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RESUMO

0 HMPAO-99mTc vem substituindo, com

sucesso, o cloreto de Indio-111 na marca

ção de leucócitos aucólogos para a detec

ção de focos inflamatórioseinfecciosos.

Diversas técnicas de marcação têm sido

propostas, utilizando-se de diferentes

volumes de sangue e diferentes condições

de marcação apresentando variação da

eficiência de marcação.

Este trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica de marcação que se utili-

za de amostras de sangue total, coletado

em ACD, obtendo-se o concentrado leucócl^

tário com menor tempo de manipulação da

amostra de sangue e com maior simplícida

de. A eficiência de marcação média dos

leucócitos, de voluntários normais e por

tadores de processos Inflamatórios, mos-

trou-se concordante com a literatura,man

tendo-se a viabilidade celular. A biodi£

trlbuição mostrou padrão qualitativo se-

melhante àquele registrado na literatura

tornando o procedimento de grande valia

em Medicina Nuclear.

INTRODUÇÃO

0 teenécio-99m é o radloisótopo de

escolha em Medicina Nuclear devido às

suas características físicas ideais para

detecção em câmara de clntllação, doslme

trla e disponibilidade sobrepujando o

lndlo-111. Diversos composto» com 9 9 mTc

foram propostos para a marcação de leucó

cltos em substituição aos que1«tos llpo-

fílicos de índlo-111.

A partir de 1986 (6) foi sugerida a

utilização do HMPA0-99mTc (d.l-hexaraetil^

propilenoamina oxima-99mTc) que se mos-

trou superior aos demais compostos marca

dos com 9 9 mTc. Devido a sua llpofllicida

de pode penetrar na membrana dos leucóci^

tos, por difusão passiva e ser retido na

célula por conversão a um complexo hidro

fílico devido a alteração do pH (4). Leu

cócitos autólogos marcados com HMPAO-

vêm sendo utilizados, com sucesso, na de

tecção de focos inflamatórios e infeccio

sos. Os leucócitos são isolados de uma

amostra de sangue total do paciente, mar

cados com HMPAO- Tc e após injeção in-

travenosa tem sua distribuição avaliada

através da aquisição de imagens em câma-

ra de cintllação.

Diversas técnicas de marcação de leu-

cócitos com HMPAO-99mTc foram descritas,

utilizando-se de diferentes volumes de

sangue, apresentando variação da eficiên

cia de marcação.

Este trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica de marcação de leucócitos

com HMPAO- Tc que utiliza menor volume

de sangue, mantendo a eficiência de mar-

cação e viabilidade celular em níveis

compatíveis com àqueles preconizados pe-

la literatura.
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MATERIAIS E MÉTODOS

A manipulação das amostras de san-

gue foi realizada em capela de fluxo ia

minar com vidraria, equipamento e rea-

gentes estéreis e apirogênicos e técni-

cas assépticas.

Os concentrados leucocitários utili^

zados nas marcações foram obtidos de

amostras de sangue total de 13 lndivi_

duos voluntários: 8 normais e 5 portado

res de focos inflamatórios.

Obtenção do concentrado leucocltárto:

50 ml de sangue venoso foram coleta

dos em seringa contendo ACD (85:15;v/v)

e Hespan a 6% (10:1;v/v). Após sedimen-

tação dos eritrócitos, por 60 minutos a

temperatura ambiente, o plasma resultan

te foi centrifugado a 1500 rpm por 5 mi_

nutos, obtendo-se o plasma rico em pla-

que t as (PRP) e a mistura de leucócitos.

0 PRP foi centrifugado a 2000 rpm por 5

minutos, obtendo-se o plasma pobre em

plaquetas (PPP) que foi reservado. Os

leucócitos foram ressuspensos em 10 ml

de água destilada e após imediata adi-

ção de 10 ml de NaCl a 1,8* foram subme

tidos a nova centrifugaçào a 1500 rpm

por 6 minutos. Desprezou-se o sobrena-

dante obtendo-se o concentrado leucoci-

tário.

Obtenção do WPA0- 9 9 aTc:

HMPA0-99mTc foi obtido pela recons-

tituição de conjuntos de reativos (kits}

1 i of ill zados (Ce re tec, Amersham Interns,

tlonal) com 740 MBq de pertecnetato de

sódio- Tc, em volume <ie 5 ml completa

do quando necessário com solução fisio-

lógica 0,9*. Os cuidados com a qualida-

de do pertecnetato de sódlo-99mTc foram

observados em todas as preparações: o

eluato utilizado não ultrapassou o pe-

ríodo de 2 horas após a elulção de um

gerador anteriormente eluído em um período

de tempo menor que 24 horas (5).

Marcação de leucócitos:

Ao concentrado leucocitário, ressuspen-

so em 2 ml de NaCl 0,9», adicionaram 3 ml

de HMPAO-99olTc com aproximadamente 370 MBo,

Após um período de Incubação de 10 minu-

tos a temperatura ambiente, juntaram-se 5

ml do PPP e submeteu-se a centrifugaçào a

1500 rpm por 5 minutos. Os leucócitos fo-

ram reinjetados após ressuspensão em 5 ml

de PPP.

Controles de qualidade:

A pureza radioquimica do HMPA0-99raTc

foi avaliada pelo método da extração por

solventes, utilizando-se o acetato de eti-

la como solvente orgânico (2).

A eficiência de marcação foi determina-

da através das radlometrlas do sobrenadan-

te e precipitado dos leucócitos marcados,

antes da ressuspensão para a injeção.

