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Lista de Siglas

ACD - Solução anticoagulants constituída de i,47g de glicose,
0r48g de ácido cítrico e ir32g de citrato de sódio em volume fi-
nal COM águar de 120 nl.

Bq - Bequerel (Unidade de atividade de amostra radioativa, no
Sistema Internacional, sendo que i Bq eqüivale a i desintegração
por segundo.

OP - desvic-padrão.

EDTA - etilenodiaMinotetraacetato de sódio, usado COMO anticoagu-
te.

eV - Unidade de energia, sendo que i eV eqüivale à energia adqui-
rida por UM elétron quando sumetido a ação de UM campo COM a di-
ferença de potencial de 1 Volt.

FC - Ferritina catiSnica.

g - aceleração da gravidade que eqüivale a aceleração de UM corpo
eM queda livre igual a 9.8 m.s"*2.

ME- Mobilidade eletroforética CuM.ft-l.V^.CM).

PBS- Solução contendo 8 g de NaCl, 0,2 g de KC1, 1.15 de Na.HPO ,
0,2 g de KH^O., 0,1 g de CaCl- anidro e 0,1 g de Mg Cl ^ ^e KH^O., 0,1 g de CaCl- ani

idos em volume final, com água,dissolvidos em volume final, com água, de 1.000 ml. *"

PYP - Corresponde a uma solução de cloreto estanoso preparada a
partir de um "kit" comercial que contém 12,4 mg de pirofosfato de
sódio e 3,4 mg de cloreto estanoso.

rpm - Rotaçffes por minuto.

TCA - Ácido tricloroacético.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

0 uso de radionuclídeos tem possibilitado grande avanço
técnico-científíco em diferentes áreas do conheciBento. Seu
emprego em ciências biomédicas ter contribuído para o esclare-
ci mento da fisiologia dos fenô«enos que ocorre» nos seres dos
Reinos Animal e Vegetal. Do mesmo «odo a compreensão de «uitas
patologias foi favorecida e a elucidação de importantes vias me—
tabólicas foi possível devido à utilização de Metodologias COM
isétopos radioativos.

Técnicas que empregam radionuclídeos são algumas vezes
liMitadas devido ao aparecimento de problemas COM a aquisição, a
não disponibilidade de sistemas adequados de detecção,
meias-vidas relativamente longas, cuidados com a radioprotecão
relativos aos profissionais envolvidos com o método e a própria
descontaminação dos materiais utilizados.

Assim este trabalho tem por objetivo geral aprofundar os
estudos de marcação de estruturas biológicas com UM isótopo
radioativo que apresente qualidades que perm itaM sua utilização
em investigação científica em ciências biomédicas e possa ser
facilmente disponível, que seja de baixo custo, cuja detecção
seja realizada por sistemas bem difundidos, COM baixa dose de ra-
diação envolvida e cuja descontaminação do material não apresen-
te dificuldades.

I.a - Tecnécio-99m

Desde os anos sessenta, o tecnécio-99m <9*"»Tc> vem
sendo usado em Medicina Nuclear para estudos variados e teM per-
Mitido a avaliação de diversas estruturas anatômicas (4, 8,
ie, 18, 21, 22, 40, 55, 59, 62, 66, 78, 82, 107, 114, 118, 129,
130).

0 ""Tc apresenta características que justificam sua
ampla utilização? meía-vída de 6 horas, decaimento radioativo
através da emissão de radiação gama com energia fotSnica de 140
keV com uma abundância de 90%» facilidade de obtenção através de
geradores Molibodênio-99/TecnécJo-99m <99Mo/"*Tc> e baixo cus-
to (61, 73, 85, 115, 119, 124).

Do ponto de vista químico, o teenécio, que está
localizado no grupo VII B da tabela periódica, comporta-se
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•uito seneInantenente ao elenento rênio e conpostos do MCSMO
pode» existir en todos os estados de Valencia desde +7 a -i
EM água as fornas «ais estáveis são o íon pertecnetato (TcO~)
que é solúvel e o dioxido de tecnécio (TcO_) que é insolúvel
(73, 85, 114, 124). Z

Atualmente existe una grande diversidade de Moléculas
que ten sido «arcadas COM 9 9 B ITC e algunas são Mostradas no
Quadro I. A grande iMportância das mes«as está na sua utilização
COMO radiofárnacos. 0 tipo de ligação química deste radioelenen-
to COM as respectivas estruturas assiM COMO O núnero de oxidação
não são, entretanto, ben definidos (4, 38, 47, 61, Ü4>.

QUADRO I
MOLÉCULAS MARCADAS COM ""Tc

ESPÉCIE MOLECULAR APLICAÇÃO

DTPA (sal de sódio e cálcio do ácido
diet ilentrianinopentaacético)
MDP ( netilenodifosfonato de sódio)
GHA (ácido glucoheptonico)
DM8A (ácido dinercaptosuccTnico)
Fitato de sódio
Pirofosfato de sódio
Enxofre coloidal
AlbuMtna
MAA («acroagregados de albunina)
MicAA (Microagregados de albunina)
HIDA (dinet ilacetaní1idaininodíacetato)

EHIDA (dietilacetanilidaíaínodiacetato)

DISIDA (d i i soprop í1acetan H i da i n i no-
diacetato)
Dextrana
Ácido tfoMálico
IDP <íninodifo*fonato)
Mebrofcnin (3-bro«o-2,4,6 trinetíI-IDA)

lodofcnin <3-iodo-2,4,6 triMctil-IDA)

Rin e cérebro (4, 114)
Osso (4, ól, 114)
Ri» e cérebro (4, 61)
Rin (4r 61, 114)
Fígado (4, 114)
Osso e coração (4, 61)
Fi'gado e baço (4, 61)
Volemia (61, 114)
Pulmão (4, 61)
Fígado (4, 114)
Vesícula e vias bi-
líares (61, 112)
Vesícula c vias bi-
ll arc* (61)
Vesfcula e vias bi-
limres (55, 61)
Vias linfáticas (4)
Rii» (4)
Osso e coração (4)
Vesícula e vias bi-
ll arcs (4)
Vesícula c via» bi-
liares (4)
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O niíwero de espécies biológicas, uni e pluri-celula-
res, que ten sido Marcadas COM " " T C V*M crescendo progressiva-
«ente e no Quadro II podeM ser vistas as principais. AlguMas
dessas são eMpregadas CM Medicina nuclear COM a -Finalidade da a-
valiaiçSo clínica de pacientes enquanto outras té*M contribuído pa-
ra a investigação científica de iMPortantes fenômenos biológicos.

QUADRO II

ESPÉCIES BIOLÓGICAS MARCADAS COM TECNÉC10-99»

ESPÉCIE BIOLÓGICA ORIGEM

HcMácia
Leucócito
Plaqueta
Tr^panossoMa

ElfüdoMonas
Qiilõiiilyi EQS
ÊsçhfrTchTa col,£
2SIS*l*""IIl!ll2Í~
CerclrTa ~

Fibroblasto
Neurob1ast ona
AdcnocarcinoMa de colo
SarcoMa osteogénico

HuMana (2, 5, 18, 53, 57)
HuMana (75, 76, 83, 117)
HuMana (125, 13?)
Protozoário (85)
Bactéria (14, 15)

(15,
(63)
(15)

Bactéria
Bactéria
Bactéria
Planar ia
Cercar ia
do SchistossoMa
HuMãnã~73§7~48)
HuMana (38, 48)
HuMana (38, 48)
HuMana (38, 48)

do ciclo evolutivo
Manson i

EM decorrência da importância do ??nTc, una análise do
processo de Marcação, bem COMO a pesquisa de novas estruturas
que possaM ter este radionuclídeo incorporado constitui Matéria
de alta relevância. ASSÍM i proposta a avaliação do mecanisMO de
fixação do 99mTc CM heMácias, proteínas plasmáticas, bactérias,
planaria e cwrcári» do ciclo evolutivo de SchistossoMa Mansoní.

* Apesar de ter-se mantido a denominação desta espécie bacterla-
na, que aparece na referência bibliográfica original COMO
ÇiElococcus £ncumonj.açf ressalta-se que a nomenclatura aceita no
õítõ7~2~§têÊtõõ £neumonj,ae
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I.b- HENACIAS

A obtenção de heMácias Marcadas tea tornado possível o
estudo da cinética eritroeitária e das alterações Morfolégicas e
funcionais dos órgãos do sisteaa heaatológico.

Os isétopos usados para «arcar heMácias de modo geral
sio o fósforo-32 (39r 45)r mercúrio-2*3 (83), hidrogênto-3
(83), selênio-75 (98), ferro-59 (37)r índio-ii3» (i«4), cro*o-5i
(5ÍCr) (94F 97) e o tecnécio-99m (12, 19, 27, 4i, 56, 93, 133).

Os Métodos isotépicos de Marcação podeM proporcionar
heMácias Marcadas de mesMa idade quando as substâncias
precursoras são incorporadas pelas células verMelhas
recéM—Foraadas a nível de Medula óssea (Método isotépico de
Marcação homogênea). Outras Metodologias propiciaM a Marcação de
populações de células de idades variadas (Método isot épico
randomico). 0 primeiro processo é realizado "in vivo" enquanto o
segundo ocorre "in vitro" (83).

As heMácias Marcadas por UM OU outro procediMento podeM
ser utilizadas COM a aesia finalidade. Entretanto, o Método
isot épico randÔMJco é Mais difundido devido a Maior simplicidade
técnica e dentre os radionuclídeos Mais eMpregados, neste caso,
encontraM-se o 5*Cr e o " T c

I.b.i- HEMÁCIAS MARCADAS COM 5iCr
5i

Os eritrécítos foraM Marcados originalmente COM Cr
por Gray e Sterling em 1950 (52). Neste trabalho (52) foi
Mostrado que 80 a 90% deste isétopo radioativo encontrava-se li-
gado às heMácias Marcadas COM Cr*6, após o tempo de 2 horas. Ex-
periMentos siMilare* realizados COM CTOMO trivalente Mostra-
ra» que o MesMO estava ligado predoMinanteMente às proteínas
plasMáticas. Estudos de Marcação de hemoglobina COM Cr*3

e Cr*6 evidenciaraM que a afinidade do primeiro é maior,
enfatizando desse aodo a relativa iMperMcabilidade da mem-
brana erítrocítária ao croMo trivalente, fato que deter-
mina a baixa captação do MCSMO pelas heMácias. 0 rom-
pimento e o fracionamento das células vermelhas previamente
Marcadas Mostrou que 97% da radioatividade estava associada
à hcMoglobina e que apés separação da fração globina en-
contrava-se 78Z da radioatividade associada à esta. 0 Me-
canisMo sugerido para ligação do croMo hexavalente, consistiria
nuMa redução à forMa trivalente, apôs ter atravessado a
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membrana. Desse Mode poderia ligar-se firmemente à Molécula de
hemoglobina. Também foi Mostrado que ê,13 a e>23 moles de cromo
sío incorporados por BOI de hemoglobina.

Pearson e Vertees em 1961 (97) evidenciara*, utili-
zando diferentes tipos de hemoglobina e usando técnica de
variação de pH, que possibilita a dissociação das cadeias de
hemoglobina e a seguir recombinação randSaica das mesmas, que a
ligação provável do SiCr ocorreria a nível da cadeia beta desta
molécula proteica.

A seguir outros trabalhos, usando diferentes métodos,
confirmara» estes resultados e inclusive foi mostrado que a
especificidade do 5*Cr pela cadeia beta também ocorre quando
foram marcadas isoladamente as cadeias alfa, beta e gama.
Esses resultados indicariam uma possível existência de sítios
específicos ou configuração química na cadeia beta que favorece-
ria e onde ocorreria esta ligação. Em estudos com hemoglobina F,
constata-se a ligação deste isótopo radioativo na cadeia gama
(95, 96).

Soluções de hemoglobina A (Hb A), que possui dois pares
de cadeias alfa e beta, Hb S que apresenta o ácido glutftmico da
cadeia beta substituído pela valína e Hb C na qual a lisína está
ocupando o lugar do ácido glutâmico, marcadas com 5iCr tinham
sua radioatividade reduzida em 2éX e 24 horas após a marcação,
apenas 69Z da atividade inicial era mantida nas referidas
«oléculas. Com relação a Hb F, que possui dois pares de cadeias
alfa e gama, marcadas com '*Cr, observou-se que 6 horas após a
marcação, 45Z da atividade era perdida e análise feita depois de
24 horas evidenciou que somente 45% da radioatividade original
permanecia (94).

Estudos realizado» "in vivo" (129), com sangue colhido
COB solução anticoagulante composta de ácido cítríco, ei trato e
dextrose CACD) e marcado com 5*Cr demonstrara» que a saída do
5iCr das hemácias contendo Hb C, Hb 8 e Hb F é res-
pectivamente i,8, 3,3 e 9,85% por dia.

A massa de 5iCr presente nas amostras deste radionuclí-
deo para marcação de heaácias c utlização em estudos de sobre-
vida de hemácias (52, 97), na deter»inação de volume sangüíneo
(124) e na avaliação da função csplênica (83) é da ordem
de grandeza de 10""3 ug (92, 83, 97).Existe» evidências experi-
mentais de que o crorno é potencialmente tóxico sendo ca-
paz de inibir a atividade da glutationa redutase, diminuindo



- p. 6 -

progressivaaente a glicólise e a respiração celular quando
doses superiores a 10 ug/«l são utilizados (68).

I.b.2 - HEHÂCIAS MARCADAS COM TECNÉCI0-99»

I.b.2.1 - Revisão
A Marcação de heaácias COM " " T C foi proposta

inicialaente por Fisher et ai (43) e e«bora venha sendo sujeita
a nuaerosos estudos, percebe-se a falta de padronização de inúme-
ras variáveis capazes de interferir na eficácia deste processo de
«arcação. Assia, Fisher et ai (43), após terea colhido 20 ai de
sangue ea 5 ai de ACD procedera» à lavagens dos eritrócitos coa
solução salina isotSnica. A seguir incubaraa it al das células
veraelhas lavadas coa i al de solução de ??HTc coa atividade de
1 aCi(*) por 2© ainutos obtendo dessa foraa alta incorporação do
radionuclídeo pelas heaácias.

Burdine e Legeay (23) observaraa que quando uaa alíquota
de pertecnetato de sódio era adicionada a voluaes de 3 a 10 al de
sangue coa anticoagulante ACD ou heparina, o íon pertecnetato
atravessava a aeabrana eritroeitária e atingia o equilíbrio entre
5 a 7 ainutos. Após este teapo, se estas células fossea lavadas
sucessivaaente coa salina fisiológica, a atividade incorporada às
aesaas diaínuía de aaneira progressiva até aproxiaadaaente 10%
das contagens iniciais. Vários trataaentos foraa testados coa a
finalidade de favorecer a ligação do "*Tc, tais coao, a redução
pelo ácido «scórbicorcoa peraanganato,coa aercurihidroxipropano e
aqueciaento a 50°C. Foi aostrado que este aqueciaento por 30 ain
foi o que levou a aaior fixação do ™*Tc pelas heaácias, isto é,
após 3 lavagens a contagea final foi reduzida para 22% da origi-
nal.

