
MÁRCIA

IlILtJ-CÃO AO "?TULO PA riMiCAf.'flO !;.:

COM

C I N O : : O - 5 1 C T::cNC.:j;o-9''.n

i'.IO i.'H •il'.Nril'.'1



- 8/ A

MÁRCIA SANTOS CANINE

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA MARCAÇÃO DE ERITRÕCITOS

COM

CROMO-51 E TECNSCIO-99m

MONOGRAFIA APRESENTADA AO CENTRO BIOMÊDICO DA UNIVERSIDADE

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, VISANDO A OBTENÇÃO DO GRAU DE

MESTRE EM 3I0L0GIA, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO-BIOCIÊNCIAS NU-

CLEARES.

APROVADA POR: ^L^U ^ « v ^ (\WWI»LA^. I H

1ORIENTADOR

~t < l!L»/S

CO-ORIENTADOR

UERJ *•

1993'"



Fernanda,

minha indisauttvol obra-prima, que

rnstamo sem sabei* inspira todos oe

meuâ atos e mantém minha alegria ,

minha coragem e re3Ís}tãncia no cor

agitado doa dias.



t

A meus pain, valo apoio c acn fiança;

Ao men marido, que tudo f-ix pzxa que

jon3êgui8se chagar c.o final.



Trabalho realizado no Serviço de Medicina Nuclear

do Hospital de Clinicas da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro, com auxílio da Comissão Nacional de Energia Nu-

clear CCNEN), sob orientação do Professor Mauro Scapin e co-

orientação do Professor Mario Bernardo Filho.



i

If*** agradecimentos:

Ao professor Mauro Scapin, peta maxima confiança depositada nes_
te trabalho.

Aos professores Roberto Alcantara Gomes e Máximo Medeiros ( in

memorian) pelo grande apoio nos meus primeiros ensaios científi-

cos.

Ao Professor Responsável pelo serviço de Medicina Nuclear do
Hospital das Clínicas da USRJ pop ter me dado a chance de reali-
zar esta monografia,, Dr. Edson Mendes Boasquevisque.

A todo pessoal medico,técnico e administrativo do Serviço de Me-

dicina Nuclear do ÜCUERJ, Elenice, João, Benedita, Djaldina, S<m

dra, Fátima, Egídio, Dra. Jane e D?a. Rosa pelo se confortante

convívio diário.

Ao pessoal técnico e administrativo do Setor de Biofísica e da

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Biociências Nucleares

da UERJ, pela eficiência e dedicação.

A Vera da Silva, Verinha, pelo grande interesse e empenho pela

minha carreira e sucesso.

A Alcibiades G.Vargas e Rudyard Patto Monteiro, da Universidade

Gama Filho, pelo auxílio técnico preatado.

Ao pessoal da colheita de sangue do Laboratório Central do
UCUERJ.

Em especial, ao professor Mario Bernardo Filho, pelia críticas,

discussões e auxílio prestado durante a realização deste traba -

Iko e pelo estímulo e amizade com que nos distinguiu.

A Iac*, pela amizade e respeito que sempre me dedicou.

A Sheila, pelo esforço e dedicação na parte datilogrãfica deste

trabalho.



ABREVIAÇÕES E SIGLAS

ACD

PAI

PAS

KeV

•A

uCi

nCi

ui

pm

NO

NaCi

PPi-SnCl2

Sn++

SnCl2

Tc

Tc-99m

TCA

TcO2

TcO4

TI

EM

- Ácido cítricô, Citrato e Dextrose

- Fração ácido insolúvel

- Fração ácido solúvel

* Kilo elétron volt

- Miliampere

- Hicro Curie

- Mill Curie

- Micrograrca

- Microlitro

- Micrômetro

- Molibdênio

- Cloreto de sódio

- Pirofosfato de sódio e Cloreto estanhoso

- ion estanhoso

- Cloreto estanhoso

- Tecnécio

* Tecnécio 99 metaestãvel

- Ácido tricloroacético

- Diõxido de Tecnécio

- Per tecne tato (.ion)

- Talio

- Eficiência de marcação



I - INTRODUÇÃO 1

II - MATERIAL E MÉTODOS 13

2.1 - Sangue 14

2.2 - Substâncias 14

2.3 - Equipamentos 15

2.4 - Técnica experimental 16

2.4.A - Estudo da marcação dos eritrôcitos con

Tc-99m em presença de diferentes agen-

tes redutores 16

2.4.B - Influência da incubação prévia dos eri^

trôcitos com cromato de sódio na efi-

ciência de marcação (EM) do Tc-99ra 18

2.4.C - Influência do tratamento prévio cem a-

gente redutor (Sn**) na eficiência de

marcação dos eritrôcitos com Tc-99m e/

/ou Cr-51

2.4.D - Análise das alterações morfolõgicas de

hemãeias tratadas com soluções de clo-

reto estanhoso, pertecnetato de sódio

e cromato de sódio 22

2.4.E - Marcação da fração plasmática com

Cr-51. Precipitação com ácido tricloro

acético (TCA, 10% a frio) 24

2.4.F - Cintigrafia esplênica, com Cr-51 e

Tc-99m 26

III - RESULTADOS 27

3.1 - Efeito da incubação prévia com diferen-

tes agentes redutores 28

3.2 - Influência da incubação prévia dos eri-

trôcitos com cromato de sódio na EM pelo

Tc-99m 28

3.3 - Estudo morfolõgico ao microscópio ótico 35

3.4 - Eficiência de marcação de eritrôcitos com

Cr-51 e Tc-99m submetidos ã tratamento

prévio com solução de cloreto estanhoso 35



3.5 - Variação do teapo de incubaçio coa agen-

te redutor (Sn**) 42

3.6 - Precipitação COB ácido tricloro acctico

(TCA, 10% a frio) 49

3.7 - Cintigrafia esplênica 49

IV - DISCUSSÃO 55

V - CONCLUSÃO 62

VI - RESUMO 67

SUMMARY 67

VII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69



«

I. INTRODUÇÃO



02

Os estudos da cinética celular só foram possíveis

graças ao desenvolvimento da técnica nuclear entre os anos

de 1938 a 1946 e conseqüente produção de i só topos radioatî

vos ar fiei ais de quase todos os elementos que quando utiliza

dos como traçadores celulares permitem evidenciar as Modifi-

cações morfofisiolõgicas durante os processos de saturação

e diferenciação.

Entretanto, algumas condições básicas devem ser

observadas nestes experinentos, tais como ligação estável en

tre o indicador e a célula, especificidade e marcação sem al̂

terações do comportamento celular.

As hemácias forara as primeiras células a serem es-

tudadas pelo método de marcação com radionuclídeos, apresen

tando resultados satisfatórios, pois a hemoglobina nelas con

tida não se renova o somente ecorre sua catabolização quando

estas células entram em lise.

A marcação de hemácias com radiotraçadores de uso

corrente em medicina nuclear tem sido alvo de constantes pes

quisas, uma vez que parte essencial do mecanismo patológico,

de numerosos processos mórbidos corresponde â destruição

acelerada dos eritrócitos.

A determinação da taxa de eliminação circulatória

dos glóbulos vermelhos e o estudo da diluição isotópica for

necent diversos parâmetros que permitem Minimizar as dificul

dades diagnosticas de complexos casos clínicos.

Métodos anteriormente propostos, con a técnica de

aglutinação diferencial, (90) para avaliação do volume

sangüíneo total e aprimorada por Ashby (9) para
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o estudo da volenia e sobrevida de eritrõcitos no homem, apre

sentavam inúmeras dificuldades técnicas, além de não permiti

rein o estudo de pacientes com suas próprias células, o que

não ocorre com a utilização de radionuclídeos. Os métodos

isotõpicos possibilitam tanto a marcação homogênea de células

durante a sua formação como a marcação randôntica, diferencian

do-se, portanto, em dois grupo:

A - Método isotópico randomico1*1'70

B - Método isotópico de marcação homogênia

De acordo com o primeiro, mais comurnente empregado,

marca-se uma população de células em idades mistas (marcação

aleatória). Segundo o outro método, faz-se a identificação

através da incorporação dessa3 substâncias pelos eritrõcitos

recém-formados, na medula óssea, obtendo-se então a marcação

de células da mesma idade (marcação em coortes).

Enquanto no primeiro a técnica é geralmente realiza ..