Os leucócitos marcados foram submetidos

a rigorosa inspeção visual antes da sua

administração ao paciente. A viabilidade

das células marcadas foi avaliada pelo te£

te de exclusão do azul Tripan.

Iaagens elntilográficas:

ITtillzou-se câmara de cintilação tomo-

gráflca (Siemens, modelo Orblter), tipo ro

tacional, de campo amplo de visão e conec-

tada a sistema de processamento digital Ml.

cro Delta. As imagens cintilográflcas de

4 pacientes foram obtidas nas posições an-

terior, laterais e posterior de abdomen;

1, 2, 4 e 24 horas após a administração en

dovenosa de 222 MBq dos leucócltos-HMPAO-

Tc. Adquiriram-se 500.000 contagens por

imagem, utilizando colimador de baixa ene£

gla, média resolução e alta sensibilidade.
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RESULTADOS

A pureza radioquímica d<< radiofármaco

utilizado nas marcações mostrou-se supe-

rior a 90%.

A eficiência de marcação (%EM) dos

leucócltos obtidos de amostras de sangue

de voluntários normais foi de 55%(47-63)

e de pacientes portadores de focos infla

matórlos de 64* (51-76).

A viabilidade das células, após marca

ção, foi de 99%.

0 número mínimo de leucócltos marca-

dos foi de 10 células/amostra.

Dos 4 pacientes estudados, com diag-

nóstico clínico prévio de doença inflama

tória pélvica, apenas um apresentava si-

nais clínicos e laboratoriais de ativlda

de da doença. Neste paciente observou-se
* 99m

concentração de leucócltos- Tc em seg-

mento Intestinal comprometido.

DISCUSSÃO

Todas as marcações foram realizadas

após a avaliação da pureza radioquímica

do HMPAO- Tc, que se mostrou acima do

valor limiar de 80% e em um período de

tempo de 5 minutos após a marcação do

kit, portanto, dentro do tempo útil do

radiofármaco, de 30 minutos (5), garan-

tindo a alta percentagem de fração lipo-

fíllca do radiofármaco utilizado.

0 volume de sangue total, de 50 ml,

utilizado é significativamente menor que

aquele preconizado pelo fornecedor, de

122 ml e dos 100 ml utilizados por

Sampson e cols. (8), embora outros auto-

res utilizem 20 ml (4), 40 ml (3) e 45

ml (7).

0 antlcoagulante e o agente acelera-

dor de sedimentação dos erltrócltos fo-

ram os mesmos e nas mesmas concentrações

que os adotados por Lantto e cols (3) e

mostraram-se eficientes.

0 volume de reconstltulçào dos kits

foi de 5 ml, conforme recomendações do

fornecedor (1). A literatura mostra valo

res variáveis desse volume: 2,5 ml(4),< ml

(8) e 6 ml (3).

A concentração de 300 ug HMPAO aqui

utilizada nas marcações dos leucócitos foi

ligeiramente superior aos 220-240 ug utill^

zados por outros autores (4), embora haja

registro de uso de 500 ug (6).

0 volume do HMPA0-99mTc utilizados nas

marcações de leucócitos foi de 3 ml, levan

do a níveis de eficiência de marcação

(%EM) concordantes com aqueles encontrados

por outros autores, com uso de menor volu-

me e considerado como fator importante na

%EM (4 e 8 ) .

0 tempo de marcação dos leucócltos com

HMPA0-99lnTc foi de 10 minutos, a temperatu

ra ambiente, concordante com o fornecedor

(1) e outros autores (3). A literatura moa

tra variações nas condições de marcação,

15 minutos a temperatura ambiente (8), 10

minutos a 37°C (4) ou 20 minutos, a tempe-

ratura ambiente (7). As condições adotadas

mostraram-se satisfatórias.

0 meio de marcação aqui empregado, foi

a solução fisiológica a 0,9%, enquanto al-

guns autores (7) e fornecedor (1) propõem

o PPP e outros o próprio traçador (4), vi-

sando manter a integridade celular. Este

meio mostrou-se adequado levando-nos a ob-

tenção de leucócitos com viabilidade Idên-

tica àquela registrada por aqueles autores

pelo mesmo método de avaliação por nós uti_

lizado, o teste de exclusão do azul Tripan,

Este método demonstrou o mínimo dano causa

do pelo procedimento aqui adotado.

A eficiência de marcação média dos leu-

cócltos dos voluntários, normals e portado

res de processos inflamatórlos, nas condi-

ções estabelecidas, foi concordante com os

registros da literatura (1,4 e 7).

As imagens clntilograflcas obtidas per-

mitiram analisar o padrão de blodistrlbul-

ção do respectivo composto marcado, tendo

demonstrado padrão qualitativo semelhante

ao encontrado na literatura. A casuística
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é limitada, até então. A continuidade do

trabalho permitira tirar conclusões quan

to a especificidade e sensibilidade dos
99fn

leucocitos marcados com HMPAO- Tc pelo

método proposto.

0 procedimento adotado exigiu menor

manipulação da amostra de sangue, consu-

mindo menor tempo e mostrou-se também

mais simples que àquele preconizado pelo

fornecedor do kit (1).

CONCLUSÃO

Nosso trabalho apresenta a avaliação

de uma técnica simples, rápida e segura,

com adequada eficiência de marcação e

viabilidade celular, utilizando metade

do volume de sangue preconizado pela te£

nica convencional (1). Torna-se assim,de

grande valia em Medicina Nuclear, tendo

em vista a alta sensibilidade e especifi_

cidade dos leucócitos-99mTc-HMPAO na de-

tecção de focos inflamatórios e infeccio

S08.
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