Posterioraente, Heinstein e Saoak (139) seguindo exata*
aente a aetodologia eapregada por Fisher et al (43), não conse-
gui raa reproduzir seus resultados e constataraa que após a
sétiaa lavagea das células veraelhas aarcadas a atividade final
era d iainu ida para 1 a 2Z da original. A pequena aarcaçSo poderia
ser atribuída a uaa irreversível aglutinação das heaácias,
possivelaente devido a presença do aetal aluaínio que estaria
contaainando o eluato de ""Tc, uaa vez que as duas colunas dos

<*> Apesar da unidade atual de atividade radioativa presente ea
uaa aaostra ser expressa ea Bequcrcl (Bq), procurou-se aanter o
Curie (Ci> e sub-atfltiplos quando esses apareceraa na referência
bibliográfica original.
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geradores MOIibdênio-tecnécio sio constituídas de oxido de
alumínio (138).

Nouel e Bruneile (88) procedera» a incubaçâo de 10 nl de
sanguercolhido COM ACD OU heparina,co» 1 MI de solução de cloreto
estanoso na concentração de 1©* ug/Ml. Posteriornente,adicionara»
IMI de EDTA 5X, centrifugara» duas vezes e ressuspenderam as
heaácias em solução isot Snica de cloreto de sódio. A seguir, u»a
solução de pertecnetato d« sódio foi adicionada e procedera* à
incubaçâo por 10 min à temperatura a»biente. 0 rendi»ento da
••reação das hemácias nestas condições foi de 98 a 99Z, sendo
sugerido que o ""Tc esteja fixado na fração globina da
hemoglobina.

Schwartz e Kruger (117) reforçara» que Berger e Johansen
(12) estudara» o efeito de agentes redutores no procedi»ento de
Marcação de eritrócitos co» pertecnetato e constatara» que a adi-
ção de cloreto estanoso era capaz de acarretar u»a Marcação
irreversível nas heaácias co» ??MTc de 80 a 90% e assinalara»
que os pri»eíros resultados obtidos co» esta técnica fora»
conseguidos por Henning et ai (59) e Schwartz e Kruger (117).
Shwartz e Kruger (117) colhera» 8 »1 de sangue e» seringa conten-
do 2»1 de solução de citrato de sódio 3,8%.Após centrifugaçãorpor
5 »inr as he»ácias fora» incubadas co» 0.5 ug do íon estanoso
dissolvido e» 0,5 »1 de solução 0,9% de NaCl por 5 «in a
37°C. Depois adicionara» de 1 a 3 »Ci de ""Tc e incubara» por
•ais S »ín. Após a pri»cira centrifugação dos eritrócitos
observara» que 98% do pertecnetato encontrava-se ligado e depois
da segunda centrifugação 97%. Nos controles, nos quais procede-
ra» a Marcação das henácías na ausência do íon estanoso, após a
príneira centrifugação apenas 43% da atividade encontrava-se
retida e depois da segunda foi constatado que so»ente 17% era
Mantida nas henácias*

Korubin et ai (71) seguindo Metodologia sugerida por
Eckel»a» et ai (38), COM pequenas ModífiçSes, colheraM sangue COM
ACD e depois da centrifugação para retirada de plasMa incubara»
4 Ml de henácias COM 0,1 Ml de pertecnetato de sódio COM ativida-
de de 80 a 100 uCi por 30 Min a 37°C. A seguir, adicionaraM 0,1
Ml de solução de cloreto estanoso na concentração de 1 Mg/Ml e
procederaM a nova incubaçâo por 15 Min & temperatura ambiente. A
eficiência de Marcação encontrada foi de 57 a 70% e após duas
centrifugaç?es a atividade era reduzida para 85% da inicial e COM
centrifugaçftrs posteriores Menos que IX do pertecnetato era re»o-
vido.

Saíth e Richards (120) sugerira» a utilização de u» "kit"*
para a preparação de heaácias Marcadas COM " " T C C constataram

i

« Apesar de ter-se evitado o uso de termos que não pertençaM à
língua portuguesa, algumas vezes, entretanto, foi necessário, por
não ser encontrada uma palavra correspondente em nosso idioma.
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que para 3 ai de sangue colhido COM ei trato ou heparina coso
anticoagulant* a aaior eficiência de Marcação era observada entre
0,5 a i ug do íon estanoso. Isto ocorria apés incubado COM
este íon por 5 Min à teMperatura ambiente e separação dos
eritrócitos por centrifugado. A seguir, estas heMácias eraM
incubadas COM i a 5 MCÍ de ""Tc e» salina nas MesMas condições
por aais 5 Minr obtendo-se desse modo UM rendiMento de Marcação
de 97%. A finalidade da centrifugação depois do tratwento COM
Sn é porque o excesso de agente redutor no plasMa, reduziria o
pertecnetato antes que o mesmo penetrasse na hemácia. TaatoéM foi
verificado que para 1 ug de Sn poderiaM ser utilizados até
i.48 x 10*4 átoMos de ""Tc para originar UMa alta Marcação dos
eritrócitos e a partir deste valor a eficiência de Marcação
diMinuiriar demonstrando UMa limitação do poder redutor da subs-
tância utilizada. A adição de água oxigenada à Mistura contendo
i.48 x 10*4 átoMos de ""Tc não diMinui a Marcação, poréM se a
Mesaa for adicionada ao agente redutor antes do sangue, a Mar-
cação seria inibida.

Billínghurst et ai (18, 19) incubaraM 2 MI de sangue
heparinizado COM pequenos voluMes de solução de íon estanoso na
concentração de 0,615ug/Ml associado COM pirofosfato por 5 Min à
teMperatura aMbiente e a seguir adicionaraM 1 MCÍ de ""Tc e
Mantiveraa a incubação por Mais 15 Min. A Melhor Marcação das
heMácias obtída,87Z, foi para VOIUMC de 0,2 M I , isto é, 0,125 ug
de íon Sn. A análise do ""Tc livre no plasMa, sob a forMa de
pertecnetato, foi feita através de croMatografia em caMada fina e
observado que à Medida que o VOIUMC da solução contendo Sn era
auMentado a porcentagem de radioatividade associada ao ""Tc
livre diMinuia. A justificativa para a utilização de heparina
COMO anticoagulante reside no fato de que outra substância con
este fiM poderia interferir no Mecanismo de Marcação, COMO por
cxeaplo o EDTA, que atuaria coMplexando o cálcio no sangue e
assicv taMbéM agiria sobre o estanho, impedindo a redução do
pertecnetato.

Vuth e Raam <133) obscrvaraM que a Marcação "in vitro"
de heMácias com ""Tc não era Modificada se o sangue era colhido
coa UMa solução de cítrato de sódio 3,2%, ACD, heparina lítica ou
heparina sódica. 0 processo utilizado consistia na obtenção de
sangue de coelhos, sendo o mesMO centrifugado. As heMácias
separadas eraM incubadas COM igual volume de solução de estanho
recém-preparadas por 10 Min, sendo novaMcnte centrifugadas para
renover o excesso de íon Sn do sobrenadante. A seguir eraM
adicionados 2-20 mCi de pertecnetato e feita nova incubação por
Mais 10 Min. A percentageM de Marcação obtida era de 95%. Neste
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trabalho foi utilizado *,6 ug de íon Sn por ai de heaácias, ape-
sar de quantidades de 0,2 a 1 ug taabéa originarea boas
aarcaçôes. As centrifugaçoes para retirada de plasaa e taabéa do
excesso do íon estanoso antes das incubações auaentaraa a per-
centage* de Marcação de 7% para 95. As henácias obtidas se-
gundo esta técnica nSo te* sua Marcação alterada até 5 horas
de estocagea e soaente usa pequena atividade é reaovida apts
repetidas lavagens.

Jones e Hollison (66) coapararaa a Marcação de heaácias
segundo duas técnicas, sendo que ea aabas fora» acrescentados 29
•1 de salina a 5 ai de sangue colhido C M ACD OU heparina. Após
centrifugarão o sobrenadante era reaovido. A seguir, no priaeiro
processo, as heaácias lavadas eraa incubadas C M quantidades
variadas de solução #,1 ug/al de SnCl-.2H_0oRSr 5 ain. Depois
desse teapo eraa adicionados 25 uCi ae Tc e aantida a
incubação por intervalos de teapo coapreendidos entre i e
2# ain à teaperatura aabiente. No segundo processo, as
heaácias lavadas eraa incubadas coa 25 uCi de 99"Tc por 5
ain à teaperatura aabiente e a seguir aproxiaadaaente í# ug/al
de SnCl_.2H20 eraa adicionados sendo a incubação aantida por
aais 5 ain. Os resultados obtidos aostraraa que quando o
estanho era colocado antes do tecnécio a aarcaçio dos
eritrtfcítos era entre 9t e 99Z* enquanto que quando o estanho
era adicionado após o tecnécio a aarcação era reduzida para
7tZ. Usando a priaeira técnica foi constatado que a aarcação das
heaácias era ausentada quando as aesaas eraa lavadas coa salina
antes do processor taabéa foi verificado que o sangue colhido
coa heparina originava uaa aarcação étiaa coa ft.«2ug de
estanho por ai de heaácias. Guando era usado sangue coa ACD
eraa necessários «,65 ug de estanho por ai de heaácias, talvez
por este ant(coagulante ionizar acnos o coaposto de Sn. A aelhor
aarcação foi obtida coa incubaçSo das heaácias por 5 ain coa o Sn
e a seguir por 5 ain coa o ***Tc. Quando os eritrícitos aarcados
eraa incubados a 37°C no plasaa a perda do radionuclídeo era, ea
i hora, de 6Z naqueles tratados inícíalaente coa estanho e de 2tZ
naqueles cujo priaeíro trataaento foi realizado coa o tecnécio.
A #°C as perdas eraa aenores, sendo, respectivaaente de 6,5 e 3Z
no priaeiro e segundo processo. "In vivo" as perdas eraa 4Z no
trataaento prévio das heaácias com estanho e BX quando as células
eraa incubadas coa o tecnécio.

Ea contrapartida. Porter et ai <i*2) utilizando técnica
"in vivo'V'fn vitro" aostraraa que a eficiência de aarcaçio
de heaácias na presença de ACD é superior 'aquela na presença
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de heparina. Após dissolver 1 mg de SnClo, 10 mg de pirofosfato
de sódio e 30 mg de trimetafos-Pato de sódio em solução de NaCl
0r9X injetaram esta solução em um paciente. Transcorridos 30
minr com auxílio de seringa contendo i ml de ACD ou previamente
heparinizada por rinsagem com i ml de heparina sódica (1000
unidades) e ™*Tc (20 mCi), proveniente de gerador eluido em
diferentes tempos, foram colhidos 5 ml de sangue que foram
mantidos por mais 10 min 'a temperatura ambiente. Depois da
determinação da eficiência de marcação, dividindo-se a
atividade presente nas hemácias pela do sangue total, foi
verificado que para teenécio recém-eluido a eficiência de
marcação das hemácias em ACD era 93,47%, enquanto que para
heparina 87,232. Para os tempos de 96, 66 e 22 horas de um
gerador não eluido constatou-se, respectivamente, 69,37, 83,00 e
97.3% de eficiências para a marcação utilizando-se ACD.

Em estudos de determinação de volume de hemácias (41)
foi mostrado que eritrócitos marcads? com ^'mTc apresentam uma
liberação do material radioativo "L. vivo" de aproximadamente
10% após a injeção enquanto que nas medidas "in vitro" pela
determinação da radioatividade associada ao sobrenadante, a
eluiçSo era menor que 1% no mesmo tempo. Também foi verificado
que, pelo menos, até 20 min da reinfusão das hemácias marcadas
os valores obtidos para os volumes eram idênticos tanto para a
metodologia com 5iCr quanto para ??*Tc. 0 processo utilizado
consistiu da obtenção de 20 ml de sangue em 3 ml de ACD. Após
eliminação do plasma, por centrifugação, metade das hemácias
foram marcadas com 51Cr segundo o International Committe for
Standardization in Hacmatology (10).A outra parte foi tratada com
500 mCi de ""Tc por 15 min, k temperatura ambiente, sendo
posteriormente acrescentados 2 ug de SnCl^ por ml de hemácias,
permanecendo nas mesmas condições de incubação por mais 5 min,
sendo a seguir centrifugada 3 vezes com 5 volumes de NaCl 9 g/l,
com o sobrenadante sempre eliminado.

Schmidt et ai (116) sugeriram que a incubação das hemá-
cias com ""Tc, antes do tratamento das mesmas com Sn, aumenta
acentuadamente a fração de radionuclfdeo ligado aos eritrócitos.
0 percentual de "*Tc associado às hemácias era menor que
10Z quando o radioisótopo e o fon Sn tinham %iúo pré-incubados
antes do processo de marcação ou quando o fon Sn era adicionado
antes do 99mTc ou simultaneamente com o referido radionuclfdeo.
0 procedimento de marcação efetuado na ausência de "stanho
determinava uma fixação menor que 2X após três centritugaçffes
das células tratadas. Também foi referido que o estanho.
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na concentração de i ug/ml precisaria estar presente somente por
poucos segundos para exercer seu efeito. Paralelamente, foi
realizada a incubaçio de 0,1 ml de solução de 9 9 mTc, cot i
a 156 nCir a 2 ai de suspensSo de heMácias 50% em salina 9g/
1 ou ACD-plasMa por 30 Min. Posteriormente foram acrescentados
29 ug de íon estanoso por cada «1 de he«ácias e a incubação
•antida por 15 Min. Foi observado que a fixação de 99mTc foi
superior, eM todas as atividades, quando as heMácias eraM
ressuspensas eM salina ao invés de ACD-plasma e que era
dependente da atividade de ""Tc, aumentando para radioati-
vidades Maiores. Este resultado foi reforçado pelo fato da
ligação do 99mTc crescer à Medida que os eritrrfcitos eraM
ressuspensos eM soluções eM que a proporção salina-ACD
aumentava. Mostrando, desse modo a influência do meio de
incubação no processo de marcaçáo das hemácias. A marcação das
células vermelhas a 0, 22 e 37° C Mostrou que a Melhor tempera-
tura, das testadas, era a última. A técnica realizada, em sa-
lina e ACD-plasma, revelou novamente ser Mais eficiente no
primeiro Meio, independente da temperatura utilizada.

Outras variáveis já estudadas, capazes de interferir na
marcação das hemácias foram a presença de oxigênio adicionado
às amostras de heMácias antes do processo de Marcação que acar-
retou diMínuição eM aproximadamente 10% na eficiência de ligação
do 9 9 mTc. A ligação não sofria alteração se a perfucio fosse
realizada depois do término do procedÍMento. Também foi consta-
tado que a variabi1ídade nas eficiências de marcação era maior
quando comparada em sangue de indivíduos diferentes do que no
mesmo, sugerindo diferenças individuais que interferem na metodo-
logia. A eluição do 99mTc das heMácias " in vitro ", avaliada
depois de três centrifugaçffes, foi muito pequena enquanto que,
"in vivo "r ocorre de Modo exponencial, COM coeficiente de re-
gressão de 4,24 x 10~4 (41).