^a áü vitro , no segundo utilizam-se, in vivo precursores
59 55

da hemoglobina como o ferrorac^.cntivo t Fe) ou ferro-55 t Fe),
ácido amino-acetico ou glicina com C (carbono-glico-cola
14 75

C), selsno metionina ( Sn) , e até mesmo o isótopo não ra

dioativo do nitrogênio ( N) na forma de glicina- nitrogênio-

15.
Alguns autores incluem o di-isopropil-fluorofosfato

32 -
CDF P) como pertencente ao tipe de marcador do tipo "marcação
em coortes".

Ambos os métodos são usados na prática, sendo, po

rôm, muitíssimo mais difundido o métoJo das idades mistas.
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quer pela sua maior simplicidade técnica, quer pela fácilida

de com que se podem introduzir hemácias marcadas tanto no pró

prio paciente, como em receptor compatível normal e vice-ver

sa. Além disso, a técnica de marcação de idades mistas permi

te o ritmo de remoção em prazo muito mais curto do que a mar-

cação em coortes, útil portanto, em termos práticos.

Os indicadores radioativos usados para a marcação

in vitro foram o radioferro {ferro 55 e ferro 59), DFP- fôsfo

ro 32, hidrogênio 3 DPP e o radiocromo22 ( cromo 51).

A marcação de células sangüíneas in vitro com o

cromo-51 hexavalente (51Cr04Na2) (11), proposta inicialraen

te por Gray et alli, em 1950 (41), continua 3endo aplicada

em larga escala, possibilitando estudos por auto-trans-

fusão.

Além do cálculo da massa eritrocitária, a técnica

pode ser empregada no estudo da sobrevida de hemácias

(25).

Estudos da ligação do cromo-51, demonstraram que

esta ocorre para a hemoglobina A preferencialmente na ca-

deia beta e para a hemoglobina F, na cadeia garoa (69, 70,

71). Ê na forma +3 que o cromo liga-se à hemoglobina, ape-

sar do eritrõcito ser permeável apena3 ã forma +6. Esta mu

dança no número de oxidaçao do cromo processa-3Q por oxir-

redução no interior da hemácia (41).



Os aspectos prioritários para o uso do Cr-51, até

recentemente, em grande parte das técnicas de marcação das cê

lulas vermelhas, seriam:

19 - Menores dificuldades técnicas;

- Maior facilidade para a determinação da atividade por se

tratar de radionuclídeo gama-emissor;

- Possibilidade de estimar o grau de hemõlise a curto pra

zo;

29 - A não reutilização de cromo liberado pela destruição dos

eritrõcitos na corrente circulatória ou ao nível das cé

lulas do sistema Retículo Bndotelial;

39 - Possibilidade de se poder identificar, por monitoração

externa, os locais de sequestração dos glóbulos verme

lhos, uma vez que o processo de decaimento da radio ati

vidade na circulação coincide com a disposição do radio

elemento nos órgãos ou tecidos relacionados com a das

truição das células vermelhas.

0 resultado da monitoração permite a determinação

de relações entre Baço e Precõrdio, Fígado e Precórdio e Baço

e Fígado durante o período de observação. 6 possível traçar

uma curva de contagem ir» vivo cujo perfil poderia fornecer



06 »

indícios para o diagnóstico de certos tipos de anemia como

também indicar os casos em que se torna benéfica a esplenecto

mia.

Desde I960, o cromo-51 é empregado em cintigrafias

do baço, exame de valor considerável e crescente a medida que

técnicas o tornam mais fácil e lhe acrescentam caráter de pro

va quantitativa.

Para a representação cintigrãfica de um órgão é ne

cessaria a acumulação, a mais seletiva possível de uma subs

tância radioativa que se fixe principalmente no baçc, ele não

foi demonstrado por cintigrafia até que sua delineação par

ciai ocorrem ocasionalmente em cintigramas no fígado, realiza

dos após a administração do ouro 198 coloidal.

O tratamento das hemácías por agentes fÍ3icos ou

químicos ou por processos imunolõgicos permite que as mes-

mas sejam seqüestradas pelo baço possibilitando a avalia-

ção deste órgão do ponto de vista morfolÓgico e funcional '

(6, 8, 51, 96, 99).

Aquecendo-se os eritrócitos humanos a aproxiraadamen

to 509C durante um período de tempo que pode variar de 10 mi

nutos a 1 hora, eles sofrem uma série de modificações que tra

zero como conseqüência a formação de uma mistura contendo 80%

da esferocitos e 20% de fragmentos de eritrócitos, que se ori

ginam a partir dos glóbulos normais. Esse processo é indepen

dente da qualidade dos eritrócitos e se apresenta da mesma

forma nas hemãeias normais e patológicas. Depois da injeção

na corrente sangüínea de uma população de eritrócitos altera

dos termicamente, os esferócitos, nos casos normais, são reti



dos no tecido perissinusal da polpa vermelha logo em sua pri-

meira passagem pelo baço, já que a marcação dos eritrócitos

com o cromo-51 não se pode desfazer com o tratamento térmico,

depois da injeção destes, marcados com o radiocromo e altera

dos pelo calor, pode-se obter um acumulo desse isõtopo radio

ativo no baço, em forma altamente especifica. O aquecimento

dos glóbulos vermelhos do sangue aumenta a fragilidade osoótî

ca, mas não causa hemõlise88.

A capacidade do baço reter partículas está intima

mente relacionadas com o tamanho das mesmas (8, 59, 87) .

A cintigrafia esplênica seletiva permite a avalia

ção de massa hipocõndrio esquerdo, localização de absces-

sos, neoplasias, investigação de baço acessório, e também

avaliação do volume, posição ou função deste órgão.

Devido a suas múltiplas possibilidades de emprego co

mo traçador radioquimico, e pela sua importância particular

no estudo da dinâmica eritrocitãria, o cromo se destacou como

elemento especial de estudo e se constituiu no principal ins

trumento técnico para a análise da população eritrocitãria.
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Entretanto, vários autores verificaram uma queda

da radioatividade circulante, que se processa mais rapidamen-

te do que a dependente apenas da destruição dos eritrócitCs

marcados, o que foi explicado pela existência de uma eluição

do cromato dos elementos vermelhos, sangüíneos in vivo, de

forma exponencial3!*#6;!»í *, aproximadamente, na taxa de 1% ao

dia. Além disto, a meia-vida (27,8 dias) relativamente lonqa

deste radionuclideo, a baixa abundância (9%)e a alta energia

C320 Kev) dos fatores emitidos, são características físicas

pouco favoráveis ã sua rotineira aplicação.

Harper et alli, em 1964 (44) introduziram em raedJL

cina um dos radionuclideos mais utilizados atualmente: o

tecnêcio-J9ia, radioisõtopo da escolha para cs procedimen-

tos em medicina nuclear dsvido as suas caractarlsticas fí-

sicas como a raeia-vida de 6 horas e a energia gama de

140 keV.

0 teenécio é encontrado nos números de oxidaçãq

de +7 a -1. Em meio aqueso, as formas mais estáveis são +7

em pH ácido ou neutro e a f4 em pH alcalino.

A técnica de marcação ds hemãeias com teenécio-

-99m te.-n sido utilizada com sucesso em varias técnicas de

uso corrente na área de ciências da saúde (5, 16, 35, 40,

47, 55, 75, 84).

Fischer et alli (35) propuseram um método pionei-

ro para a marcação da eritrócitos com tecnécio-99m e aua

utilização em cintigrafia esplênica seletiva. 0 tempo de

incubação das hemãeias com este isótopo correspondia a
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20 minutos, havendo posterior aquecimento a uma temperatura

de 49,5?C pelo mesiao intervalo de tempo e, em seguida injeção

destas células nos pacientes.

Testes sistemáticos dos vários parâmetros envolviL

dos na reação de marcação de hemãcias foram realizadas por

Hanbold et alii1*5 com a finalidade de determinar os fatores

que controlavam a eficiência de marcação no método de Fischer.

Estes autores, utilizando a técnica anteriormente descrita,ob

tiveram uma eficiência de 10%, consideravelmente baixa. De£

cobriram, empiricaiuente, que eluir o radionuclídeo 30 minutos

antes do seu uso para que so houvesse partecnatato puro, e

deixar o sangue em repouso durante e3te tempo, aparentemente,

para haver deoxigenação, eram medidas capazes de produzir mar

cações estáveis, com eficiência na faixa õe 30 a 90%. Tais

resultados não foram possíveis do reproducSor'5.

