tabela I, adaptada de dados publicados por Brill, Chandhuri

e Heck (1,2,3). Vários mecanismos, segundo a sinopse de Brill,

são aventadas para possível explicação: "adsorção ao cálcio de te

cidos moles, ligação por hormônios tissulares ou receptores enz:L
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roáticos, fixação ã proteínas desnaturadas, presença de ferro em

tecidos moles, adsorção em colãgeno imaturo, hiperemia e permeab^

lidade capilar alteradas".

A correta marcação dos compostos fosfatados e parti_

cularmente do MDP (metileno'di fosfonato) pelo 99m Tc, é um dos as_

pectos a considerar porque, se insuficiente, resulta no íon per

tecnetato {bjm TcO4) que localizar-se-á em tecidos que por ele te

riham afinidade (glândulas salivares, tireõide, estômago) ou ligar-

se-á ã proteínas plasmáticas tornando-se um marcador de "pool"

sangüíneo (cardíaco, hepãtico, ou outros). A recomendação do fa

bricante(Comissão Nacional de Energia Nuclear- SP) sugere o perío

do de 15m após adição do 99m Tc-aòMDP para que se processe marca

çlo adequada, A experiência nos evidenciou que, por vezes, este

tempo é insuficiente pois freqüentemente havia a imagem de outros

órgãos (estômago, tireóide) pela presença de uma maior fração do

íori pertecnetato livre. Adotamos como rotina o tempo de 30m pa_

ra se processar a reação, com o que superamos este problema. Há,

entretanto, a degradação de imagem na cintilografia óssea provocada

pela liberação do pertecnetato quando o material preparado excede

de 4-5 h (após marcação) para ser administrado ao paciente (4,5).

E a retenção do 99m Tc 04 na mucosa gástrica é tomada como indi_

cador da ocorrência porque evita superposição de imagens, como

ocorre habitualmente com glândulas salivares e mesmo tireõide. A

análise das figs. 1 e 2 exclui a falha de marcação como causa de

aparecimento dos testículos porque: a) o íon pertecnetato não se

concentra usualmente em testículos; b) caso coraplexado ã prote£

nas plasmãticas haveria a marcação de pool cardíaco ou hepãtico, o

que não ocorreu.

RAO e HODGENS (6) relataram um caso de retenção do

99m Tc-MDP ao nível do saco escrotal edemaciado no pós-operatório

de adenocarcinoroa prostático, mas não especificamente dos testí^

culos; o achado foi atribuido ao edema inflamatório secundário ã

cirurgia, que constitui uma das causas referidas na tabela I. Só

ha uma referência, de nosso conhecimento, de retenção testicular

do 99m Tc-MDP em paciente com septicemía por Haemophilus influen

zae com manifestações de orquite (7).
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Como se vê, as circunstâncias de deposição de compos

tos fosfatados em tecidos moles são variadas. E os mecanismos?

Charkes (8) faz referência genérica ao mecanismo de retenção dos

traçadores ósseos como: "captação em tecidos moles", dentre os 13

tipos que considerou. E a cuidadosa revisão de brill faz questão

de ressalvar não um, mas vários mecanismos envolvidos na deposi^

ção dos materiais utilizados nos tecidos moles. De qualquer manei^

ra, no caso em questão, não havia mais parênquima testicular se

não sangramento provocado por procedimento cirúrgico que, certa

mente, sofreu processo de reparação ao longo do tempo; não havia

sinais clínicos ou laboratoriais de atividade inflamatória e, ou

infecciosa atual; o paciente não se encontrava sob uso de qualquer

medicação; os estudos radiolõgicos da ocasiãc, em cujo campo po

de-se apreciar a projeção testicular, não evidenciavam calcify

cação grosseira ou sinais de microcalcificação. Finalmente, 11 me

ses antes a imagem cintilográfica não havia demonstrado captação

do material na área em questão; e, vale lembrar, a orquiectoi:;ia

havia sido realizada 6 anos atrás.

Em resumo: fica assinalado mais um caso de deposição

de traçador ósseo em tecidos moles, sem se poder definir um meca

nismo plausível que justifique o evento, mas, provavelmente, a

contribuição de vários que não nos foi possível atinar.

RESUMO

Os autores apresentam um caso de deposição do 99m Tc-

MDP em testículos de paciente que havia sido submetido a orquiec

tomia terapêutica por adenocarcinoma de próstata há 6 anos atrás.

Procedem breve revisão de literatura e assinalam os mecanismos

aventados para justificar o evento.

SUMMARY

The authors reports a case of 99mc Tc-MDP deposition

in the tes t is of a patient who was submetedto therapeutic orquiectomy

for prostatic adcnocarcinoma six years ago, during bone scintigraphy.

A brief review of the pertinent literature has been made with

discussion of the possible mechanism justifying the finding.
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Tabela 1

LOCALIZAÇÃO EXTRA-ÕSSEA DE AGENTES FOSFATADOS PARA OSSO

2 - Artefatos

3 - Calcificação distrófica

Causas comuns

1 - Normais-fisiológicas a - Renal

b - Cartilagens (costal, tireóidea, cricóide)

c - Captação mamaria

a - Contaminação urinaria

b - Contaminação instrumental

c - Locais de injeção

d - Pertecnetato livre: estômago, tireóide, etc.

a - Sinovite, bursite

b - Hematoma

c - Necrose gordurosa

a - Miosite ossificante

b - Cicatrização da ferida cirúrgica

a - Miocardico

b - Cerebral

c - Esplênico (anemia falciforme)

a - Efusões

b - Ascite

c - Edema (inclusive por trauma)

Causas incomuns

Infecção, habitualmente crônica (bacteriana ou füngica) , e abscesso

Tumores, particularmente adenocarcinoma mucinoso

Vasculares, inclusive aneurismas

Campo de entrada radioterápico

Ação quiraioterápica em músculos, vasos ou sistema gênito-urinário

Causas raras

Ossificação pulmonar a - Uremia com hiperparatireoidismo
b - Osteossarcoma metastãtico

Infarto intestinal
Cartilagem articular (pseudogota)
Dermatomiosite, polimiosite, amiloidose
Hipervitaminose D
Floculação coloidal, levando ã captação hepato-esplência ou pulmonar

4 - Osso heterotópico

5 - Infartamento

6 - Coleções líquidas

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

1 -

2 -
3 -
4 -
5 -
6 -