Eritrrfcitos Marcados COM 9 9 * T C para avaliação da função
esplênica necessita» ter suas características normais modifica-
das para sereM captados pelo baço. Vários procedimentos são usa-
dos, entre eles, o aquecimento em banho-maria à 49-50°C, o tra-
tamento COM N-etilmaleímida (NEM), COM p-hidroximercuribenzoato
(PMB), COM excesso de ACD (2M1 de heMácias COM 2 ml de ACO) ou
COM excesso de Sn ++ (2 Ml de hemácias COM 1 Mg de |n.Cl_.2H20 e
IMI de ACD). COM exceção das técnicas utilizando Sn e HCDr
houve grande captação esplênica das heMácias lesadas pelos di-
ferentes agentes, Mostrando ação seletiva do aquecimento, do PMB
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e do NEM em promover Modificações nessas células. ASSIM O Sn**
e o ACD não poderia* ser considerados COMO agentes lesivos de ÍM-
portância príMária (56).

I.b.2 - ResuMos dos Métodos de Marcação de hemacias COM
Tecnéc i o-99m

EM síntese,as Metodologias eMpregadas para a marcação de
eritrtfcitos COM " " T C SSO beM diversificadas. Numa delas as he-
*ácias sSo incubadas COM O ion estanoso e posteriormente com o í-
on pertecnetato "in vitro" (25, 58). Uma alternativa deste pro-
cesso consiste no trataMento priMeíro das células verMelhas com
o ""Tc e a seguir com o estanho (38). Em outros procedimentos
a marcaçSo ocorre "ín vivo"; depois da inJeçSo endovenosa do com-
posto contendo estanhor procede-se a inoculaçío do ""Tc pela
Mesma via (28, 40, 93, Ü3>. Em outra técnica o estanho é dado
por via oral seguida da injeção endovenosa do ""Tc ou coleta de
sangue para incubação "in vitro" com o radionucl i'deo considerado
(92). Um outro modo de obter-se hemácías marcadas COM este ra-
dioisótopo consiste no método "in .vivo / in vitro", que corres-
ponde a injeção endovenosa do íon estanoso e após coleta de san-
gue faz-se a incubaçio "in vitro" com o ""Tc (5). 0 critério
de escolha da metodologia a ser empregada depende da finalidade
da utilização das hemácias marcadas, entretanto, tem sido descri-
to que, de modo geral, a técnica "in vitro" fornece UM melhor
produto final (58).

I.b.3 - Ligação do tecnécio-99m à nível Molecular
A análise da ligação à nível molecular do ""Tc às

hemácias tem sido motivo de estudo de alguns investigadores (35,
36, 131). Dewanjec (35) apôs colher sangue em ACD, centrifugar o
mesmo e separar as heMácias adicionou quantidade náo definida de
pertecnetato (""Tc). Posteriormente, transferiu esta mistura
P«ra UM tubo contendo 1 mg de SnCl dissolvido em salina e promo-
veu a incubação por 15 min a 37°C.2Uma fração do hemolisado de e-
ritrlícitos marcados foi então precipítr.do e lavado COM ácido tri-
cloroacético (TCA) 10% e as atividades no sobrcnadante antes e a-
pá* filtração eM gel foraM deterMinadas. PosteriorMente procedeu
k separação do radical heMe das globinas antes e depois da
filtração cm coluna Sephadex 025. Também promoveu a separação
das cadeias alfa e beta da hemoglobina. A eficiência de marca-
ção dos eritr«feitos teve seu valor compreendido entre 65 e 85%
para sangue colhido com heparina ou ACD e a ordem de incubação
com Sn e ""Tc não foi capaz de interferir na eficiência de
incorporação. Foi observado que 10% da atividade estava retida
pelo radical heme. Na precipitação com TCA, antes da filtração em
gel,60% da radioatividade estava presente na molécula de hemoglo-
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bina. Após a filtração, recuperou-se 99X desta radioatividade.
Foi constatado que 752 da atividade do ""Tc estava associada
COM a fração globina assiM COMO una pequena atividade estava
localizada na cadeia alfa.

Linderkanp et ai (75) trabalhando COM 4 il de sangue em
0,8 Ml de ACD, incubaraM 1 nl desta Mistura COM igual voluMe de
solução contendo 20 ug de SnCl_ e 40 Mg de albuMina huMana dis-
solvidos CM 5 Ml de NaCl 0,9Z,por 5 Min, a te»peratura aMbiente.
Depois da centrifugação a 10°C, por 10 Min a lOOOg, i Ml de
heMácias foi incubado COM i «1 de solução de 99mTc contendo
0,5 uCi por quilograMa de peso do paciente, por 15 Min, à teMpe-
ratura aMbiente. A seguir foraM adicionados 2 MI de NaCl 0,9% e
feita centrifugação da MesMa for«a anterior. A eficiência de
Marcação foi calculada COMO 100 vezes a razio entre a
radioatividade nas heMácias pela soMa da radioatividade nas he-
Mácias e sobrenadante. A eficiência de marcação das heMácias foi
de cerca de 90% para as crianças estudadas, que variaraM de idade
gestacional (pre-Maturos) de 26 semanas até 7 anos. A partir da
Marcação de 20 MI de sangue placentário eM 5 ml de ACD COM 5 Ml
de solução contendo cloreto estanoso e 20 uCi de "*Tc, as he-
Mácías foraM usadas COM água destilada e 0,2 Ml de NaOH 1,2N fo-
raM adicionados à 2,6 MI do heMolisado. ExataMente 2 Min Mais
tarde a HbA foi precipitada COM 2 MI de solução saturada de
sulfato de aMSnía e a HbF presente foi separada por
filtraçSo. Outra ai i'quota do heMolisado foi Misturada COM tetra-
cloreto de carbono e incubada por 30 Min a 4°C, sendo a seguirr
centrifugada. 0 sobrenadante continha apenas heMoglobina c so-
Mente traços de proteínas de meMbrana. Dessa forMa, foraM obtidas
fraçffes contendo* <i> HbA e HbF + MeMbranas de heMácias; (ii) HbA
+ HbF e (iii) HbF. A fração de cada um» foi precipitada COM TCA e
calculada a atividade eM HbA, HbF e MeMbrana. Apesar da quantida-
de ser superior a 50% na Maioria das amostras, o "*Tc estava
associado, principalMentc, à HbA e cerca de 30% do MesMO ficava
livre. Esses resultados justificam a scletividadc deste radionu-
clídco pela cadeia beta, que está substituída na HbF pelas
cadeias gaMa.

Rehani e Sharma (109) aprfs colhereM 10 Ml de sangue COM
heparina, centrifugaraM e separaram as heMácias. EM seguida
incubaram as mesMas com ""Tc por 15 Min e, então, adicionaram
100 ug de solução de cloreto estanoso recentemente prepaparada
obtendo desse modo UMa eficiência de Marcação entre 76 e 88%. A-
pé% lavagens dos eritrdcltos Marcados estes foraM heMolisados cm
taMpão Tris-NHXl 83% ou COM dois volumes de água e 0,5 de
tolueno. Depois de centrifugação ou filtração, foram determinadas
as radioatividades no heMolisado e na fração de Membrana. Esta
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últiMa foi tratada COR etanol-éter para separação de lipídeos e
proteínas. 0 heaolisado foi tratado COM HC1 ea acetona e a fra-
ção globina lavada em acetonar procedendo-se então a contagem da
radioatividade presente na globina e na fração heae. A fração
globina foi dissolvida ea tampão contendo uréia 0,005M em
2-aercaptoetanol e Na^HPO^ 0,005H pH 6-7. A seguir esta prepara-
ção foi purificada ea coluna Sephadex G25 e, posteriorMente,
aplicada ea coluna carboxi-aeti1-celulose. As cadeias alfa e beta
foraa obtidas apôs gradiente de concentração de sódio. Os
resultados revelaraa que 5,iZ da radioatividade estava presente
na fração de aeabrana, sendo 4,7% nas proteínas e 0,42 nos
lipídeos. No heMolisado, foi encontrado 94,92 de atividade de
"•Tc sendo 19% no radical heae e 75,8% na fração globina. A
cadeia beta apresentou 28 vezes Mais radioatividade que a cadeia
alfa.

Thoapson et ai (131) marcara» eritrócitos COM 5*Cr pelo
Método de Dacie e Lewis (32) e COM " M T C pela Metodologia de
SMith e Richards (120). Depois de terem dissolvido as células
intactas ea taapão contendo lauril sulfato de sódio, realizaraa
eletroforese ea gel de poliacrilaaida, e posterior autorradío-
grafia e evidenciaram que o " m T c liga-se tanto à heMoglobina,
quanto à proteínas da aeabrana eritrocitária sendo que na ausên-
ia de Sn esta ligação é acentudaaente diMinuida. EM relação ao
*Cr foi obervado que a ligação do. nesmo ocorre soMeMte à

fração contendo heMoglobina, não sendo, portanto, encontrado na
aeabrana eritrocitária, independente da presença de agente redu-
tor. TaMbén é sugerido que a abundância da heMoglobina seria UM
fator importante para a ligação do 99mTc e que possivel-
mente a avidez da aeabrana pelo tccnécio exceda a referida
proteína.

I.c - PROTEÍNAS PLASHATICAS
Os estudos de Marcação de proteínas coa ""Tc começa-

ra* COM a soroalbuaínm. A albuaina Marcada tem sido utilizada eM
Medicina Nuclear para localização de placenta <74), avaliações
cardíacas, (6, 30), deterMinação de VOIUMC sangüíneo (115) dentre
outros (21, 56, 103).

Vários métodos tem sido propostos para Marcação de
albumína COM " M T C , tais coao a técnica do ascorbato aaís
Fe +++ (74), do Sn + + (74, 115), do Fe •+ (74) e da
clctrólise (74).
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O Método usando Sn + + também tem sido empregado para
preparar outras proteínas Marcadas COM 99mTc COMO a caseidina
(74), estreptoquinase (74) e bleomicina (9, 74).

A presença de proteínas plasmáticas no meio de Marcação
parece interferir COM a incorporação do ""Tc pelas hemácias
(16, 109). ASSIM seria imortante que o plas»a fosse reaovido
do Meio de Marcação dos eritrócitos, por centrifugação, após
a incubação do sangue COM O íon estanoso. Desse «odor a
coMparação de dois Métodos de Marcação de células ver»elhas do
sangue COM " " T C Mostrara* que o rendi Mento de fixação de
•aterial radioativo aos eritrócitos tornava-se significativa-
Mente Maior quando o plasMa era reMovido antes da adição
do 99l»Tc (54).

CroMatografias eM camada fina de silica gel foraM rea-
lizadas COM aMostras de plasMa obtidas depois da centrifugação
de sangue que foi incubado por 5 Min COM solução contendo í-
on estanoso à tcMperatura aMbiente e por Mais 15 Min COM
9 9 M J C S Q S resultados MostraraM que a percentageM de isóto-
po radioativo livre no plasMa diMinuia quando a concentração
de estanho auMentava de 6,6156 para 6,3756 ug, possivelmente por
ligar-se a estruturas no plasMa (19).

A deterMinação da radioatividade relativa ao ""Tc no
plasMa eM diferentes teMpos após a Marcação de heMácias Mostrou
que quantidades residuais de estanho fora das células poderiam
promover a ligação do tecnécio-99m a espécies plasMáticas (166).

0 acoMpanhaMento "in vivo" da distribuição do 9 9 mTc,
teM evidenciado, que, após a adMinistração deste isótopo radio-
ativo, o MesMO é localizado no plasma, associado na fração albu-
min» (57).

I.d- BACTÉRIAS, PLANARIA e CERCARIA.

Os istftopos radioativos geralmente usados nos processos
experimentais com bactéria teM sido o Carbono-14 (17, Í35), Hi-
drogenio-3 (44), Fósforo-32 (44) e EnxSfre-35 (44). EM relação as
planaria* tCM sido feitas referência» a utilização do Hidrogi-
nio-3 (141) COMO Marcador. Cercar ias do ciclc evolutivo do SçJHs-
tSSiSfiS 5SÜSSQÍ t M è * i d o estudadas atravé» do uso do «elên75-75
cÕMp*TêKadõ"*cÕM"a Molécula da met i on i na (31).As tentativas de efe-
tuar a marcação dessas estruturas biológicas COM ??mTc são poucas

e na maioria da» vdzes teM acarretado a diminuição da viabilidade
celular COMO no caso de bactérias (44, 64).
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Cultura de Diplocoççus Pneunon^ae foi marcada con 99mTc
depois de tratamento com 5 mg~de~FeCla.6H.,0 e 10 mg de ácido
ascórbico. A atividade específica na população bacteriana variou
de 0,01 a 5 cpm por bactéria. 0 número de células viáveis diminui
durante o processo de marcação de 9 x i«8 para 6,4 x Í02 cel/ml
(64).

Também culturas de PasteureH^ SuItSEiÉ' ÍLlSÍLÜHÜElIül
hemoWtjça e §al£onej[l£ íílèíiliQ ^oram marcadas com Tecnécio-99m a-j,ç § £ j [ l è i
pos terem sido submetidas ao tratamento com solução de clore-
to estanoso. Entretanto os resultados obtidos nao são satisfató-
rios uma vez que é sugerido que este método de marcação seja
recomendado quando se visa à utilização de bactérias mortas e
em experiências com animais de grande porte (44).

A literatura não tem apresentado, até a presente data,
citações bibliográficas sobre o emprego do "*Tc como radio-
nucli'deo de escolha para a marcação de planar ias e cercar ias do
ciclo evolutivo do Sch^st^ossoma S^nsonj^.

I.e - 0bjet i vos

I.e.i - Objetivo geral

Em decorrência do 9^"Tc apresentar importantes ca-
racterísticas físicas e biológicas que permitem seu uso em in-
vestigação científica em Ciências Biomédicas foram realizadas
contribuições ao estudo da fixação deste radionuclídeo em he-
mácias e proteínas plasmáticas bem como foram analisadas as
marcações de bactérias, planaria e cercaria do ciclo do SchJLs-
ÍS5521S 5255SÜJL-

I.e.2 - Objetivos específicos
.2.1 - HcMácias

Com a finalidade de estudar o mecanismo que determina a
incorporação do 99wTc às hemácias bem como desenvolver
metodologia que permita a utilização das mesmas na prática de
Medicina Nuclear foram estabelecidos os seguintes objetivosi

<f> - Padronização da* condições de marcação das
hemácias com "*Tc, devido à grande diversidade de métodos des-
critos na literatura, verificando o efeito do volume de sangue,
concentração de agente redutor, o papel de diferentes anticoagu-
lant es, temperatura de incubação e cinétíca temporal de incorpo-
ração deste radionuclídeo pelos eritrócítos.
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(ii) - Avaliação da estabilidade da marcação das
hemácias COM " " T C bem COMO O papel desempenhado pelo croMO
neste processo e de possíveis alterações Microscópicas.