Na tentativa de aumentar a percentage de marca-

ção das hemScias pelo tücnécio-99m Burdine e Legeay (16),

adicionaram ãcido ascórbico, peróxido, inibidores sulfldri

co, heparina e também aqueceram o 3i:3toira de 30 a 50 minu-

tos a 50? C. As células incubadas com tecnécic-'>->m tinhaai

sua atividade diminuída facilmente e depois ds lavada 5 vê

zes era reduzida a menos do 101.

Nos processos de marcação de agentes quulantes e de

partículas com TC-99ra vem sendo utilizadas substâncias reduto

ras31'32'33 . Um dos mais fortes redutores do pertecnetato,

o íon estanhoso, capaz de levá-lo aos estados reativos em pH
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neutro, justifica desta forma sua presença nos métodos de

marcação de eritrôcitos.

A utilização do estanho (Sn**) tem sido feita an

tes do tratamento das henácias com tecnécio-99m (12, 64»

80, 85) ou então apôs o tratamento dos eritrôcitos com o

radionuclideo considerado (29» 34) .

A eficiência de marcação das células vernelhas

do sangue em função da concentração de Sn apresentou nos

estudos de Serger e Johannsen rendimento máximo com 0,2 a

0,5ug de estanho para 4 rcilílitros de sangue (12). Poste*

rio men te, outros autores (80) reforçarão estes resultados

e mostraram que a reação do tecnécio-99m com o Ion estanho

so antes da incubação previa com as células sangüíneas im-

pedia a incorporação deste radienuclideo nas hemácias.

0 Tc-99m, quando adicionado antes do estanho, é

liberado facilmente pelas células marcadas na ausência de

agente redutor, durante lavagens sucessivas com solução sa

lina fisiológica (16). Além disto, a análise do heraolisado

de células marcadas na presença de Sn** demonstrando sua

ligação predominante ã hemoglobina (23, 29, 76, 91) é mais

um dado experimental capaz de evidenciar o mecanismo de re

dução celular do Tc-99ra, embora não o esclareça.

A análise molecular das células sangüíneas mos-

tra que, na molécula de hemoglobina o teenécio liga-se pre

ferencialmente 5 cadeia beta (23, 76).



A administração de pirofosfato-cloreto estanhoso

por via venOba, método introduzido por Pavel et alii (68) ,

fornece alta eficiência de marcação das células. Resultado

semelhante foi obtido quando se administrou cloreto esta-

nhoso por via oral (67).

Anghileri et alli, introduzindo modificações no

método proposto por Fischer et alli para marcação de eritô

citos com pertecnetato de sódio (Na ^VcO.) concluíram que

o loa cromato atuava conio poderoso carreador no processo ,

aumentando a eficiência de marcação de hemácias COJO Tecnê-

cio-99m.

Con o ion estanlicso ê um dos mais forts reduto-

res de pertecnetato, e, nas técnicas recentemente propôs»

tas ele tem sido utilizado para se obter máximo rendimento

de narcação, neste trabalho pesquisou-se outros agentes re

dutores capazas de desempenhar esta mesma função, além de

procurar-se verificar a influência do cromato, pertecneta-

to c do estanho na eficiência de marcação das heniãeias com

cromo-51 e tecnécio-99m,

A utilização de cloreto estanhoso em diversas

técnicas assim como o cromato de sódio justifica a verifi-

cação de possíveis alterações morfolõgicas nas cálulas era

tadas com estas substâncias.

Em virtude dis ligações dos ions crônico per-

tecnetato serem predominantemente na cadeia beta da molécu

Ia de hemoglobina, procurou-se avaliar o nível d3 interfe-

rência de um ion em relação ao outro. Para tanto, reali-

zou-se experimentos nos quais as hemácias eram prê-trata

das com Tc-99ra e a seguir com Cr-51, calculando-se depois



9 eficiência de fixação deste ultimo radionuclídeo nos eT

ritrôcitos. Também foram realizadas experiências onde pro-

cedia-se ao tratamento de haraácias cosi Cr-Sl ou Cr-50 e Io

go apôs, marcação com tecnécio-99m, determinando-se poste-

riormente a eficiência de incorporação do tecnécio âs célu

Ias vermelhas do sangue.

As cintigrafias esplênicas obtidas através da u

tilização de hemãcias marcadas com tecnécio-99ra ou com

croiao-51 twibeia foram comparadas.
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I I • MATERIAL E MÉTODOS
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2.1. O sangue utilizado era obtido através de pur.çao venosa ,

realizada em doadores sãos. O material era colhido em

frasco ã vácuo, estéril, contendo ACD na proporção de

4 ml de sangue total para 1 ml do anti-coagulante.

2.2. As substâncias utilizadas podem ser separadas em doi3

grupos:

A) Substância não radioativas:

- Pirofosfato de sódio e Cloreto estanhoso (PPi-LnCl,)

preparado liofilizado, contendo 12 mg de Pirofosfa-

to de sódio e 3,4 mg de cloreto estanhoso.

- Solução Anticoagulante ACD (Ácido cítrico, 0,48g;

citrato, 1,32 g, glicose, l,47g e ã'.jua destilada

para 1Q0 ml de solução).

Produzida pelo Laboratório Don Daxtar S/A, Indus

trias Químicas.

- Ácido Ascórbico, Merck S/A

- Cromato de sódio, Merck S/A

- ílcido Tri-cloro-acético, Reagen

- Boro hidreto do sódio, Merck S.A.

- Metanol, Merck S.A,

- Glicerina, Merck S.A.

- Fosfato monoácido dissódico, Merck S.A.

- Fosfato diácido de potássio, Merck S.A.

- May Grunwald em pô, Merck S.A.

- Giemsa em pó, Merck S.A.



I?
•

D) Substâncias radioativas

- Tecnêcio-99 meta estável ITC-99B).

Obtido sob a forma de pertecnetato de sódio C 99ar-

TcO.Na) por solução de Nad 0,9%, de geradores de

Molibdênio (99Mo 99ra-Tc), fornecidos por Mallin

ckrodt, Inc (USA).

- Cromo-51 (51-Cr).

Fornecido sob a forma de cromato de sódio INa- Cr

OA Instituto de Pesquisas Energéticas (IPEN)- São

Paulo.

2.3. Equipamentos

- Cintilômetro

A radiometria gama das amostras era feita em um sis

tema de contador de poço com cristal de iodeto de sódio (ati-

vado com TI) , acoplado a amplificador e escatimetro (Espectro

Sealer II - Picker).

- Agitador de amostras (Micronal)

Utilizado para homogeneização de soluções.

- Centrifuga clínica (Luferco-modelo 40308)

Usada para separação das frações plasmãticas e celu

lar ou para separação da fração solúvel e insolúvel nos estu

dos de precipitações com ácido.



- Banho-maria (Fename)

Regulado nas temperaturas de 37 ou 49,59C para incu

bações de sangue ou para desnaturaçao dos eritrõcitos .

- Tubos para contagem medindo 47 M de altura x 11 m

de diâmetro, e 1 mm de espessura das paredes, providos de tam

pa com rosca.

- Microscópio ótico (Nikon - Labophot)

Utilizado para pesquisa de alterações rcorfolõgicas,

em hemâcias (aumento 100X - imarsão).

- Mapeador retillneo cora cristal de NaI, ativado cora TI,

com 12,5 cm de diâmetro e 7,5 cm de espessura (scintinat-2,

lliemens).

2.4. Técnica Experimental

2.4.A. Estado da marcação dos eritrõcitos com Tc«-99m em

presença de diferentes agentes redutores,

0 íon estanhoso <S.n ) tem sido descrito como um

agente redutor capaz de aumentar a eficiência de marcação dos

eritrõcitos com Tc-99m , Procurou-se pesquisar outras

substâncias capazes de produzir o mesmo efeito.

Utilizou-se várias concentrações de cloreto estanho

so, vitamina C e Borohidreto de sódio (volume igual a 1 ml) ,

adicionadas a frascos estéreis e â vácuo, contendo 3 ml de

sangue total, incubados durante 60 minutos, ã 379C em banho*
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maria, agitados ocasionalmente ao longo deste período. h

seguir, acrescentava-se 0,5 ml da soluçio de Na mTcO4 com

uma atividade correspondente a lOyCi e reincubava-se, nas

mesmas condições» por 10 minutos.