(iii) - Produção de um jogo de reativo ("kit") contendo
cloreto estanoso para aplicação prática na área de Ciências da
Saúde.

(iv> - Desenvolvimento de Metodologia simplificada para
a realização de cintigrafia esplênica seletiva usando hemácias
marcadas com ""Tc e desnaturadas pelo aquecimento a 50°C.

I.e.2.2 - Proteínas plasmáticas

Com a finalidade de avaliar a marcação das proteínas
plasmáticas com ??mTc foram estabelecidos os seguintes objeti-
vos*

(í) - Estudo da marcação de proteínas plasmáticas com
em diferentes concentrações de cloreto estanoso em

presença e ausência de hemácias assim como a análise da
estabilidade da ligação deste radionuclídeo após tratamento com
diferentes agentes precipitantes e também durante diálise por
vários tempos.

(ii) - Verificação da distribuição da radioatividade
relativa ao 99wTc as frações albumina, alfa i, alfa 2, beta e
gama globulinas após eletroforese.

I.e.2.3 - Bactérias

Com a finalidade de estudar a marcação de bactérias com
99MJ C foram determinados os seguintes objetivos!

(i) - Padronização do processo de marcação de bactérias
com ??mTc avaliando a concentração de cloreto estanoso ne-
cessária à marcação de suspensão bacteriana.

(ii) -Estudo da viabilidade celular bem como a estabili-
dade da marcação com 99mTc em preparações bacterianas.

(iií)-Análise da distribuição da radioatividade do Tec-
nécio-99m em diferentes frações obtidas após a suspensão bacteri-
ana ter sido rompida através de prensa e o extrato livre de célu-
lms ter sido submetido a diferentes centrifugações.
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<iv) - Estudo do tratamento das frações obtidas do ex-
trato livre de células COB diferentes enziMas e detergente para
avaliar a espécie Molecular que retea predoMinanteMente a radioa-
t i v idade do 9 '

<v) - Avaliação da integridade de propriedades de
superfície da célula bacteriana depois da «arcaçio COM ""Tc,
através da deterMinação da Mobilidade eletroferética, da
hídrofobicidade e do estudo da adesividade em células eucarióti-
cas.

(vi) - Verificação da distribuição da ferr itina cat ioni-
ca em culturas Marcadas ou não COM 99mTc através de Nicroscopia
eletrônica COMO outro parânetro da avaliação da Manutenção ou
não de propriedade de superfície após o processo de Marcação.

I.e.2.4 - Planaria

COM a finalidade de padronizar a marcaçaD de planaria
COM 99mTc foraM definidos os seguintes objetivos:

(i) - DeterMinação da concentração de cloreto estanoso
para Marcação de suspensão de planaria COM 9 * * T C .

(ii) - Verificação da viabilidade de planaria Marcada
COM "»»Tc.

(iii>- Estudo da estabilidade da ligação do ""Tc às
planar ias Marcadas através de lavagens desta preparação.

I.e.2.5 - Cercaria do ciclo do §ch£stossoMa çansonj,

COM a finalidade de padronizar a Marcação de cercaria
do ciclo do SçhJLstossoMa SSSSSQi c o n "*Tc foraM desenvolvidos
os seguintes~õbjêtTvõs?~

(i) - DeterMinação da concentração de cloreto estanoso
para Marcação de cercaria COM ??mTc.

(ií) - Verificação da viabilidade das cercar ias Marcadas
COM " M T c .

< i i i > — Estudo da estabilidade da ligação do "»Tc às
cercar ias do ciclo do §£biSÍ5IS°fiS 5SSSSSÍ. marcadas por Meio de
lavagens sucessivas da"prípãrãç5õ~mãrcãdãT



- P. 19 -

CAPÍTULO II

MATERIAL E MÉTODOS

II.a- PROCEDIMENTOS GERAIS

II.a.1- Obtenção de anostras de sangue, plasaia e soro.
Essas anostras foran colhidas de voluntários sãos por

punção da veia anticubital C M auxílio de tubos estéreis a
vácuo coMparando-se os respectivos valores de henatrócitos e
corrigindo-se os nesnos para 40% COM adição de solução de NaCl
•,92.

II.a.1.1- Sangue
Nos tubos de colheita foi adicionado anticoagulante ACD

(solução constituída de i,47g de glicose, 0,48g de ácido cítrico
e i,32g de ei trato de sódio dissolvidos em volune final, coi á-
gua, de 120 nl), OU heparina, ou oxalato de sódio, ou EDTA
(etilenodianinotetraacetato de sódio).

II.a.1.2- PlasMa
0 sangue colhido, COMO descrito no itea anterior, foi

centrifugado a 1.600xg por 1© «in en centrífuga clínica Alfa IV e
o sobrenadante (plasna) isolado.

II.a.1.3- Soro
0 sangue era colhido, cono descrito no iten anterior,

co» a diferença que não era colocado anticoagulante no
tubo. Após deixar o sangue coagular, o nesno era centrifugado
COMO descrito anteriormente e o sobrenadante (soro) separado.

II.a.2- Drogas e reagentes.
II.a.2.1- Substancias não radioativas

- Cloreto estanoso bi-hidratado (SnCl_.2H-0) de proce-
dência da Pro-analysi, Industria OuÍMÍca LTDAT BrSsil t dl E.
Merck-Darnstadt.

- Cloreto estanoso liofilizado contendo 3,4 mg de
cloreto estanoso c 12,4 ng de pirofosfato de sódio (PYP) de pro-
cedência da Mallínckrodt produtos diagnósticos e quínícos LTDA.

- ACD de procedência da Baxter SA, Brasil.
- Oxalato de sódio, cloreto nercuroso, ácido clorídrico,

heMoglobina cristalizada e EDTA de procedência da Merck, Indús-
tria Brasileira.

- Heparina, en frascos contendo 5.000 UI oriunda de
Cristal ia, Produtos QUÍMÍCOS e Farnacêutícos, LTDA, Brasil.



- p . 20 -

- Tampão PBS cuja COMPOSicão pode ser vista no Quadro
III e os respectivos reagentes de procedência da Merck, Indústria
Brasileira.

QjjADRO III
COMPOSIÇÃO DO TAMPÃO PBS *

SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUANTIDADE

Cloreto de sódio 8.0 g

Cloreto de potássio 0.2 g

Fosfato de sódio dibásico 1.15 g

Fosfato de potássio monobásico 0.2 a

Cloreto de cálcio 0.1 g

Cloreto de nagnésio hexahidratado 0.1 g

Água destilada qsp 1.000 ml

<*> Phosphate Buffered Saline, Dulbecco's (Bird e Forrester, 1981)
(20).

II.a.2.2- Substâncias radioativas
- Tecné"cio-99m (??mTc), sob a forma de pertecnetato de

sódio, obtido a partir da eluicio de gerador de Molibdênio-99/
Tecnécío-99m de procedência da Mallinckrodt produtos diagnósticos
e químicos LTDA, Brasil e IPEN/TEC úo Brasil.

Cromo-51, sob a forma de cromato de sódio de
procedência do IPEN/TEC do Brasil.

II.a.3- Dosimetria das «Mostras
As amostras radioativas foram colocadas em tubos (4 CM

de altura por lcm de diâmetro) COM tampa, contendo i ml de água.
A seguir foram transportados para UM cintilador de poço Picker
Nuclear, EUA com cristal de iodeto de sódio com impurezas de
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tálio. O tempo de contagem era definido para que o erro percen-
tual fosse de 1%. As aaostras foraa contadas coa janela de 40
volts, sendo as linhas de base ajustadas para o ""Tc e o 5*Cr.
EM deterainados experiaentos taabéa foraa realizadas contagens de
aaostras ea tubos aedindo 8 ca de altura por i ca de diâaetro.
Todos os procediaentos dosiaétricos foraa feitos seguindo-se as
Noraas de Proteção Radiológica da Coaissio Nacional de Energia
Nuclear (106, 128).

II.b - TÉCNICAS EXPERIMENTAIS REALIZADAS COH SANGUE E HEMOGLOBINA

Il.b.l- Técnica de isolaaento de heaoglobina
8 ai de sangue colhido coa 2 ai de ACD foraa centrifuga-

dos (600xg por 10 ain) ea centrífuga clínica Alfa IV e lavados 4
vezes coa solução de NaCl 0,9%, retirando-se o sobrenadante e
ressuspendendo as heaácias na aesaa solução. Fínalaente os eri-
trócitos ( 4 ai ) foraa ressuspensos ea igual voluae de água des-
tilada e aetade do volua* de tolueno (35). A seguir, após agi-
tação aanual por 1 hora, foi feita centrifugação (ó00xg por 10
ain) sendo o conteúdo da parte inferior do tubo, contendo a
fração de heaoglobina, aspirada coa auxílio de seringa.

II.b.2 - Influência do voluae de sangue na aarcação de heaácias
pelo ""Tc.

Coa a finalidade de se verificar coao o voluae sangüíneo
poderia influenciar na Marcação das heaácias pelo 9 9 mTc, sangue
colhido co» ACO foi dividido ea tubos estéreis à vácuo. Esses
tubos contendo 1, 2, 3, 5 e 10 ai de sangue foraa incubados COM 1
ai de soluções de cloreto estanoso recea-diluídas coa salina
(NaCl 0,9%) para as concentrações de 0ri3* 6,5, 13 e 130
uM por 60 ain a 37°C ea banho-aaria. Esses experiaentos foraa
scapre realizados Junto coa ua tubo controle (branco), nas aesaas
condições, no qual a solução de cloreto estanoso era substituída
por uaa de cloreto de sódio 0,9%. Posterioraente foram
acrescentados, a cada tubo 0,5 ai de solução de ""Tc COM
atividade correspondente a 37 kBq e a incubação foi aantida
nas aesaas condições anteriores por mais 10 min. Durante todo o
teapo os tubos foraM periodicamente agitados de aaneíra suave,
por inversão dos Mesmos, sendo este procedimento adotado em
todos os experimentos subsequentes. Em seguida foram feitas
centrifugações em centrífuga clínica Alfa IV (600xg por 10
Min). Alíquotas d* plasma e hemácias de 25 ul foram
retiradas com aux'lio de pipetador automático com ponteira
descartável. Essas aliquotasf colocadas em tubos de contagem
contendo i ml de água destilada, foram contadas em cintilador de
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poço COM cristal de iodeto de sódio. Após a dosiaetria foi
deter*inada a percentage» de eficiência de Marcação das heMácias,

cada condi cãor segundo a fórMUlas

contageM das heMácias
X de Marcação = x 100 (1)

contagea das heMácias + plasMa

foraM realizados experiMentos análo-
gos incubando-se voluMes de 2 Ml de sangue COM i MI de so-
luções de cloreto estanoso, recéM-preparadas, nas concentra-
ções de 0,i3r 1,3, 13 , 130 e 1300 uH e ta»bé« COM O controle
COM NaCl 0,9Z. Estudos coMparativos COM soluções de cloreto
estanoso proveniente da Mal 1inckrodt Produtos Diagnósticos e Q U Í -
MICOS Ltda (13) nas aesaas concentrações e condições foraM feitos
e os resultados plotados no mesno gráfico após cálculo
das percentagens de Marcação das heMácias COM " " T C pela fórMula
1.

Da MesMa forMa foraM realizados experiMentos COM

heMácias lavadas 4 vezes e reconstituído o VOIUMC inicial COM so-

lução salina 0,9% ou taMpão PBS, Dulbecco's antes de sereM trata-

das COM as diferentes concentrações de cloreto estanoso e incuba-

das COM ""Tc, sendo que o volime usado foi de 2 Ml.

0 estudo de Marcação de heMácias eM diferentes concen-
trações de cloreto estanoso taMbéM foi realizado a 50°C, obser-
vando-se as MesMas condições da análise do sangue a 37°C, COMO
descrito no iteM II.b.5.

II.b.3- Cinética de incorporação do ""Tc às heMácias.
COM O objetivo de avaliar COMO O teMpo de incubação

poderia influenciar no processo de Marcação das heMácias pelo
99Mjc sangue colhido COM ACD foi dividido em VOIUMC de 2 ou 3
Ml en seis tubos estéreis, a vácuo. Esses tubos foraM incubados
COM 1 Ml de solução de cloreto estanoso na concentração de 6f5 uM
por 0, 15» 30, 43, 60 e 120 Min. Após esse t«Mpo de incubação
a 37°C em banho-Maria, foraM adicionados a cada tubo 0,5 MI de so
lução de ""Tc COM atividade de 37 kBq, que foraM Mantidos nal
MesMas condições anteriores por Mais 10 Min. A seguir foraM se-
paradas aWquotas de plasaa e heMácias e detcrMinada a eficiência
de Marcação dos erítrócitos por este isótopo radioativo COMO des-
crito no iteM anterior.
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II.b.4- Efeito de difererentes anticoagulantes na Marcação das
heMácias COM ""Tc.

II.b.4.1- Influência de diferentes anticoagulantes.
Sangue do aesao voluntário foi colhido coa ACD ( 4 al

de sangue para 1 al de ACD), ou EDTA (10 al de sangue para 100
ul de solução de EDTA 100 Mg/Ml), ou oxalato de sódio (10 ml de
sangue para 0,5 MI de solução de oxalato de sódio 10 Mg/Ml), ou
heparina (10 MI de sangue para 100 ul de solução de heparina de
5.000 Ul dissolvidas ea 0,25 ai de água destilada). Os voluaes
das amostras de sangue coletadas coa os diferentes anticoagulan-
tes foraa seapre igualados coa solução de NaCl 0,9Z. Esses vo-
luaes de sangue, ea tubos estéreis à vácuo, correspondentes a
cada anticoagulante foraa incubados COM 1 MI de soluções de
cloreto estanoso nas concentrações de 1,3, 13, 130 e 1.300
uH por 60 Min a 37° C e taabéa ua tubo controle coa NaCl 0,9Z.
Então foraa acrescentados 0.5 al de solução de 99mTc coa ati-
vidade de 37 kBq e o sisteaa foi aantido nas MesMas con-
dições por aais 10 ain. Depois foraa separadas alíquotas de
plasaa e heaácias, realizadas as contagens de radíoatividades
das aaostras e deterainadas as eficiências de marcação dos
eritrócitos pelo citado radionuclídeo na presença de diferentes
anticoagulantes coao descrito no itea II.b.2..

II.b.4-2- Efeito do EDTA.
Coa o intuito de Melhor avaliar o efeito do EDi'A no

processo de Marcação de heMácias pelo "*Tc foraM colhidas a-
Mostras de sangue ea diferentes concentrações deste anticoagu-
lante, isto é, 5, 10, 40 e 100 Mg/Ml. PosteriorMente foraa
separadas,de cada concentração de EDTA, alíquotas de 2 MI de san-
gue e colocadas eM tubos estéreis a vácuo. Depois foi adicionado
1 Ml de cloreto estanoso 13 uM a cada tubo para incubação por 60
Min CM banho-Maria a 37°C. EM seguida juntou-se 0,5 Ml de so-
lução de 99mTc COM atividade de 37 kBq e Manteve-se a in-
cubação nas MesMas condições pelo teMpo de 10 Min. Alíquotas
de sangue e de plasaa de 25 ul foraM isoladas para dosiMetria e
deterMinação das eficiência» de Marcação das heMácias pelo refe-
rido radionuclídeo COMO descrito no iteM II.b.2..

II.b.4.3- Efeito da diluição do sangue COM ACD ou salina.
AMOStras d* sangue, coletadas COM ACD, nos VOIUMCS d*

0r5r lr 2 e 3 MI foraM colocadas ea tubos estéreis a vácuo e
coMpletadas a UM voluae final d* 3a1 COM solução de ACD ou de
NaCl 0,9%. A seguir foi adicionado, em cada tubo, 1 MI de solução
de cloreto estanoso 0,13 uM e procedeu-se a incubação,por 60 min,
eM banho-María a 37°C. Posteriormente 0,5 MI d* solução de "*Tc,
COM atividade d* 37 kBq, foraM acrescentados. Os tubos foram
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incubados por mais 10 min nas mesmas condições anteriores. Após
separação do plasma e hemácias e determinadas as eficiências de
marcação dos eritrócitos em cada caso, foi calculado o fator de
aumento de marcação (FAM). 0 FAM foi obtido dividindo-se as
eficiências de marcação nas difererentes diluições em solução de
ACD ou de NaCl 0,9% (EHd) pelo valor encontrado com o sangue não
diluído (EMnd). A relação usada foi então:

EHd
FAM • <2)

EMnd

FAM* Fator de aumento de marcação»
EMd- Eficiência de marcação dos eritrócitos diluídos eu solução

de ACD ou NaCl 0,9%.
EMnd-Eficiência de marcação dos eritrócitos não diluídos.

A concentração de cloreto estanoso usada nestes expe-
rimentos foi escolhida de tal forma que pudesse ser avaliado o e-
feito da diluição do sangue neste processo de marcação.

II.b.5- Efeito da temperatura no processo de marcação de hemácias
pelo 9 9 mTc.

Com a finalidade de se verificar o efeito da temperatura
no processo de marcação de hemácias pelo ??mTcr sangue foi co-
lhido com ACD e amostras de 3 ml, em tubos estéreis a vácuo,
foram incubadas com 1 ml de solução de cloreto estanoso 13 uM
nas seguintes condições por 60 mine um dos tubos foi imerso em
recipiente contendo mistura de água e gelo <4°C>* outro num
recipiente contendo água à temperatura ambiente (25° C)
enquanto outros tubos foram colocados em banho-maria ajustados &
37, 50 e 55°C, respectivamente. Após esse tempo foi acrescentada
a cada tubo, solução de 99mTc (0,5 ml) com atividade de 37 kBq
c a incubftção foi mantida nas mesmas condições por mais 10 min.
A seguir foram separadas alíquotas de plasma e hemácias e
determinadas as eficfências de marcação como descrito no item
II.b.2.

A cinética temporal de incorporação do 99mTc às hemá-
cias, realizada como descrita no item II.b.3, mas com solução
de NaCl 0,9% substituindo a solução de cloreto estanoso ',5 uM
foi também realizada nas temperaturas de 4 e 37°C.
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A marcação de hemácias a 50°C com ^ M T c também foi re-
alizada seguindo-se os procedimentos do item II.b.2 quando a-
mostras de sangue foram tratadas com diferentes concentrações de
cloreto estanoso.

Estudos nos quais as hemácias foram inicialmente incuba-
das com cloreto estanoso 13 uM, a 37° C e a seguir com "raTc
a 4°C também foram desenvolvidos, bem como a primeira incubação
a 4°C e a segunda a 37°C. Da mesma forma experimentos com so-
luções de hemoglobina obtida como descrito no item Il.b.i foram
realizados em diferentes temperaturas sendo, neste caso, deter-
minada as atividades de frações solúveis e insolúveis após pre-
pitacao com acetona do material de hemólise.

Il.b.ó- Efeito de lavagens sucessivas na manutenção da radioati-
vidade incorporada nas hemácias.

As hemácias marcadas obtidas como descrito no item
II.b.2, para um mesmo volume sangüíneo com diferentes concen-
trações de cloreto estanoso, foram centrifugadas <600xg por 10
min) e separadas alíquotas de 25 ul de plasma e hemácias. Em se-
guida o plasma era totalmente removido e substituído por igual
volume de solução de NaCl 0,9%. Após nova centrifugaçio retira-
ram-se 25 ul de hemácias e substituiu-se o sobrenadante
novamente. Esta operação foi repetida sucessivamente por três
vezes. Depois da dosimetria das diversas amostras foi cal-
culada a percentagem de retenção de radioatividade nas hemáci-
as dividindo-se a contagem nas alíquotas de eritrócitos após cada
centrifugação (CN) pela contagem inicial <CN.)s

V

CN
Percentagem de retenção • x 100 <3>

C N«

CN- Contagem de radioatividade nas hemácias após cada centrifuga-
çio.

CN^-Contagem de radioatividade inicial.

II.b.7- Medida de radioatividade na fração insolúvel das hemácias
Sangue colhido com ACD, tratado com diferentes concen-

trações de cloreto estanoso dg-0,65, 6,5, 65 e 650 uM e NaCl 0,92
como controle e marcado com Tc como descrito no item II.b.2
foi centrifugado e separadas alíquotas de 25 ul para precipitação
com i ml de solução de ácido tricloroacético 10Z (TCA) (135),clo-
reto mercuroso 29% (80, 123), ácido clorídrico 6N, acetona c eta-
nol (123). APÓS centrifugação, foram separadas as frações solúve-
is t insolüveis. A parte insolúvel foi ressuspensa em água desti-
lada. Para a dosimetria das amostras foram utilizados tubos me-
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d indo 10 cn de altura por i cm de diâmetro. A determinação das
percentagens de radioatividade incorporada à fração insolúvel das
hemácias (FIH) foi feita segundo a relação:

contagem na fração insolúvel

contagens nas frações (insolúvel + solúvel)

II.b.8- Medida de radioatividade na fração insolúvel da hemoglo-
bina.

II.b.8.1- Estudo com concentração fixa de hemoglobina e variável
de cloreto estanoso.

Solução de hemoglobina obtida como descrita no item
Il.b.i foi dividida em 5 tubos estéreis a vácuo, contendo 2 ml
da mesma. Posteriormente foi adicionado a cada tubo i ml de so-
lução de cloreto estanoso nas concentrações de 0r 0,13, 1,3, 13,
130 e 1.300 uM e realizada a incubação por 60 min em banho-maria
a 37°C. Então foram colocados 0r5ml de

 9 9 mTc com atividade de 37
IcBq e o sistema foi mantido nas mesmas condições anteriores por
mais 10 min. Depois foram retiradas alíquotas de 25 ul para pre-
cipitação com i ml de TCA ou acetona. A seguir os tubos foram
centrifugados e separadas as frações solúveis e insolúveis, con-
tadas as radioatividades das mesmas e determinada a percentagem
da atividade incorporada a fração insolúvel, isto é, a
hemoglobina como descrito no item anterior.

II.b.8.2- Estudo com concentração variável de hemoglobina e fixa
de cloreto estanoso.

Neste experimento hemoglobina isolada, como descrito no
item Il.b.ir foi diluída com solução de NaCl 0r9% a 100,
5 x 10"1, 5 x i0"2r 5 x te"3, 5 x Í0~4

f 5 x_ 10~Sr J x 10I6 e
3 K lí"7. A següTr volumes de 2 ml destas soluções dV hemoglo-
bina distribuídas em 8 tubos foram incubados con i ml de solu-
ção de cloreto estanoso 13 uMr por 60 min, em banho-maria à
37°C. Posteriormente, foram adicionados 0,5 ml de solução de Tec-
nécio-99m com atividade de 37 kBq e a incubação foi mantida por
mais 10 min. Apôs esse tempo, 200 ul do conteúdo de cada
tubo foram precipitados com 3 ml de acetona mais 1 ml de sulfato
de sódio 20X para aumentar a massa de precipitado e devido a este
sal ser insolúvel em acetona (123). Depois da centrifugação foram
separadas as frações solúvel e insolúvel e procedeu-sc então as
contagens e determinação das percentagens de fixação às moléculas
de hemoglobina.
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Experimentos sinilares fora» feitos procedendo-se a
incubação das diferentes concentrações de hemoglobina com outras
concentrações de cloreto estanoso, isto éT 0,13, ir3 e 13 uH e
com solução de NaCl 0,9%. Os resultados obtidos foram plotados
em gráfico logarítmico, colocando-se as percentagens de radioati-
vidade na fração insoldvel na ordenada e a concentração de hemo-
globina no eixo das abscissas. Sabendo-se a concentração de
hemoglobina determinada usando-se um Coulter counter, modelo
SSr de Coulter Elétronics Inc., Hialeahr Florida, USA e conside-
rando uma mesma percentage*) de marcação para as diferentes con-
centrações de cloreto estanoso calculou-se o número de moles de
estanho envolvido na marcação da hemoglobina com ""Tc para cada
mol desta molécula protéica.

II.b.9- Estudo da influência dos tratamentos com crornato ou
pertecnetato nas eficiências de marcação das hemácias com 51Cr
ou " m T

II.b.9.1- Efeito do tratamento prévio com 5lCr na marcação das
hemácias com '?MTc.

Sangue colhido com ACD foi dividido em dois tubos con-
tendo cada o volume de 3 ml. Um dos tubos foi incubado com 1 ml
de solução de 5iCrr sob a forma de cromato de sódio, com ativi-
dade de 370 ou 3.700 IcBq por 30 min em banho-maria a 37°C. A se-
guir, após 3 lavagens sucessivas das hemácias com solução de NaCl
0,9%, o volume inicial foi reconstituído com esta mesma solução.
Posteriormente, foi adicionado i ml de solução de cloreto estano-
so na concentração de 13 uM e mantida a incubação nas mesmas con-
dições por mais 60 min. Depois, foram acrescentados 0,5 ml de
solução de 9 ™ T c com atividade de 370 Kbq e o tubo contendo essa
mistura permaneceu por mais 10 min a 37° C. 0 outro tubo
contendo 3 ml de sangue foi submetido ao mesmo tratamento, sendo
qu« a solução contendo 51Cr foi substituída por uma de NaCl
0,92, Após separação de ai fguotas de •pj^<nmúmn^jthmmúelmmJÍ_fo^
rmm u«1 ujilnflÍpilT ' W " éFTCff nÉ iaT de marcãçío 8oŝ elrTtiPd'cTFos pelo™
™»Tc e 51Cr. Em experimento paralelo foi determinada a efici-
ência de incorporação de 51Cr pelas hemácias, depois da incuba-
ção de 3 ml de sangue com 1 ml de solução de cromato de sódio
<5iCr> por 30 min a 37°C.

II.b.9.2- Efeito do tratamento prévio com 5eCr na marcação das
hemácias com ""Tc.

Sangue colhido em ACD foi distribuído em 7 tubos. Estes
tubo* foram incubados com 1 ml de solução de cromato de sódio nas
concentrações de 102, 10 , 10« , 10 -i r 10-2 e i 0 -3 ufl/mi
e 1 ml de solução de NaCl 0,9% como controle, por 30 min a 37° C,
Entio através de 5 centrifugações sucessivas as hemácias
foram lavada» com solução de NaCl 0,9%. Posteriormente foi feita
a marcação das hemácias como descrito no íttm II.b.2 com
??mTc e determinada Lambem a eficiência de incorporação nessas
células deste isótopo radioativo. Também foram realizados experi-
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•tentos» nos quais apôs incubaçio con as diferentes concentrações
de cronato de sódio as hemácias não foram lavadas.

II.b.9.3- Efeito do tratamento prévio das hemácias COM " " T C
na marcação das mesmas com 5*Cr.

Tubos estéreis, a vácuo, contendo 3 ml de sangue colhi-
do em ACD foram incubados por 60 min a 37°C com i ml de solução
de cloreto estanoso na concentração de 13 uM> A seguir no
primeiro tubo acrescentou-se 0,5 ml de 99mTc (370 kBq) e mais
0,5 ml de solução de NaCl 0,9%. No segundo tubo adicionou-se 0,5
ml de solução de 51Cr (370 kBq) e 0,5 ml de solução de NaCl
0,92. No terceiro tubo colocou-se 0,5 ml de solução de ??mTc
(370 kBq). Três outros tubos foram tratados de maneira idêntica
sendo que a solução de cloreto estanoso foi substituída por clo-
reto de sódio 0,9%. Posteriormente todos os tubos foram incuba-
por mais 30 min, sendo então determinadas as eficiências de fi-
xação de 5igr e ??

MTc como descrito nos itens II.b.9.1 e
II.b.2, respectivamente.

II.b.9.4- Microscopia ótica das hemácias tratadas com cloreto
estanoso e/ou pertecnetato de sódio ou cromato de sódio.

Após tratamento de amostras de sangue com solução de
cloreto estanoso e/ou pertecnetato de sódio ou cromato de sódio
como descrito nos itens II.b.9.1, II.b.9.2 e II.b.9.3 foram
preparados esfregaços das referidas amostras em lâminas de
vidro. Os esfregaços depois de serem tratados com solução de
May-Grunwald, tampão fosfato e Giemsa diluída d ó ) foram obser-
vados em microscópio ótico Nikon, modelo 72.508, Japão, com au-
mento de 40 vezes para análise da morfologia eritrocitária.

II.b.10- Preparo de "kit" contendo cloreto estanoso.
"Kits" contendo 6 ug de cloreto estanoso dissolvidos em

lml solução de NaCl 0,9% foram liofilizados (1iofi1izador Labcon-
co modelo 75»200 da Labconco corporation, EUA) dura^it^^rês
^r«n^^^^n^^5ir5Tnrg«s nitrogênio super—seco com pureza mínima
99,995%, umidade máxima de 5 ppm e quantidade de oxigênio de 5
ppm de procedência da White Martins SA, Brasil,foi introduzido em
cada recipiente, ficando portanto os respectivos conteúdos sob
esta atmosfera. A estabilidade dos mesmos foi avaliada por vários
meses depois da preparação dos mesmos. Neste caso o material
presente era reconstituído com 1 ml de água b(destilada e 2 ml de
sangue colhido com ACD (item II.a.3) era adicionado. Passados 20
min de incubação a 50° C eram colocados 0,5 ml de solução de
99mTc e a incubação mantida nas mesmas condições por mais 10
min. Após centrifugação e a separação de amostras de hemácias e
plasma a percentagem de marcação dos eritrócitos era determinada.

Il.b.lí- Cintigrafias esplênica».