Apôs a marcação» as células eram submetidas a Ia

vagens com solução de cloreto de sódio 0»9%. Para isto, a-

pôs a primeira centrifugação a 600xg retirava-se alíquotas

de 25u^ da fração plasmãtica e celular. O restante da fra-

ção plasmatica era desprezado, o hematocrito reconstituído

com a mesma solução de NaCl e outra centrifugação era fei-

ta. ,-

As alíquotas eram colocadas em tubos de contagem

contendo 1 ml de água destilada. A contagem das amostras e

ra feita em cintilador de poço com cristal de Nal (Ti). O

sistema era ajustado para energia de 140keV, quando conta-

gens de amostras de Tc-99m com janela de 20 keV. Proteto

res de chumbo foram usados para conter todo e qualquer ma-

terial radioativo, de acordo coro as normas de proteção ra-

diolõgica da CNEN.

A eficiência de marcação era calculada de acordo

com a formula descrita na referência 15.



2.4.D. - Inlluônoid da incubarão prSvlu dos eritrõcitos

cora Cromato de Sódio na eficiência de marcação

lEMl do Tc-99m.

Os experimentos nos quais o objetivo era verificar

possíveis modificações na EM de eritrõcitos marcados com Tc-

99m e previamente incubados com cromato de sódio, foram reali.

zados utilizando-se cromo radioativo (Cr-51) e cromo não ra

dioativo (Cr-50).

2.4.B.I. Cr-51

Foram incubados 3 ml de sangue com 1 ml da solução

de Na- CrO,, com atividade de 10 ou 100 vil em banho-maria â V

379C, por 30 minutos.

Após várias lavagens com cloreto de sódio (NaCl

0,9%), os eritrõcitos marcados com Cr foram ressuspensos em

solução salina (volume final de 3 ml) . A seguir, 1 ml da so**

luçao de cloreto estanhoso (3,4 ug/ml) era adicionado â mis

tura e esta reir.cubada a 379C por 60 minutos, em banho-maria.

Finalmente, acrescentou-se ao meio de reação 0,5
QQTYJ

ml da solução de Ma TcO4 com uma atividade de 10 uCi. A in

cubação processou-se por 10 minutos, na mesma temperatura.

As alíquotas eram separadas e contadas como discri

minado em 2,4.A., sendo que o cintilador era ajustado para

energia de 320Kev quando a3 amostras continham Cr-51.

Um dos frascos serviu de controle da EM dos eritrõ

eitos. Nele não houve tratamento prévio do sangue com o ra

diocromato, utilizando-se solução salina para igualar o volu-
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IRC.

2.4.B.2. Cr-50

Nestes experimentos variou-se a concentração de cr©

inato de sódio, não radioativo, que era acrescentado a fras

cos contendo 3 ml de sangue total, incubados por 30 minutos,

a 379C em banho-maria.

Apôs esta incubação eram feitas de 1 a 5 lavagens

através de centrifugações sucessivas a 600xg, desprezando-se,

o sobrenadante. O precipitado era ressuspenso en NaCl 0,9%

(volume correspondente ao inicial). Não se variou a concen

tração de cloreto estanhoso (3,4 u^/ml) utilizado, incubando-»

se 1 ml de sua solução durante 60 minutos a 379C. Ao final

deste tempo, 0,5 ml da solução de pertecnstato ca sódio era

adicionado ao meio.

A técnica de separação e contagem das amostras esta

descrita no Item 2.4.A.

Como padrão para EM dos erítrõcitos, utilizou-se ,

num dos frascos, água destilada, no mesmo volume das soluções

de cromato de sódio empregadas.

2 1 0
As concentrações utilizadas foram: 10 , 10 , 10 ,

l(f\ 10"Z, IO*3 mg/ml

0 frasco incubado com solução de cromato de só

dio a 100 mg/ml foi cm duplicata a fim ãa tornar pos -

sível a comparação dos resultados obtidos quando, ao meio de

reação adicionava-se ou não, 50 mg de ãcido ascõrbico dissol-
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vie s em 0,5 ml de água destilada, após incubação das hema

cias com a solução de cromato de sódio, nas concentração men

cionadas.

2.4.C. Influência do tratamento prévio com rgcnte redu

tor (Sn 1 na eficiência de marcação dos eritrõci^

tos com Tc-99m e/ou Cr-51.

Incubou-se a 37<?C (temperatura obtida corr. o auxílio

de banho-maria 1, durante 60 minu os, frascos estéreis e à vá-

cuo, contendo 3 ml de sangue ceai e 1 rei da solução de clore

to estanhoso (3,4 ug/ml). ApÕ3 este tempo os tubos foram tra

tados de formas diferentes:

19 - Acrescentou-se 0,5 ml da solução de pertecnefcato de só

dio cem atividade de 10 j.Ci e mais 0,5 ml de soluçãc sa-

lina. A mistura era incubada por 30 minutos, nas rites

íttas condições já mencionadas (Tubo A) .

29 - Acrescentou-se 0,5 ml da solução de cromato de sódio com

atividade de 10 pCi e mais 0,5 ml da solução salina. A

mistura era incubada por 30 minutos (Tubo B) . ,

39 - Acrescentou-se 0,5 ml da solução de pertecn-stato de só

dio (A = 10 vCíl e 0,5 ml da solução de cromato de sódio

(A3 10 iiCi) , A mistura era incubada nas meadas condi

ções, por 30 minutos (Tubo C)»

Ao mesmo tempo, incubou-se frascos contendo 3 ml de

sangue total, com 1 ml de solução salina durante 60 minutos e

acrescentou-se, na mesma ordem, as soluções encontradas nos
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tubos A,B e C. Os tubos cm que o cloreto estanhoso foi subs-

tituído por solução de NaCl (0,9%), foram denominados de Tu

bos DrE e F, e serviram de padrão.

A separação e contagem das amostras foi feita conto

descrito no item 2.4.A.

2.4.Cl. Efeito do tratamento simultâneo com agente re-

dutor í$n++), Tc-99m s/ou Cr-51 na eficiência

de marcação de aritroeitos, en tempo determina-

do.

Frascos contendo 3 mi de sangue total feram incuba-

dos por 90 minutos a 379C em banho-maria. Neles foi adiciona

do:

19 - Solução de cloreto estanhoso (volume * 1 ml, concentra -

ção = 3,4 ng/ml), solução de pertecnetato de sadio (0,5

ml) e solução salina (0,5 ml) - Tubo A.

29 - Solução de cloreto estanhoso (volume = 1 ml concentração

3,4 pg/ml), solução ie cromato de sódio (.0,5 ml) e solu-

ção salina (0,5 ml) - Tubo B,

39 - Solução de cloreto estanhoso (volume = 1 ml,concentração

3,4 ug/ml), solução de pertecnetato de sódio í0,5 ml) e

3oluçao de cromato de sódio (0,5 ml).

Como padrão para se analisar o efeito da incubação,

simultânea de eritrõeitos cem o agente redutor e as substân

cias radioativas (pertecnetato e cromato de sódio) utilizou-

se três outros tubos (D,E, e F ) , nos quais a solução de clore



to estanhoso foi substituída por solução salina.

A separação e contagem das amostras, assim como o

cálculo da eficiência de marcação foi feita como descrito an

teriormente (2.4.A).

2.4.C.2. Sfcito Ja variação áo tempo de innubação com

o agente redutor (Si++) as substâncias radica

tivas íTc-99m e Cr-51} na EM de eritrôcitos.

Subneteu-se a uma temperatura de 379C, eir. banho

maria, por diferentes intervalos de tempo ate um período de

incubação máximo de 120 minutos, frascos em duplicata con

tendo 3 nl de sançue acrescidos de 1 ml de solução de clore-

to estanhoso (3,4 ug/ml). Em seguida,0,5 ml da solução de

cromato de sódio eram adicionados ao meio do reação, proce -

dandc-se a nova incubação.

A análise da influencia na EM do3 eritrócicos com

os referidos radionuclldeos era realizada após a adição de

mTc0^ e I4a51Cr04 3 temperatura de 379C.