II.b.11.1- Marcação das hemácias a 37°C e desnaturação a 50°C.
Sangue colhido com ACD foi marcado incubando-»* 4 ml do
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COM 2 Ml de solução de cloreto estanoso 6,0 ug/il, por 60
•in e após adição de 0,5 ml de ""Tc (10,3 MBq),por aais 10 nin
a 37° C. A seguir foi realizada a desnaturação das hemácias
incubando-se a Mistura, por 30 Min, a 50°C. Depois da transfe-
rência para seringa e ter atingido a teMperatura aMbiente, o san-
gue foi reinjetado no iesio paciente. As cintigrafias fora»
realizados 30 Min após eM cintígrafo reti1íneo (Siemens, RFA) COM
cristal de iodeto de sódio COM impurezas de tálio. Foram reali-
zadas cintigrafias nas incidências posterior e lateral esquerda.

II.b.ií.2- Marcação e desnaturação a 50°C.
Foi seguido o mesmo esquema experimental do item

anterior sendo que todas as incubaçoes foram feitas em UM banho-
maria ajustado para 50°C. 0 sangue adicionado ao "kit" contendo
"loreto estanoso liofilizado, previamente reconstituído COM 1 ml
de água bidestilada, foi incubado por 20 min e após a adição de
0,5 Ml de solução de 99mTc por mais 10 nin. Depois de trans-
ferido para seringa e ter atingido a temperatura ambiente esta
preparação foi reinjetada no mesmo paciente. As cintigrafias
foraM realizadas a 5 e 25 min após, usando-se UM cintígrafo re-
t i1íneo COM cristal de iodeto de sódio, COM impurezas de tálio.
As incidências posterior e lateral esquerda foraM novaMente
escolhidas para a feitura das cintigrafias.

II.c- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS REALIZADAS COM PLASMA E SORO

II.c.l- Medida da radioatividade do 99mTc na fração insolúvel
de proteínas plasnáticas.

II.c.1.1- Precipitação COM TCA COM marcação em diferentes
concentrações de cloreto estanoso.

Nesses experimentos o sangue colhido COM ACD foi dividi-
do eM duas partes. Na primeira, foraM colocados 2 ml de sangue
W J luBPI gHBFBI« ' à vâem;1 sendo Incubados' por A6 Min eM
banho-maria a 37° C, COM i MI de solução de cloreto estanoso nas
concentrações de 0, 0,13, 1,3, 13, 130 e 1.300 uM. A seguir foram
acrescentados ©,5 Ml de solução de 99mTc COM atividade de 3,7
fcBq CM cada tubo e a incubacão foi mantida por Mais 10 Min nas
MCSMas condiç?e* anteriores. Após cenrifugação, foraM separadas
alíquotas de 200 ul de plasma para precipitação COM 1 ml de TCA
10%. Esquema experimental similar foi seguido a temperatura
de 50°C. Na segunda, o sangue foi centrifugado, sendo separado o
plasma. Este foi diluído COM solução de NaCl 0,9% ao mesmo
volume do sangue original. 0 plasma foi então dividido em
VOIUMCS de 2 ml em tubos estéreis a vácuo e incubado com
soluçffes de cloreto estanoso e ""Tc da Mesma forma que o san-
gue anteriormente. Experimentos utilizando soro tembém foram
realizados seguindo a mesma metodologia empregada para o plasma.
Após todas as precipitações em TCA 10Z, foram realizadas centri-
fugaçffes em centrífuga clínica Alfa IV (600xg por 10 min) sen-
do então individualizadas as fraçíes solúvel (FAS) c insolúvel
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(FAD. Estas frações fora» transferidas para tubos aedindo i
centímetro de diâaetro por 10 CM de altura e realizadas as
dostMetri as em cintilador sólido. A percentageM de
radioatividade incorporada à fração protéica (ZFP> foi
determinada segundo a relaçãos

contageM na FAI
ZFP = x 100 < 5)

contagens na FAI + FAS

ZFP- PercentageM de radioatividade na fração protéica
FAI- Fração ácido insolúvel.
FAS- Fração ácido solúvel.

II.c.1.2 - Medida da radioatividade nas proteínas plasmáticas de
sangue colhido COM diferentes anticoagulantes

0 esque»a expert Mental seguido foi o MCSMO descrito no
itCM II.c.1.1 quando foi utilizado sangue total e Medida a por-
centageM de radioatividade na fração insolúvei das aMOstras de
plasMa precipitadas COM TCA. A diferença é que neste caso são
realizadas COMParações entre as porcentagens de radioatividade na
fração insolúvel de plasma apôs Marcação COM ""Tc, de sangue
colhido COM ACD, EDTA ou oxalato de sódio.

II.c.1.3- Precipitação COM TCA de alíquotas de plasMa Marcadas
CM diferentes teMpos de incubação COM cloreto estanoso.

ForaM estudadas aMostras de plasma provenientes de san-
gue que foraM tratadas a 37°C COM 1 «1 de solução de cloreto es-
tanoso na concentração de 13 uM nos teMpos de 0, 15, 30, 45, 60
c 90 Min e a seguir Mais 10 Min COM 0,5 Ml de solução de
"••Tc COM atividade de 37 fcBq. Após este procedimento alíquo-
tas de 200 ul de plasma foram separadas, depois da centrifugação
da preparação marcada e precipitada co» 1 ml de TCA 10%. A
seguir as frações solúvel e insolúvel foram isoladas e as %FP
determinadas para c a d a t e m p o de incubação seguindo a
fórmula 5. Experimentos idênticos a estes foram conduzidos na
temperatura de 50°C.

II.c.1.4- Precipitação com diferentes agentes.
Amostras de plasma de 25 ul obtidas de sangue que foi

marcado como descrito no item anterior, foram precipitadas COM 1
ml de solução de cloreto mercuroso 10%, ácido clorídrico 6N, ace-
tona, etmnol e TCA 10%. A separação das frações insolúvel e solú-
vel foi realizada e calculadas as porcentagens de radioatividade
associada à fração insolúvel do plasma, como descrito no item
anterior.

II.c.2 - Diálise de plasma marcado com ""Tc.
Amostras de plasma, de 2 ml, obtidas de sangue que foi

Marcado como descrito no item II.b.1.1 foram dialisadas por 5
hora» em 500 ml de água destilada à temperatura ambiente. 0
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volume de água era trocado após cada 60 min e o conteúdo do saco
de diálise era contado em um contador sólido. A fração não
dializável (FND) foi determinada pela razão entre a atividade
remanescente depois de passados cada tempo (AN) e a atividade
inicial <AN.) para cada concentração de cloreto estanoso usada.

AN
FND « (6)

FND- Fração não dializável.
AN- Atividade remanescente depois de cada tenpo de diálise.
AN^-Atividade inicial.

II.c.3 - Eletroforese de plasma marcado com 9 9 wTc.
Amostras de plasma obtidas de sangue que foi marcado co-

mo descrito no item Il.c.l.i assim como de soro e plasma marcados
da mesma forma com 99"Tcr utilizando diferentes concentrações de
cloreto estanoso, foram submetidas a eletroforese em acetato de
celulose em tampão veronal-sódio pH 8,6. 0 tenpo de corrida
foi de 30 min usando-se 10 mA e 200 V. Ao final da eletrofo-
rese as fitas de acetato de celulose usadas foram coradas (60)
e após identificação das várias frações de proteínas, foram cor-
tadas nas partes correspondentes a cada uma individual-
mente. A seguir foi realizada dosimetria em cintilador sólido e
calculada a percentagem de radioatividade relativa a cada fração
de proteina plasmática dividindo-se a atividade associada a uma
delas pelo somatório das atividades para as diferentes frações
das proteínas plasmáticas. A relação entre as percentagens de
marcação de cada fração plasmática para cada concentração de
cloreto estanoso também foi determinada usando-se para todas as
demais frações a fórmula 7, que foi aplicada para a albumina.

X (albumina) (Sn)_
'UIBUlIllir* M i W (7)

X (albumina) <Sn)0

% (albumina) (Sn) - marcação da albumina nas diferentes
concentrações de cloreto estanoso.
X (albumina) (Sn)~- marcação da albumina na concentração inicial
d» cloreto estanoso.

II.d- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS REALIZADAS COM BACTÉRIAS

II.d.1- Cepas bacterianas
Formm incluídas no estudo uma amostra de ülSfeSifli*

E&SUfiSQJL&S (£- EQSÜBSüiiS* isolada de paciente (1477 üm»~"dê
£SSÚIsS9Q5i 5*CyiiÕõÍÍ 7F7 merug^nosa) mucóide Psl3 e um» de P.
SSEÜIIÕÜ!" nSõ"mucoide Psló7~isoladas de secreção respiratória
púrülintã~de paciente COM fibrose cística (101).
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II.d.2- Meios de cultura.
Culturas de K. Pneumon^ae era» crescidas em meio "Brain

Heart Broth" de procedência da Merck, Indústria Brasileira e as
cepas de P. aerug^nosa em meio "Trypticase Soy Broth" de igual
distribuidor. Para a determinação das unidades formadoras de
colônias (UFC) foi utilizado o meio "Brolacyn Agar" de proceden-
do Merck, Indústria Brasileira.

II.d.3- Radionuclídeo, dosimetria e agente redutor.
0 radionuclfdeo utilizado (99mTc) foi obtido como

descrito no item II.a.2.2. Os procedimentos dosimétricos foram
seguidos como descrito no item II.st.3. 0 cloreto estanoso
usado como agente redutor foi o mesmo usado nas metodologias
anteriores com sangue e plasma.

II.d.4- Técnica de marcaçõo das culturas bacterianas.
De uma cultura de K. P.QÇumonj.ae crescida durante 18

horas foi retirada alíquota de Õ7i »T~ê~ãdicionada em 10 ml de
meio de cultura. Essa suspensão permaneceu em banho-maria a
37° C por 4 horas com aeração. A seguir foi centrifugada
(1.7 x 104 xg por 10 min) e lavada com solução de NaCl 0,9Z. 0
precipitado foi então ressupenso em 10 ml desta solução. Alí-
quotas de 2 ml desta suspensão foram distribuídos em 5 tubos es-
téreis à vácuo e i ml de soluções de cloreto estanoso foram a-
dicionados a cada um; nas seguintes concentrações 0,65, 6,5, 65 e
650 uN. Em um dos tubos foi acrescentado 1 ml de solução de
cloreto de sódio 0,9% usado como controle. Após incubaçSo por 60
min à 37°C, 0,5 ml de solução de 99mTc com atividade de 7,4
kBq/ml foi adicionado a cada mistura e a incubação foi mantida
por mais 10 min. Os tubos foram agitados suavemente durante todo
o processo. Depois de centrifugação (1.7x104 x g p o r 25 min),
200 ul de sobrenadante fora» transferidos para tubos de contagem
com 1 ml de água destilada. 0 sedimento foi ressuspenso no
volume original e 200 ul também foram transferidos para tubos de

mnas foi determinado dividindo-se a atividade na amostra
bacteriana pela SOM» dos valores de atividades nas bactérias e no
sobrenadante.

Experimentos similares foram realizados com culturas de
P. aerugjnosa mucóide e não mucóidc crescidas em meio "Trypticase
lrBõthT"
II.d.5- Estabilidade da marcação.

A percentagem de radioatividade associada a cultura
bacteriana foi calculada aptfs várias horas dt manutenção desta
suspensão em banho-maria a 37°C. Os tubos contendo as culturas
marcadas fora» centrifugados (1.7xi04 xg por 25 min) e separa-
dos 200 ul de sobrenadante e de precipitado para contagem da ra-
d(atividade de 99mTc relativa a cada concentração de cloreto es-
tanoso. Nesse estudo culturas de Üi_EQ£ii5SüÍ5£ foram marcadas
co* o referido radionuclídeo ftcguíndõ~a~mitõdõTÕgia descrito no
item II.d.4,
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II.d.ó- Avaliação da viabilidade da cultura Marcada coi ""Tc.
A viabilidade da cultura bacteriana foi avaliada no co-

•eço de cada experimento e depois de diferentes teaipos nos
vários tratamentos a que foi subnet ida. 0 número de
bactérias por ml foi determinado após diluição conveniente da
cultura e plaqueamento de alíquota de 0,1 ml em meio Brolacyn
agar. Depois de 18 horas em estufa, as colônias fornadas foram
contadas e o número de células foi determinado levando-se em
consideração a diluição realizada na cultura antes do pla-
queamento. As frações de sobrevivência foram calculadas dividin-
do-se o número de células após cada tratamento e o número
inicial. A turbidimetria das culturas foi realizadas usando—se
um Medico-photometer (Dr. B. Langer Berlim) com um filtro azul
(Blan-B6-12>.

A determinação da viabilidade destas suspensões
bacterianas foi feita após diferentes tratamentos, a saber: antes
da incubação e após 70 min de incubação em solução de NaCl 0,9%
a 37° C; depois de 60 min em solução de NaCl 0,92 e 10 min
com ""Tc; decorridos 60 min da incubação com solução de
cloreto estanoso (130 uM>; transcorridos 60 min do mesmo
tratamento com cloreto estanoso e 10 min com ""Tc. Avaliações
após incubações adicionais por 24 horas também foram feitas.
Estes estudos foram desenvolvidos principalmente com culturas
de K. pneumornae.

II.d.7- Estudo da distribuição de radioatividade em bactérias
marcadas com " m T c .
II.d.7.1- Fracionamento da cultura bacteriana marcada com " " Tc

7 ml de cultura de K. PQeumon^ae marcada com ""Tc como
descrito no item II.d.3 foram lavados e o sedimento ressuspenso
em solução de NaCl 0,9%. Esta suspensão foi passada através
de uma prensa (Ribí cell fractionator d» Sorval Company, USA)

a «?t.W» lB/tndhe IWJ, A seguir foi realizada centrifu
gação (18.0009 por 30 min) e separado o sobrenadante (Fração I)
c o precipitado (Fração II). Depois da separação de alíquota da
Fração I, o restante foi novamente centrifugado (150.000g por 90
•in) e o novo precipitado (Fração III) e o novo sobrenadante
(Fração IV) isolados» A percentagem de radioatividade foi
determinado em todas as frações.

II.d.7.2- Tratamentos das frações isoladas de cultura bacteriana
marcada COM " " T C COM enzimas e detergente.

Os precipitados anteriores (Frações II e III) foram ret-
suspensos em 4 ml de solução de NaCl 0,?%. 0 detergente Triton
X-100 (Rcagen da Auimibrás Indústrias Química» SA, Brasil) foi
usado na concentração de 1% e as enzimas pronase (*) (Sigma, EUA)

(«> A enzima pronase corresponde a uma protease não específi-
ca (79, 80).
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na concentração de i«« ug/al e ONase e RNase (Signa, EUA) na
concentração de i& ug/nl. i ml das diferentes frações isoladas
coao descrito no itea anterior fora* incubadas coa os citados
agentes por 12 horas a 37°C. Tubos contendo as referidas fra-
ções taabéa fora» incubados COR i ai de solução de NaCl ©,9X
sendo usados COMO controles. Após as incubacões as awostras fo-
ra* precipitads coi 1 ai de acetona e as frações solúvel e inso-
lúvel isoladas. Depois da dosiaetria das aesaas as percentagens
de radioatividade relativas à fração insolúvel fora» deteraina-
das para cada trataaento.

II.d.7.3- Trataaentos de cultura bacteriana aarcada coa TCA quen-
te e frio, etanol, acetona e fenol.

1 ai de cultura de K. pneuaonj^ae aarcada coa ^°nTc coao
descrito ea II.d.4 foi incubada por 15 ain coa 1 ai de TCA 10Z à
4 ou Í00°C. 1 al da aesaa preparação foi precipitada coa i ai de
etanol ou acetona. i al desta suspensão bacteriana foi tratada
coa fenol e foraa extraídas uaa fase aquosa e uaa fase fenóli-
ca (46, 78). Após centrifugacão foraa deterainadas as ativi-
dades referentes aos precipitados e sobrenadantes obtidos
dos diversos trataaentos. A seguir foraa calculadas as per-
centagens de radioatividade relativas aos respectivos precipita-
dos e sobrenadantes.

II.d.8- Oetera inação da carga de superfície de cultura aarcada
cem 99"»Tc

A carga de superfície de culturas de P. aerug^nosa au-
cóide e não mucóide aarcada e não aarcada coa TecnecTõ-9?ã"" foraa
avaliadas pela deterainação da aobilidade eletroforética (HE) das
aesaas ea Velocíaetro Doppler Laser (Electrophoreaetre da SEFAH,
Nancy, France) previaaente calibrado coa eritrócitos huaanos
frescos. As suspensões bacterianas subaetidas à aarcação em
taapio PBS, foraa lavadas e ressuspensas ea taapão Seligaan-
sacarose coaposta de 29 voluacs de uaa solução de *açaro&e
»»g9n-r-l-vffltnt fle' ta1Ípa*r~qW ̂ cònega"pòr 1 Tirõ~7,Ã3 g de NaCl ,
• r2g de KC1, i,5g d* NaCO 2

 C H 3 ' *'is úm K H 2 P 0 4 *
•,7g de NaHC_. As suspensões celulares foraa colocadas ea
aícro-c&aara a 25 C e caapo elétrico de 19 V/ca foi aplicado
entre as duas extreaidades. No velocíaetro é utilizado UM feixe
de raios laser, que i dividido ea UM de referência e outro que
atravessa a suspensão bacteriana, sendo aabos coletados por UM
fotodiodo. 0 feixe que atravessa a suspensão aicrobiana sofre uaa
variado de freqüência devido aos aoviaentos das bactérias,
variação esta dependente da velocidade do moviaento (Efeito
Doppler). Sinais do fotodiodo slo processados por um
MicrocoMputador acoplado ao velocÍMCtro que calcula o espectro da
distribuição da Mobilidade eletroferética das células CM estudo

A HE das bactérias marcadas ou não pelo y7nTc foi
avaliada CM quatro ensaios distintos sendo que, CM cada ua deles
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foram feitas 10 determinações, sendo calculadas a média e a mo-
da dos valores obtidos.

II.d.9- Deter»inação da hidrofobicidade de culturas marcadas com
Tecnec io-99m.

A hidrofobicidade de culturas marcadas e nao marcadas
com ??mTc foi avaliada usando um sistema de duas fases água-he-
xadecano (ill). Suspensões de P-aerug^nosa mucóide e não mucóide
foram lavadas e ressuspensas em tampão fosfato-ureia-magnésio
<FUH). Seguiu-se a determinação da absorbância das suspenões
em comprimento de onda de 320 nm. Então 200 ul de hexadecano
<Sigma, EUA) foram adicionados a 2 ml das mesmas em tubos de
plástico (ir3 cm de diâmetro por 10 cm de altura), que foram man-
tidas em banho-maria a 30°C por 10 min. Cada tubo foi agitado
vigorosamente por i min e colocado em repouso por 15 min à
temperatura ambiente, para permitir a separação completa da
fase que contem o hidrocarboneto da fase aquosa. Alíquotas da
fase aquosa foram removidas cuidadosamente e sua absorbância
determinada. A hidrofobicidade bacteriana foi expressa pela
percentagem da diferença na absorbância da fase aquosa antes e
depois da adição do hexadecano.

II.d.10- Microscopia eletrônica de células marcadas com ""Tc.
Cultueas de P. 2£r.u£jmosa mucóide e não mucóide marcadas

ou não com Tc foram fixadas em glutaraIde ido 2,5% em tampão
PBS por 1 hora a 4°C. As células foram lavadas três vezes com
tampão PBS e 2 ml de solução de ferritína catiSnica (FC) de
procedência da Sigma, EUA , contendo 1 mg de FC/ml foi adicio-
nado a cada sedimento bacteriano. Os sedimentos foram res-
suspensos na solução de FC e permaneceram em repouso por 5 min a
temperatura ambiente. As células foram lavadas com PBS,
p6s-fíxadas como tetróxido de ósmío 0,1% por 1 hora a 4 o C,
lavadas novamente, desidratadas com etanol e embebida em Epon.
•Prermvgw ullH"f llll» fõTSnrrfáladas com acetato de uranila ê~
citrato de chumbo e observadas com Microscópio eletrônico de
transmissão Hitachi H 300 (101).

II.d.li- Aderência de P. S£r.l£SÍn.SSI marcadas com ""Tc a
células epiteliais bucaisl —--- - - —

Células epiteliais bucais foram coletadas de adultos
slos com auxilio de uma espátula de metal. As células foram co-
locadas em 1 ml de tamplo PBS e lavadas três vezes neste mesmo
tampão sendo a seguir ressuspensas para atingir a concentração
final de 1 a 2xlO5 células por ml de PBS. A aderência de P.
&££u.lin.SS£ "ucóíde e não mucóide marcadas e não marcadas foi ã-
v»T7adã~m7sturando-se 1 ml de suspensão bacteriana contendo 1 a
5XÍ07 UFC/ml com igual volume de suspensão de células epiteli-
ais na referida concentração. Após 2 horas de incubação a 37°C
COM agitação constante por rotação (20 rpm), as células epite-
liais fora* lavadas 6 vezes COM 10 ml de PB9 para «liminar as
bactérias não aderidas e coradas pelo método de Gram (16). COMO
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controle fora» realizadas incubaçÕes de células epiteliais
semente coi tampão PBS. A capacidade de adesividade de P.
a««:«Ei.Qosa «arcada ou não foi dada pelo número médio de bactérias
por célula epitelial considerando-se 50 células consecutivas apôs
subtração das contagens do controle (101).

II-e- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS REALIZADAS COM PLANARIA

IlmCmiZ Padron»2acâo da concentração de cloreto estanoso para a
marcação de planar ias COM " » T C .

Em 5 tubos a vácuo fora» colocados em cada UM, 5
Planar ias Duges^a t£grina (5i) ei 2 il de solução de NaCl 9,9Z.
A seguir foi adicionado í ml de solução de cloreto estanoso nas
seguintes concentrações: 0ri3r 1,3, 13, 130 e 1.380 uM.Em um tubo
controle foi adicionado 1 ml de solução de NaCl 0,9*. Todos os
recipientes foram incubados por 15 min a 37°C. Posteriormen-
te foi colocado em cada tubo 0,5 ml de solução de ""Tc com a-
tividade de il,í kBq e a incubação foi mantida por mais 10 min
na» mesmas condições anteriores. Por inversão dos tubos fo-
ra» separados o sobrenadante e o precipitado. APÓS determina-
SlS-r d** radioat. * idades foram calculadas as percent agens de
™"Te ligado as planar ias para cada concentração de cloreto es-
tanoso. Estas percentagens na marcação foram calculadas dividin-
do-se as contagens do precipitado pelo somatório das contagens do
precipitado e do sobrenadante. Experimentos similares foram rea-
lizados à temperatura ambiente.

II-e.2- Verificação da estabilidade da marcação.
Planar ias marcadas com ?9mTc como descrito no item

anterior foram submetidas a lavagens sucessivas em água que
também era o meio utlizado para a manutenção normal dms mes-
mas, sendo a atividade presente neste platelminto determinada
?. - c»da procedimento. A percenfagg» rfff, r»i<ina»iUiH3H. -TTITI-
tiv» ao " J T c remanescente era calculada dividindo-se a ati-
vidade presente depois de cada lavagem pela atividade inicial.
A estabilidade da marcação também foi avaliada mantendo-se
um grupo de planaria» marcadas à temperatura ambiente por
24 horas e comparando-se a atividade final com a inicial.

II.e.3- Avaliação d» viabilidade das planar ias marcadas comy*"T
Planaria» marcadas como descrito com 9*"»Tc, foram

mantidas separada» e suas viabilidades avaliadas por vários dia»
após o procedimento de marcação com a finalidade de verificar
possíveis modificações na população deste platelminto.
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Il.f- TÉCNICAS EXPERIMENTAIS REALIZADAS COM CERCARIA

Il.f.i- Padronização da concentração de cloreto estanoso para a
Marcação de cercar ias coa ""Tc.

Cercar ias do ciclo evolutivo do Sçhj£t£ssoaa "ansonj^ fo-
ra» isoladas do caraaujo Bumpha^ar^a ^Tãbrãtã~BH~(137T após a
exposição à luz artificial (517~sêndo~que õs~iüêsMos estava» em
recipiente contendo á9ua. Foras separadas alíquotas de i Ml con-
tendo, em Media, 100 cercar ias. Estas alíquotas fora» colocadas
cada uaar e» 5 tubos à vácuo. A cada u» desses tubos foi adicio-
nado 1 ai de solução de NaCl 0,92 e a seguir «ais i ml de solu-
ções de cloreto estanoso nas concentrações de 0,13, 1,3, 13, 13*
e 1.300 urt. No tubo controle foi colocado 1 ai de solução de NaCl
0,92. Todos os tubos fora» incubados por 36 Min na temperatura de
37°C. Após este te»po foi adicionado 0,5 MI de solução de ""Tc
COM atividade de 11,1 kBq/Ml e as preparações fora» mantidas nas
Mcs»as condições anteriores por Mais 10 Min. A seguir foraa iso-
ladas frações contendo cercar ias Marcadas COM " " T C e frações de
sobrenadante contendo ""Tc livre e depois da dosiMetria das
respectivas a»ostras foi deterMinada a percentageM de radioati-
vidade ligada às cercar ias para cada concentração de cloreto es-
tanoso. Esta deterMinação foi realizada dividindo-se as contagens
presentes nas cercar ias pela soia das contagens das cercar ias e
sobrenadante. Experimentos SÍMÍlares fora» ta»bé» realizados à
teaperatura aabiente.

II.f.2- Estabilidade da Marcação das cercar ias COM
Cercar ias Marcadas COM " " T C COMO descrito no iteM an-

terior fora» lavadas várias vezes COM solução de NaCl 0,92 e após
cada lavagcM era realizada a contage» das aaostras contendo as
cercar ias. A percentage» de radioatividade retida foi calculada
div\úindo-se _ _as_a£J.yidades. presentes . depois de cada proccdimen-
to de Iavage» e a atividade inicial.

II.f.3- Viabilidade das cercárias «arcadas co» ""Tc
Cercar ias Marcadas co» ""Tc co«o descrito no ite»

II.f.1 foraa analisadas COM auxílio de lupa (31) e observado
o Movinento das »es»as no Meio. Fora» realizadas co»parações
entre as diversas a»ostras «arcadas co» diferentes concentrações
de cloreto estanoso.

II.g - ANALISE ESTATÍSTICA

0» experinentos que fora» realizados apenas três vezes
tê» os resultados expressos pela média arit»ética dos valores.
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Aqueles feitos quatro vezes ou mais são mostrados também o desvio
padrão <DP) (*).

Quando houve necessidade da comparação dos valores obti-
dos para uma conclusão mais apropriada, como no caso, para avali-
ar se haviam diferenças estatisticamente significativas para as
Medidas de mobilidade eletroforética, hidrofobicidade e adc~
sividade à células-gpiteliais das cepas de P. aeruginosa mar-
cadas ou não con Tc também foram reali2Ídas""ãnáTTiis pe-
lo teste t de student.

(#> 0 desvío-padrio (DP) é o mais importante e universalmente u-
*5 d O / ! l / * W e t r o d e m* d i d a d« dispersão, É representado pela nota-
çío 0 (sigma minúsculo) embora, não obstante, alguns autores
prefiram DP (122).
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RESULTADOS

III.a- HEMÁCIAS
Ill.a.i- Influência do volume sangüíneo e da concentração de clo-
reto estanoso na eficiência de marcação de hemácias com 9 9 mTc
,sn A 99Sx V O l U > l? S d e 5* n 9 u e utilizado» no estudo da incorpora-
ção de ™ " T c pelas hemacias tem variado assim como a quantidade
de cloreto estanoso e sua procedência. Desse modo esses fatores
poderiam contribuir para que as eficiências de marcação dos ert-
troc,tos pelo 99mTc fossem mod if içadas, just ificando dessa for-
13 a-»ara"íC 55V%5Íd*S* deK

valores descritos ™ literatura <2,
Âl L \ '- ; Na tabela i mostra-se que, independentemente
aas concentrações de cloreto estanoso usada em nossos experimen-
tos, sao constatadas alterações nas eficiências de marcação pelo
citado radionuclídeo em relação do volume sangüíneo. Como para 2
e 3 ml de sangue e para as concentrações de 6,5 e 13 uH de
llV-Z /stanoso a* Percentagens de marcação dos eritròcitos
obtidas foram superiores à 80%, essas condições foram selecio-
nadas para as demais experiências.

Na figura i.A podem ser vistas as diferentes percenta-
J * nÜÍCaCa° ^ S é l. l a S v e r m e } h a * do cangue, para um volume

Jill ° b t l d a s ? u a n d o da «ncub«clo das mesmas com concentrações
adas de cloreto estanoso, provenientes de soluções recém-pre-

parada» deste agente redutor de procedência da Pro-analysi, In-
du.tr.a Química e de PYP. Verifica-se que os resultados sió sií"~
lares entre si.

cacSo doí \l \iZrl p o d V e r V'St0 que as P^centagens de »»r-
SI SSn S oi í q U« am prevíaw«nte .avados com solução
de NaCl 0,9/É, ou com tampão PBS Dulbecco's r antes do tratamento
com as diferentes concentrações de soluções de cloreto estanoso
recem-preparadas e com 99m T C f C r a m m a j o r e s q u e p a r a a a m o s t r a

nio sofreu este procedimento a não ser na concentração 6,5 uM
onde os resultado» são id£n.ticos .„„ ..,.., „.„. , , .

III.a.2- Cinetica temporal de incorporação do ?9mTc pelas hemá-
c i as.

n a« .w-.íiI*"íO dI in^ub*cSÍO * o u t r» variável não padronizada
nos experimentos descritos por diferentes autores e que poderia

2i f 5A\¥?', 1 ? 8 ) " Nm tabela 2 verifica-se que, nas condi-

com o tempo de incubação com cloreto estanoso e, que na

TlIhII*S U r!«íí 37A°Cr * 5* r t í r d€ 45 mín tende a se estabilizar.Também e mostrado que depois deste tempo de permanência en-



TABELA i - Eficiência de marcação de hemácias<%): influência do
volume sangüíneo e concentração de cloreto estanoso.