2.4.D. Análise das alterações morfolôgica3 do hemácias

tratadas com soluções de cloreto C3tanhoso, per

tecnetato de sõdio e cromato de sódio.

Modificações na EM de eritrôcitos com Tc-99m , pre

viamente tratados com cromato náo radioativo, poderiam es

tar correlacionadas âs alterações morfolõgicas causadas nas

tas células, ao longo do processo de marcação.



Trabalhou-se com soluções de cromato de sódio nas

concentrações de 100 mg/ml e 10 mg/ml. Foram feitos esfre

gaços do sangue periférico incubado coin Cr-50 e Tc-99m ( des

crito no Item 2.3.2.B.).

As lâminas utilizadas eram novas, lavadas coin água

e sabão e estocadas eir. ãlcool-acetona. Apôs preparo do es_

fregaço, eram deixadas secar durante 10 minutos e então trans

feridas por 5 minutos para solução de May-Grurwaid e para so

luçao de tampão fosfato {pll 7,2), 0 excesso era retirado em

papel de filtro, sem secar.

Aplicou-se solução da Giemsa diluída, por 20 minu

tos e posteriormente tampão fosfato (pH 7,2) por 20 segun

dos. As lâminas eram secadas e examinadas ao microscópio ó

tico.

~ Soluções utilizadas

1. May-Grunwald

May-Grunwald em pó .,.,..,, ...,.,.,,0,3 g

Metanol (livre de acctona).,,. 100 ml

Deixada em repouso durante três dia3 e filtrada an

tes do uso.

2. Giemsa

Giemsa em pó ,., 0,6 g

Metanol (livre de acetona),,..,.,, 50 ml

Glicerina ,..,....,, , 25 ml

Deixada em repouso por 3 dias. Filtrada e diluída(

1 gota por ml de tampão fosfato) antes do uso.



3. Tampão fosfato H/15, FH 7,2

Solução A

Na2HPO4 9,47 g

H-0 destilada q.s.p lOOOnl

Solução 3

KH2PO4 , 9,08 g

H-0 destilada q.s.p lOQOml

Solução de Trabalho

Solução A , .71,5 ml

Solução B , 28 r 5 ral

2.4.E. Marcação da fração plasnática coro Cromo-51

Precipitação com ácido Tricloro Acêtico (TCA, 10%

a frio).

Em frasco estéril e à vácuo foram ressuspensas 6

ml de plasma em 4 ml de solução salina. Deste volume reti_

rou-se amostras de 3 ml que eram incubadas com solução de

cloreto estanhoso ( J,4 yg/ml) o NaCl 0,9i, por 60 ninutos, ã

379C em banho-maria. Adicionava-se, alternadamente, a estes

tubos, 0,5 ml da solução do cromato de sódio (A =*10uCi)

Mantinha-se i1? nesiras conrlÍ7Õií3 de ter.fsratura nor 10 minu -

tos.
m

Ao final deste tempo, 200 ul de plasma eram precipi-

tados com 1 ml da solução de TCA 10% a frio. Ocorria a cen *

trifugação (600 x g) destas amostras, scparando-se as fra
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çóes ácido solúvel (FAS) e fração ácido insolüvel (FAI) para

contagens.

O mesmo procedimento foi observado para fra -

ções plasmáticas obtidas a partir da marcação de 3 ml de san-

gue total.
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2.4.P. CINTIGRAFIA ESPLÊKICA COM Cr~51 E

Colheu-se 12 ml de sangue, em seringa uroidecida COM

solução de ACD, que foram transferidos para frasco estéril

• à vácuo contendo 4 ml da solução de ACO.

F.l. Cr-51

Adicionou-se â mistura, homogeneizada lentamente ,

sem agitar, 200 jiCi da solução de Na- CrO*.

A tncubaçio foi feita por 30 minutos â 379C, est

banho maria, agitando-se periodicamente o frasco ao final des

te tempo, acrescentou-se 5Q mg de ãcido ascõrbico, em solu

ção, para reduzir o Cr-51 que não houvesse penetrado nas heraâ

ciar.

0 sangue era então aquecido, após 5 minutos, â tem-

peratura de 499C + 19, durante 30 minutos, efetuando-se assim

a alteração dos glóbulos vermelhos.

A mistura era deixada esfriar â temperatura ambien

te, por 5 minutos, e injetada intra-venosamente»

A centigrafia era iniciada a partir do sexagésimo roi^

nuto apôs a injeção dos eritrócitos marcados e alterados.

A marcação dos eritrócitos com Cr-51 foi realiza

da conforme técnica recomendada pelo ICSH, 1980.

F.2. Tc-99m

Amostras de 6 ml de sangue foram separada» do san

gue colhido (2,4.F) • incubadas por 60 minutos, ã 379C •» bâ
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nho-maria, com solução de cloreto estanhoso (6,8 ug/ml) na

proporção de 1 ml desta substância para cada 3 ml de . sangue

total.

A seguir, adicionou-se de 0,8 a 3 mCi da solução

de pertecnetato de sódio, semi-incubando-se por 10 minutos,

nas mesmas condições* A alteração dos glóbulos vermelhosocor

ria através do aquecimento do sangue a uma temperatura 499C

+ 19, durante 30 minutos.

O sangue era reinfunclido no paciente apôs ser dei

xado por 5 minutos, â temperatura ambiente.

A marcação dos eritrôcitos com Tc-99m foi realizada

conforme técnica recentemente desenvolvida no Laboratório de

Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da UERJ.

, » s 4
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3.1. EFEITOS DA INCUBAÇÃO PREVIA COM DIFERENTES AGENTES

TORES

A eficiência de marcação de eritrôcitos COB Tc~99»

parece ser um processo dependente da concentração de W i -

SnCl,» atingindo um valor máximo (96%) nas concentrações com

preendidas entre 3,4 e 6,8 mg/ml, onde ocorra uma espécie de

saturação. A partir daí verifica-se uma diminuição na EM em

decorrência do aumento da quantidade de Sn .

0 tratamento das hemãcias com vitamina C e borohi •

drato de sódio, pelo menos nas concentrações utilizadas» não

foi capaz de produzir nenhum acréscimo na EM quando coopera-

do com o controle incubado com salina, como pode ser visto

na Figura 1.

3.2. INFLOfiMCIA DA IMCÜBAÇ&O PREVIA DOS ERITftQClTOS COM CRD-

MATATO DE SÓDIO NA EM PELO Tc-99ltt
- •

Considerando que o íon TcO4 tem preferencialmente

o mesmo sitio de ligação do íon CrO^ utilizou-sa soluções de

cromato de sódio radioativo e não radioativo, variando-se sua

concentração*

A tabela 1 mostra que a EM dO3 eritrôcitos com Tc-

99ro não foi alterada pelo tratamento prcvio com Cr-51, quan-

do a atividade utilizada era de 10 ou 100 uCi.

A solução de cromato de sódio não radioativo foi u-

tilizada com objetivo de se variar, de um modo mais amplo,as

concentrações usadas no tratamento prévio de eritrôcitos mar

. . '.;-*.



cados posteriormente coa Tc-99«.

Verificou-se que o Índice de «arcação das heaacias

incubadas coa Cr-50 nas concentrações de 100, 10 e 1 ag/al

era inicialmente inferior aos valores encontrados para con -

centrações correspondentes a 100» 10, 1 e 0 |tg/al sendo <$m

nenhuma dessas concentrações foi capas de provocar henõlise.

Estes resultados parece» não expressar a real influência da

substância usada no processo de marcação dos eritrõcitos coa

pertecnetato de sódio, una vez que lavagens sucessivas des -

tas células, antes de adicionar-se tecnêcio ao seio de rea -

ção, normalizava a EM, efeito que só não foi observado quan-

do se incubava coa solução de croaato de sódio a 100 ag/al

(Figura 2).

Não foram encontradas variações na EM coa TC-99a

quando se utilizou a técnica de lavagem das células coa solu

çlo salina, apôs o término da marcação com pertecnetato (Ta

bela 2).

Os frascos incubados com solução de cromato de só -

dio, nas concentrações correspondente a 100 e 10 mg/ml, Gasam

áuplicad>3 a fim de tornar possível a comparação dos resulta**

dos obtidos quando a ele era ou não adicionado >0 mg da áci-

do ascõrbico, dissolvidos em 0,5 ml de água destilada, apôs

incubação das hemácias com croroato de sódio nas concentra-

ções mencionadas. A marcação das células coa Tc-99m era fei

ta como descrito anteriormente(2.4.A - Figura 3).

A lavagem das amostras com solução de WaCl 0,9% ao

final do processo de marcação não causava qualquer modifica-



FIGURA 1

IO*3 IO"Z IO"' 10° IO1 IOZ

EFEITO DA INCUBAÇÃO COM DIFERENTES AGENTES REDUTO RES NA EM DE

ERITROCITOS PELO Tc-99m

S n C l 2

Vitamina C

Borohidreto de sódio



TABELA 1

3Í

% EM
com Tc-99m

96,5%

95,7%

96,1%

ATIVIDADE
DE Cr-51 UCi)

0

IO

100

% EM
com Cr-51

9 4 %

9 4 , 3 %

INFLUÊNCIA DA INCUBAÇAO PRÉVIA DOS ERITRÕCITOS COM Cr-51
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FIGURA 2

EFEITO DE LAVAGENS SUCESSIVAS DOS ERITRÓCITOS PRE-INCÜBADOS

COM Cr-51 NA SUA EM PELO Tc-99m

- Eritrócitos pré-incubados com Cr-50 e marcados

com Tc-99m

- Eritrócitos pré-incubados com solução de Cromato

de sódio, submetidos ã lavagens sucessivas com

NaCl (0,9%) e marcados com Tc-99m

N9 Final de Lavagens: 5
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TABELA 2

C NíÇfcr 0 4 J
mq/m\

.0*

«o1

.0°

IO"'

i o 2

Í0*3

1

59,4 %

93,6%

94,0%

93,4%

93,9%

923%

94,5%

2

47,6%

87,6%

87,6%

§6,9%

87,6%

87,4%

94,1%

3

N.8%

6%

6,4%

5.5 %

6,3%

5,5%

6.2%

EFEITO DE LAVAGEM COM NaCl (0,9%) EM ERITRÕCITOS FARCADOS COM
Tc-99m SUBMETIDOS A TRATAMENTO PRÉVIO COM Cr-50

1- e r i t r ó c i t o s prc-incuba.Jos com Cr-50 (101 e 10 2

2- e r i t r ó c i t o s pré-incubados com Cr-50 (10 e 102

mg/ml), marcados com Tc-99m e submetidos â l a -
vagem



FIGURA 3

EFEITO DE LAVAGENS SUCESSIVAS NOS ERITRÕCITOS MARCADOS COM

Tc-99m SUBMETIDOS A TRATAMENTO PRÉVIO COM Cr-50 (PEPRESBM-

TAÇÃO GRÁFICA)
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ção dos resultados (Figura 4).

3.3. ESTUDO M0RF0LÕGICO AO MICROSCÓPIO ÓTICO

Ao longo do processo de marcação dos ^ritrôcitos

com Tc-99m submetidos a tratamento prévio com soluções de

crornato de sódio não radioativo, nas concentrações de 100 e

10 mg/ml, na presença de SnCl- na concentração de 1,4 pg/ml,

procurou-se determinar possíveis alterações morfolõgicas so-

fridas por estas células.

A Tabela 3 e as Figuras 5 e 6 exprimem os resulta -

dos obtidos.

3.4. EFICIÊNCIA DA MARCAÇÃO DE ERITROCITOS COM Cr-51 6

Tc-99m SÜ3METIDOS A TRATAMENTO PRÉVIO COM SOLUÇÃO DE

CLORETO ESTANHOSO

Com a finalidade de se verificar a influência do

íon estanhoso na fixação do Cr-51 e do Tc-99m A3 heraãcias,da

terminou-se a eficiência de marcação de eritrõeitos com os

dois radionuclídeos mencionados, simultânea e isoladamente ,

quando estas células são pré-incubadas com soluções de NaCl

(0,9%) ou cloreto estanhoso ( J,4ug/ml). Os resultados obti

cios podem ser vistos nas Tabelas 4 e 5,

O tratamento simultâneo com Sn**, Tc-99nt e/ou Cr-51

durante intervalo de tempo correspondente â 90 minutos resul

tou em valores inferiores aos encontrados quando a solução
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FIGURA 4

EFEITO DA ADIÇÃO DE ACIDO ASCÔRBICO EM ERITROCITOS PRÊ-INCOBA

DOS COM Cr-50 NA SUA EM PELO Tc-99m

- eritrõcitos tratados com ácido ascórbico

- eritrócitos não tratados com ácido ascórbico
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TABELA 3

Modificações estrwturols CM

t Mofbr 0 3

10 mg

100 mg

5 0Cr

poiciiocitcs*
hipocromía

discreta
omeocitose

poictlocitoe*

hipoeromio a

Ŝ Cr • Srf£*Tc

discreta

psicüoeito*»

hipocresiio e

GRiSOCitOM

EPEITO DA INCUBAÇÃO DE ERITROCITOS COM SOLUÇÕES DE CROMATO DE
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Figura S - Nicroseopia ótica d« «ritrôcitos incubados co* »olu
çio ám cromato d* sddio (100 mg/mll

(A) - Hipocronia
CB) • poicilocitoM a anisocitosa



Figura 6 - Microscopla Ótica de «ritrÕcito» incubados com »olu
çio dm cromato d« sódio (100 mg/ml)



TABELA 4

TUBOS
A/D

B/E

C/F

EM DE

Sn**

—

S 7 %

81,4%

ERITRÓCITOS

Na Cl

94,7%

96,4%

COM slCr

% dt variação

INFLUÊNCIA DE TRATAMENTO PRÉVIO COM SnCl, NA EM DE ERITRÕCITOS
PELO 51Cr



TABELA 5

41

TUBOS

A/O

B/E

C/F

CM CE

S n "

96%

95,4%

ERITRÓCITOS COM " * T C

No Cl

4 7 , 4 %

4 5 , 1 %

% d« vor iocõo

INFLUÊNCIA DE TRATAMENTO PRÉVIO COM S n C l , NA EM D2 ERITRÕCITOS

PELO " " V c



tíe cloreto estanhoso era adicionada ao neio de reação, par*

eficiência de marcação com Cr-51 (Tabela 6).

A EM de eritrôcitos con Tc-99», nestas condições

foi igualmente baixa na presença ou ausência de Sn (Tabela

7). Este resultado foi testado procedendo-se ã incubação de

3 nl de sangue total com Tc-99m por 10 minutos, posterior a-

dição de Sn + eu solução salina ao meio de reação e reincuba

ção por diferentes intervalos de tempo. A EM variou na fai-

xa de 50 a 70%, achados concordantes com outros autores. Es_

tes resultados podem ser vistos nas Figuras 7 e 3.

3.5. VARIAÇÃO DO TEMPO DE INCUBAÇÃO COM AGENTS KBDOTOR(Sn )

A airva de incorporação para Cr-51 e Tc-99ro, com

tempos crescentes de tratamento das células com F?i-SnCl3»os

tra que para o 19 radionuclídeo houve um aumento s» decorrên

cia do tempo de incubação, atíngindo-se um máximo aos 60 mi-

nutos, quando o sistema entra cm equilíbrio (Figura 9).

A incorporação do Cr-51 foi alterada possivelmente

pela presença da Sn++ livre no meio de reação, o que poderia

ocasionar a interação deste com o Tc-99m, aumentando, dessa

forma, a fixação do Cr-51 ãs hemácias (Figura 10).

Lavagens dos eritrócitos com solução de MaCl 0,9%

não alterou a eficiência de marcação pelo Tc-99m, demonstran

do que, embora sendo baixo seu índice de incorporação am tern

pos inferiores ã 60 minutos, o radionuclídeo encontrava - se

fortemente ligado ãs células. A EM do Cr-51 não foi igual -



43-

TABELA 6

TUBOS

A/D

B/E

C/F

EM O€

49 ,5%

ERITRÓCITOS COM 5iCr

N«CI

9 S %

95,3%

%dKvorioçS»

——

« 8 . 1 %

45,6%

EFEITO DE IüCÜDAÇJto SIMULTÂNEA COM Sn , Cr E HTc NA EM

DE ERITRÕCITOS PELO 5lCr
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TABELA 7

TUBOS

A/O

B/E

C/F

EM DE

Sn

50,7%

51,3%

ERITROCITOS COM *

NO C|

50.2%

50,9%

%

*n T c

dt variação

0,5%

0,4%

EFEITO DE INCUBAÇftO SIMULTÂNEA COM Sn++, 5lCr e 99roTc NA EM
DE ERITROCITOS PELO " m T c
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FIGURA 7

EFEITO DA MARCAÇÃO DE ERITR0CIT0S COM Tc-99ro E POSTERIOR

INCÜBACÃO COM SnCIU



«*• •

FIGURA 8

EFEITO DA MARCAÇÃO DE ERITP.ÕCITOS COM Tc-99m E POSTERIOR

INCUBAÇãO COM SOLUÇÃO DE NaCl (0,9%)
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FIGURA 9

EFEITO DA VARIAÇÃO DO TEMPO DE INCÜDAÇAO PRGVIA COM S n C U

NA EM DE ERITR0CIT0S PELO 9 9 n ! Tc



FIGURA 10

100'

.3

ac 50-

tua

IC
IA

E
FI

C
lÊ

r

>

/

10 20 40 60 120

TEMPO (MINUTOS)

EFEITO DA VARIAÇÃO DO TEMPO DE INCÜDAÇÃO PRÉVIA COM S n C l 2

NA EM DE ERITílOCITOS PELO
99m,Tc



.49

mente, modificada por este procedimento.

Quando as células eram tratadas com Tc-99» e Cr-51

va^-iando-se o tempo de incubação prévia coai solução salinara

eficiência de marcação do Cr-51 manteve valores altos para

qualquer intervalo de tempo estudado» enquanto a do Tc-99m,

além de inferior ao encontrado em presença de Sn , nas mes-

mas condições, decaia quando procedia-se a lavagens com NaCl

(0,9%), o que pode ser visto na Figura 11.

3.6. PRECIPITAÇÃO COM ÁCIDO TRICLORO ACÊTICO (TCA, 10% &

FRIO)

Procurou-se verificar possíveis variações na distri-

buição do Cr-51 presente na fração ácido solúvel e ácido in-

solvente de plasma tratado com TCA-10%, a frio, que leva à

formação de sais proteicos insolúveis ( ), quando utiliza -

va-se amostras obtidas a partir da marcação de um determina-

do volume de sangue total e amostras de plasmas previamente

separados, com valores de plasmócrito ajustado paira os nor -

malmente observados no sangue. A Tabela 3 mostra as resulta

dos encontrados.

3.7. CINTIGRAFIA ESPLENICA

As imagens obtidas através da técnica de marcação

de hemãcias autõlogas com 5 C r e ""Tc, desnaturadas pelo ca

lor, podem ser vistas nas Figuras 12 e 13.

As posições pesquisadas foramt anterior, posterior

e lateral esquerda, para cintigrafias com pertecnetato e pos
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FIGURA 11
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TABELA 8

Precipitocõo caia TC» 10%o trio

S T 1

S T2

rz

FAS

61

75

<s9

67

FAI

ia

25

11

13

DISTRIBUIÇÃO DO 51Cr NAS FRAÇÕES PLASMATICAS

E INSOLCVEL)

SOLOVEL
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â

Figura 12- Cintigrafia esplênica obtida através da v^ilizaçãb de
cias marcadas oora Tc-9ftu. (A) posiçSo posterior (B) posição anterior
(C) posição lateral esquerda
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IV . DISCUSSÃO



A presença do íon estanhoso no processo de marca -

ção de hercácias com Tc-99» altera a incorporação deste radio

nuclídeo pelos eritrõeitos.

Neste estudo, testou-se várias concentrações de

diferentes substâncias redutoras, inclusive o cloreto esta -

nhoso, obtido a partir de "kit" comercial* Verificou-se que

a vitamina C e o borohidreto de sódio, apesar de atuarem co-

mo redutores eir. outros processos» não foram capazes de modi"

ficar a EM de eritrõeitos com Tc-99m (Figura 1).

O ion TcoT, por difusão simples, atravessa a membra

na eritrocitária, sendo necessária sua redução a TcO2 cara

que permaneça no meio celular. O seu mecanismo de redução

ainda não foi bem explicado, sendo observado que na ausência

de agente redutor, ocorre fácil liberação de Tc-99ra, durante

lavagens sucessivas das células com solução fisiológica.

Uma hipótese para a não atuação do borohidreto de

sódio no processo estudado seria sua incapacidade em atraves_

sar a membrana eritrocitária, fato não constatado com a vita

mina C ( )ou, ainda, se isto ocorresse, seria incapaz de

atuar reduzindo o ^

A limitada captação de estanho pelos eritrõeitos po

de levar ao acúmulo deste Ion, em altas concentrações, no

meio extra-celular. 0 pertecnetato adicionado posteriormen-

te, ou seria imediatamente reduzido, ou se ligaria âs molécu

Ias de proteínas, não penetrando no interior da célula, dimi

nuindo sua EM, o que ocorreria igualmente em baixas concen -

trações de cloreto estanhoso. Neste caso, o Tc-99m ficaria



livre, possivelmente sob a forma de pcrtecnetato« deixando a

célula ã medida que o gradiente de concentração favorecesse

sua salda.

Gray * Sterling demonstraram que a membrana eritro-

citâria c permeável soinente â Corna aniônica do cron» que

• convertido, por oxirredução, ã Cr , dentro da célula «,

desta forma, ê incorporado â hemoglobina ( ). O Ion TcoT»

segundo a maioria dos autores, sofre o mesmo processo, ligan

do-se igualmente à cadeia 8 da hemoglobina.

Se o pertecnetato tivesse somente este sitio de li-

gação nas células vermelhas do sangue, seria esperado uma. aJL

teração na sua EM quando fossem incubadas duplamente com

Na2 CrO» e Na ^TcO.. Os resultados obtidos indicam não

haver competição entre o Cr-51 e Tc-99m.

A pré-incubarão dos sritrócitos com solução de cro-

mato de sódio, de atividade iaual ou 103 vezes maior que a

de pertecnetato, em presença de Sn , não é capaz de alterar

o EM das henácias pelo teenécio. Recentemente, tem-se discu

tido .i possibilidade do pertecnetato ligar-se também ã pre -

teinas de membrana, o que prova ve Intente explicaria estes a -

chados ( ).

Quando utilizou-se soluções de cromato de sódio va-

riando-se sua concentração na faixa de 10 a 10 mg/ml (Pigu

ra 2) a Eli dos eritrócitos pelo Tc foram inferiores aquelas

encontradas quando submeteu-se homáclas a este mosmo trata -

mento, procedendo-se, em seguida, ã lavagens sucessivas das-

tas células. No 19 caso, poderia-se pensar que o cromo te *
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ria preenchido todos os sítios de ligação na hemoglobina, ira

pedindo a ligação do Tc-99m. O 29 experimento, porém, nos -

trou que tal efeito não passaria de ura artefato de técnicas.

O cromo, em excesso no meio de reação, poderia estar absorvî

do às hemâcias, impedindo, portanto, qualquer transporte a -

través da membrana, o que explicaria a normalização nos valo

res de EM para o pertecnetato de sódio, após sucassivas lava

gens. Concentrações de 100 mg/ml de cromato de sódio foram

capazes de provocar, de maneira irreversível, alterações na

EM de eritrõcitos, provavelmente devido a seu efeito tóxico,

uma vez que várias modificações estruturais foram encontra -

das nas células quando submetidas a este tratamento.

A capacidade de captação do estanho peles eritrõci-

tos, apesar de limitada, não ocorre de forma instantânea e

sim conforme uma reação da 1- ordem, com uma constante K,

—1 c -
igual a 0,03 min até o 60 minuto de reação. A. quantidade

de Tc-99m incorporada pelos critrócitos tratados com

parece ser diretamente dependente da concentração celular de

Sn++.

As Tabelas 4 o 5 mostram o resultado da incubação

prévia de hemâcias com soluções de cloreto estanhoso e poste

rior marcação com Tc-99m e/ou Cr-51. Notou-se que a EM com

Cr-51 é levemente alterada pela presença de cloreto de esta-

nhoso, o que poderia ser justificado aceitando-se que peque-

nas concentrações de Sn poderiam ter permanecido no maio

extra-celular, reduzindo o lon cromato â sua Valencia +3,que

desta forma não atravessaria a membrana erltroeitãria. Solu

ção salina 0,9) não foi capaz de influenciar a incorporação



do Cr pelos glóbulos vermelhos, quando tratados simultânea

mente com Tc-99m e vice-versa.

0 Índice de incorporação do Tc-99m sofreu una varia

ção de aproximadamente 50%, quando utilizou-se solução sail»

na em substituição ao cloreto estanhoso, independente da pre

sença ou ausência de Cr-51.

Incubações simultâneas de eritrõeitos com soluções

de cloreto estanhoso, cromato (Cr-51) e pertecn-2tato(Tc-99ia}

de sódio durante intervalo de tempo correspondente â 90 roinu

tos produziram baixos valores para EM com os deis radionuclí

deos, principalmente para o cromato (Cr-51), na ausência de

pertecnetato (Tc-99m). Adicionando-se cloreto estanhoso e

Na2Cr04 (Cr-51) no tempo zero, parte do Sn foi mobilizada

para o interior da célula e parte atuou reduzindo o Cr-51,

consequentemente diminuindo sua eficiência de marcação das

hemácias de 94 para 30% e,no caso do Tc-99m,de 95 para 50%.

A curva de eficiência de marcação em função do tem-

po de incubação das células com PPi-SnC^ foi fsita para ca-

da un dos nuclldeo3 isoladamonte, observando-se que, ã medi-

da que o SnCl0 é incorporado ãs células, o índice de marca -

ção do Cr-51 aumenta progressivamente até 60 minutos, quando

a incorporação do Tc-99in atinge seu valor mãxiro. Embora a

marcação com solução de pertecnetato seja maior sm interva -

los de tempos inferiores ao citado anteriornt^nta ela ê está

vel, não havendo redução na radioatividade celular após lava

gem com solução da salina fisiológica.
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A distribuição da radioatividade nas frações ácido

solúvel e insolüvel, obtidas com o tratamento de amostras

plasmaticas provenientes de um determinado volume sangüíneo

marcado com Cr-51 a partir de plasma proveniente separado e

depois incubado encontra-se representada na Tabela 8.

k ligação do teenécio à hemoglobina, quando ocorre,

não parece ser devida â afinidade entre ambas, e sim à gran-

de ir.assa proteica por elas representada nas hemácias. O tec

nêcio liga-se preferencialmente a proteínas plasmâticas, em

especial, ã albumina.

0 comportamento do Ion cromato depende do seu esta-

do de Valencia. Ma forma hexavalente, fixa-se firmemente âs

células vermelhas do sangue e quando isto não ocorre, é pron

tamente convertido â cromato trivalente, combinando-se ã pro

telnas plasmâticas, apesar de 60 a 90% dessa atividade ser

rapidamente detectada na urina.

Os resultados obtidos demonstram que para amostras

plasmâticas tratadas com Cr na forma hexavalente, a radioa

tividade detectada quando se procede ã incubaçao previa com

Sn é um pouco maior na fração insolúvel, em comparação aos

achados na ausência deste Ion, o que possivelmente se deve

â redução do Cr a Cr .

A utilização de hemácias marcaeas com Tc-99m em cin

tigrafia esplênica fornece imagens mais precisas do que aque

Ias obtidas com Cr-51 em relação ao contorno do órgão em es-

tudo, possibilitando a visualização de diversas alterações

morfológicas.



A alta eficiência de marcação de hemácias marcadas

pelo TcO^f em presença de Sn , favorece o não surgimento de

imagens extra-esplênicas.

OUTRAS ETAPAS A SEREM DESENVOLVIDAS

- Análise de outras substâncias que atuam como redutores pa-

ra o pertecnetato;

- Análise molecular da ligação do Tc-99m e do Cr-51;

- Distribuição do Cr-51 e Tc-99m nas diferentes proteínas

plasmaticas;

- Utilização de hemácias marcadas com Tc-99m na determinação

de volemia e sobrevida de hemácias.
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V . CONCLUSÃO
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Os resultados descritos neste trabalho possibilitam

a determinação da influência de incubações de eritrócitos

com solução de cloreto estanhoso (6,8 ug/ml) na eficiência

de marcação destas células com Cr e Tc, e a influência

de incubações prévias com cremato de sódio ( Cr) na EM de

hemácias pelo Tc-99m.

Assim, notou-se que o tratamento prévio com solu -

çÕes de eritrõeitos com cronato de sódio ( Cr e Cr) não

ê capaz de influenciar na eficiência de marcação dos glõbu -

los vermelhos pelo Tc-99m, a não ser em concentrações supe -

riores a ICO mg/ml.

A influência do Sn++ em marcações simultâneas de

eritrõeitos coiti Cr e '"TC resulta no aureento da EM pelo

psrtecnetato e na sua diminuição pelo Cr, efeito dependen-

te do tempo de incubação do cloreto estanhoso, o que parece

significar que a alteração verificada é devida ã redução do

Cr era Cr pelo Sn livre no meio extra-celular e não a

uma espécie de competição entre os dois radionuclídeos pelo

sítio de ligação na hemácia. Experimentos em que 3e proco -

deu a marcação com Cr e,em seguida, â marcação com ^Tc ,

reforçam esta hipótese.

0 borohidrato de sódio & a vitamina C não podem ser

utilizados em substituição ao cloreto e3tanhoso, pois, ape -

sar de possuírem propriedades redutoras, não são capazes de

exercer qualquer efeito sobre a eficiência de marcação de he

macias pelo pertecnetato da sódio.
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Quanto 5 utilização da técnica de marcação de hentã-

cias com ^Tc em cintigrafia esplênica, não existe o menor

inconveniente, uma vez que a densidade de informação obtida

com este material é relativamente maior ã obtida quando se

faz uso de hemácias desnaturadas, marcadas com Cr.

A utilização de hemácias com Tc-99m ê mais aconse -

lhãvel do que às marcadas com Cr-51, am virtude da dose de

radiação a que o paciente fica ser submetido ser raenor.
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A eficiência de marcação de eritrõcitos em Tc-99ra ê

favorecida pelo ion estanhoso (Sn ) presente no meio de rea-

ção. O borohidreto de sódio ê a vitamina C, outras substân-

cias também capazes de atuar como redutoras, não determinaram

o mesmo efeito.

Apesar da ligação do Cr-51 e do Tc-99ra serem ambas na

cadeia 3 da molécula de hemoglobina, os resultados obtidos a-

través das incubações previas cora estes nuclídees e a deter-

minação posterior das eficiências de marcação dos eritrõcitos,

mostraram, que, possivelmente, os locais da fixação são dife-

rentes ou existem outros sítios para o Tc-99m.

A observação ao microscópio ótico permitiu verificar

que na concentração de 100 mg/ml (Cr-50) houve grandes modi-

ficações morfológicas nas hemácias evidenciando hipocroraia,

poicilocitose e anisocitose, o que não foi constatado nos de-

mais tratamentos.

A distribuição do Cr-51 nas frações plasmáticas, ácido

solúvel e insoluvel, parece ser fracamente alterada pela pre-

sença de 3n++.

As cintigrafias esplênicas com hemácias marcadas com

Tc-99m e Cr-51 evidenciaram que a técnica com uso de Tc-99ra

pode ser mais apropriada do que a com Cr-51.



SUMMARY
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The labeling of the red blood cells (RBC) with Tc-99m

was increased by the treatment of the blood with the stannous

ion (Sn++). Others substances, as sodium tetrahydroborate and

the vitamin C, can act as reducing agents, but they were not

capable of producing the same effect of Sn

Although the bindings of Cr-51 and Tc-99ra were both in

the 3 chain of hemoglobin molecule, the results obtained

after previous incubations of the RBC with chromium. and

technetiuca, and the determinations of the eficience of the

labeling of RBC showed that the points of fixing of chromium

and technetiun with 6 chain of hemoglobin were probably

differents.

The observations through the optic microscope allowed

the verification that,at the concentration of 100 ng/ml of

Cr-50,there were morphologic in the RBC. These modifications

were not found after the other treatments.

The chromium distribuition in the plasmatic fractions (

soluble and insoluble) showed slight change by the Sn++

presence. •

The compar#ê*en btween scintigraphy obtained with Tc-99a

or Cr-51 RBC suggested that the technique which employs Tc-99ra

can be more adequate than the one with Cr-51.
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