Volume sangüíneo
Cloreto estanoso (ml>

0,

6,

13,

130

13

5

0

50,

97,

73,

29,

0

6

9

1

46

97

88

36

,8

,3

,8

,3

46

95

87

38

,9

,3

,8

,6

43

86

91

48

,6

,9

,0

,4

—

65,2

96,5

63

Amostras de sangue colhido com ACO foram distribuídos em
tubos em diferentes volumes e foram incubadas, durante 60 min com
diferentes concentrações de cloreto estanoso. Depois da adi cio
de ??mTc e posterior incubação por mais 10 min foram separadas
alíquotas de plasma e hemácias. Foram então realizadas as dosi-
metrias e calculadas as percentagens de incorporação do radio-
nuclídeo nos eritrócitos pela fórmula 1. Os resultados apresen-
tmdo* correspondei ft " ^ ' * de. _ > 1 Q jnenoc, tr-êfr-anp-r
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0 0,13 1,3 13 130
FIGURA i- Efeito da concentração de estanho
hCMácí as COM "9mTc

1300 MM SnCL
X de marcado de

Figura l.A- Sangue colhido com ACD foi incubado por 60
nin a 37°C COM i Ml de soluçffes de diferentes concen-
trações de cloreto estanoso recém-preparadas (•) e da
mesma forMa COM PYP ( O ) . A seguir foi adicionado ""Tc
prolongando-sc a incubaçSo por mais 10 min. Apís
separado de alíquota» de plasma e hcmácias foi feita a
dosiMetria e calculadas as % de incorporado de ""Tc
nas hemáci as
Figura l.B- Sangue colhido em ACD foi lavado em soluçlo
de NaCl 0r9X ( O ) ou tamplo PBS-Oulbecco < A > e a se-
guir marcado COMO cm Í.A, sendo feita a comparado com
sangue nio lavado (•). Os pontos representados nos grá-
ficos correspondem à média aritmética + 1 DP dos valores
obtidos eM quatro experiMento*. A conccntraçio de
está expressa eM escala logarítmica»
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tre sangue e a solução de cloreto estanoso a eficiência
de incorporação de radioatividade atinge valores superio-
res a 89%. Assim, foi selecionado o tempo de incubação de
60 Min para os demais experimentos, o que corresponde à fase
inicial da estabilização neste processo de marcação.

III.a.3- Efeito de diferentes anticoagulantes na marcação de
hemácias coi 9 9 mTc.

III.a.3.i- Influência de diferentes anticoagulantes.
Na figura 2 pode ser visto que o anticoagulante exala-

to de sódio apresenta maior efetividade para a marcação de hemá-
cias com teenécio-99m, uma vez que» em concentrações inferiores
de cloreto estanoso (0,13 uM>, constata-se uma eficiência de
incorporação de 992 do isótopo radioativo aos eritrócitos. Em
relação aos anticoagulantes heparina e ACD também oberva-se uma
marcação de 98%, entretanto, para uma concentração de agente
redutor 10 vezes maior do que para o oxalato de sódio. A
eficiência de marcação das células vermelhas, sendo o sangue
colhido com EDTA, quase sempre foi inferior aos valores obtidos
com os outros anticoagulantes citados.

III.a.3.2- Efeito EDTA.
COMO a marcação dos eritrócitos com ""Tc, de sangue

colhido com EDTA, apresentava valores inferiores quando comparada
com os denais anticoagulantes, independentemente da concentração
de cloreto estanoso usada, foi avaliada a incorporação do
radionuclideo nas hemácias, utilizando-se diferentes quantidades
de EDTA. Assim, como pode ser visto na tabela 3, a eficiência de
marcação dos eritrócitos aumenta à medida que são utilizadas
concentrações maiores do referido anticoagulante, sendo que
atinge um patamar de incorporação do radionuclídeo em torno de
70%. Isto sugere que o EDTA dificulta de algum modo o processo
de captação do 9 9 mTc pelas células vermelhas do sangue.

III. a. 3 .j§-_ Çfe, i t o da dilui JCSO. . do sangue—<-©*--A€B-~~mr- strtTrçfo—úer
"NaCl 0,9%.

Na tabela 4 constata-se que a eficiência de marcação dos
eritrócitos com 9 9 mTc é maior para as amostras de sangue mmis
diluídas, independente de ser utilizado solução de NaCl 0,9% ou
ACD. Entretanto, constata-se que o ACD atum de alguma maneira
diminuindo o fenSmeno do efeito diluição. Isto é observado uma
uma vez que a eficiência de incorporação do isótopo radioa-
tivo pelas hemácias é menor para as diferentes diluições do
sangue com este anticoagulante quando comparada com as diluições
realizadas com solução de NaCl 0,9%.

III.a.4- Efeito da temperatura no processo de marcação das
hemácias COM " m T c .

A influência da temperatura de incubação no processo de
incorporação do 9 9 mTc aos eritrócitos pode ser vista na tabela
5. Verifica-se que à proporção que a metodologia de marcação é
realizada e« temperatura maiores a percentagem de isótopo
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TABELA 2 - Cinética temporal da Marcação de hemácias COM " " T C a
37°C na presença e ausência de cloreto estanoso <Sn++)

tempo (min)

15

30

45

60

9©

120

X de marcação das hemácias

Presença de Sn++ Ausência de Sn++

56,66 + 4,16

77,50 + 6,25

85,00 + 3,75

89,16 + 3,34

93,33 + 3,78

97,50 +1,65

97r9i + ir25

48,35 + 3,23

50,00 + 3,75

48,19 + 1,25

49,11 + 2,42

48,32 + 2,50

Sangue colhido con ACD foi incubado a 37°C por diferen-
tes tempos, COM 1 Ml de solução de cloreto estanoso 6,5 uM. A
seguir foi adicionado 99mTc e a incubacão permaneceu nas mesmas
condições por mais 10 Min. Após separação de, alíquotas de plasma
e hemácias, dosimetria das amostras foi calculada a X de incorpo-
rado de ??mTc nos eritrrfcitos para cada tempo de incubacio.
Também foram realizados experimentos nos quais a incubacio foi
feita com solução de cloreto de sódio 0r9% substituindo a solução
de cloreto estanoso. Os valores mostrados correspondem à média
aritmética + 1 DP de valores obtidos em sete experimentos.
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FIGURA 2- Efeito do tipo de ant icoagulante na^ «ajcaçSp

Sangue do «esno indivíduo foi colhido usando-se C O M O an-
ticoagulant e ACO ( • ) r oxalato de sódio ( • ) , hepari-
na < O > ou EDTA ( O ) . A seguir, fora* realizadas incu-
bações C O M i ml de soluções de cloreto estanoso C O M
diferentes concentrações por 69 Min à 37°C. Após a a-
diçlo de " " T c as preparações foraM Mantidas nas Mesmas
condições pr Mais 10 Min. Depois da separaçSo de ai í-
quotas de plasMa c heMácías» realizadas as dosime-
trias das amostras foraM calculadas as X de incorporado
de 9 9 w T c nos critrócitos.
Os pontos representados no gráfico correspondem a Média
ar itMeti ca de valores obtidos C M três experimentos. A
conccntracio de SnCl» está expressa C M escala logarítMi-
ca. As concentrações finais dos anticoagulantes utili-.
zados foraM para o ACO 2,2mg/Ml correspondente ao cítra-
to de sódio, EDTA 1 mg/ml,oxalato de sódio 0,3 mg/Ml e
heparirve S Mg/ml.
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TABELA 3 - Efeito EDTA.

ConcentraçSo de anti- 7. de marcação das hemácias COM

coagulante <ng/«l> ACD EDTA heparina oxalato de sódio

i 38,9

5 97,3 - 98,i 98,4

10 - 53,2

30 97,9 - 98,4 98,8

40 - 65,3

75 98,i - 97,9 98,7

100 70,i

125 98,3 - 98,2 98,6

Sangue do mesmo indivíduo foi colhido usando-se diferen-
tes concentrações de anticoagulantes ACD, oxalato de sódio, EDTA
e heparina. A seguir estas preparações fera* incubadas COM 1 ml
de solução de cloreto estanoso 6,5 uM por 60 min. Após a adição
de Tecnécio-99m, as incubaçoes foram mantidas por mais 10 Min nas
mesmas condições anteriores. Depois da separação de alíquotas de

e,JygMác,m%m•,> realizadas as dosrmetrfas da* «mostras, foram
calculadas as % de incorporação de Tecnécio~99m nos erítrócitos.
Os vale; »s apresentados correspondem à média aritmética dos re-
sultados obtidos em três experimentos.



TABELA 4 - Efeito da diluição do ::angue com ACD :u solução ie
NaCl 9,9%

fAM* rara cada diluent*
volume do diluente (ml)

21,42

lr32 + 0,03 1,70+0,0?

i,3ó + ^,06 1,75 + 0,04

* FAM - fator de aumento de marcação

Efeito da diluição do sangue com ACD ou solução de NaCl
0,9%. Sangue colhido com ACD foi dilufdo com ACD ou solu-
ção de NaCl 0.-9% para o volume de 3 ml. Essas preparações
foram incubadas por 6<b min com i ml de solução de cloreto estano-
so na concentração de 0,13 uM a 37°C. Após a ação do "™Tc man-
teve-se o sistema nas mesmas condições por mais 19 min. A seguir
foram separadas amostras de plasma e hemácias e realizada a dosi
metria das mesmas. As % de incorporação de *??mjc r,O5 eritrócitos
foram então determinadas. Os valores mostrados correspondem a
média aritmética + í DP de. cinco experimentos.
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TABELA 5 - Efeito da temperatura na «arcação de hemácias COR Tec-
néc i o-99m

temperatura °C Z de Marcação

4 28,00 + 2,56

25 76,23 + 3,91

37 94,03 + 4,15

50 96,59 + 2,46

55 92r73 + 4,31

60 59,17 + 6,68

Amostras de sangue colhido COM ACD foraM incubadas COM 1 ml
de solução de cloreto estanoso na concentração de 6,5 uM por 60
min nas teMperaturas de 4, 25, 37, 50, 55, e 6Q°C. Após a adição
de ""Tc as preparações foram mantidas nas mesmas condições
anteriores por mais 10 min. A seguir foram separadas alíquotas de
plasma e eritrócitos, realizada a dosimetria das mesmas e calcu-
ladas as % de incorporação de 9 9 wTc nas hemácias. Os valores
Mostrados correspondem a Média aritmética + i DP de sete experi-
Mentos.
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radioativo fixado às hemácias ausenta, o que é observado até
50°C. A partir desta temperatura constata-se então,, UM
decréscimo da marcação. No intervalo entre 37 e 50°C as incor-
porações do isótopo radioativo nas hemácias foram superiores a
90Z.

Na figura 3 podem ser vistas as cinéticas temporais de
incorporação deste radionuclídeo nas temperaturas de 4, 25,
37 e 50° C quando se utiliza uma solução de cloreto estanoso,
mostrando uma dependência deste fator para o processo de fixação
d* radioatividade em estudo. Também podem ser observadas nesta
mesma figura, as cinéticas de incorporação de 99mTc nas hemácias
na ausência de cloreto estanoso, em temperaturas de 4 e 37°C.

Na figura 4 são mostradas as percentagens de captação
do 99-lTc pelas hemácias, sendo o processo realizado a 37 e 50°C
utilizando-se diferentes concentrações de cloreto estanoso. Os
resultados obtidos revelam que, na temperatura de 50°C a incorpo-
ração deste radionuclídeo pelos eritrócitos pode até estar
aumentada como observado para concentrações de 130 e 260 uH. Tam-
bém ser verificado que a 37°C a marcação acima de 80% é conse-
guida com concentrações de cloreto estanoso entre 1,3 e 20 uM
enquanto para 50°C é obtida com concentrações de 6,5 a 130 uHr

aproxi madament e.

Na tabela 6 pode ser visto que parece ocorrer inibição
da captação do " w T c pelas células vermelhas do sangue em
temperaturas baixas (4°C). No entanto a definição da etapa em que
isto acontece não pode ser estabelecida, isto ér se à nível do
bloqueio de entrada do ion estanoso ou do ""Tc através da
membrana eritroeitária ou se seria devido à inibição da reação
que levaria à fixação do isótopo radioativo à molécula de
hemoglobina. Na tabela 7, em estudo análogo ao anterior, mas
realizado com solução de hemoglobina (obtida como descrito no

ltmb*.í±-r*«r»d4ca que a pequena marcação dás hémáctas (tabela
5) verificada à 4°C, possivelmente seria devido à dificuldade do
estanho e/ou do "*Tc transpor a membrana, uma vez que a
determinação da porcentagem de radioatividade na fração insoltfvel
é idêntica independente dos tratamentos térmicos a que foram
submetidas as diferentes preparações de hemoglobina.

III.a.5- Efeito de diferentes lavagens na manutenção da radioati-
vidade nas hemácias.

Na tabela 8 pode ser visto que à medida que as hemácias
marcadas com 99*Tc sio lavadas sucessivamente com solução de
NaCl 0,9% através de lavagens, a radioatividade incorporada
às mesmas diminui na dependência da concentração de cloreto esta-
noso utilizada. No controle , no qual o tratamento com solução
de cloreto estanoso foi substituído por cloreto de sódio 0,9%, , a
percentagem restante ficou reduzida à 10% da original. Nas
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FIGURA 3- Cinétícas temporais de incorporação de 99mTc nas
henácias eu diferentes temperaturas.
Sangue colhido em ACD foi incubado nas temperaturas de
4 <•>, 25 (O), 37 (O) c 50OC (#> por diferentes
tempos com i ml de soluçlo de cloreto estanoso na con-
centrado de 6,5 uH. Aptfs a adiçSo de " " c, as prepa-
rações foram mantidas por mais 10 min nas mesmas condi-
çffes anteriores. A seguir, foram separadas alíquotas de
plasma e hemácías, realizada a dosimetria das amostras
e calculadas as % de incorporacSo de **"*Tc nos erftrrf-
citosf mesmo procedimento na presença de solucSo de clo-
reto de stfdio nas temperaturas de (A) 4 c <A> 37°C.
Os pontos representados nos gráficos a 37 e 50°C cor-
respondem a média aritmética + í DP de valores obtidos
sete experimentos, enquanto para as temperaturas de 4 c<
2S°C foram considerados apenas a média aritmética de
três experimentos.
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FIGURA 4 - X de marcaçSo das hcaacias con 99mTc COM diferentes
concentrações de cloreto estanoso à 37 c 50°C.

Sangue colhido e* ACD foi incubado com diferentes con*
centracffes de cloreto estanoso, por 69 min, nas tempera-"
turas de 37 (•) e 5*°C (O). Apó* a adição de "*Tc
as preparações foram mantidas por mais 10 min nas mes-
mas condições anteriores. Depois da separação de amos*
trás de plasma c hemácias, realizada a dosímetria. fo-
ram calculadas as X de incorporação de ""Tc nos erí-
trrfcitos. Os pontos representados no gráfico correspon-
dem a média aritmética • i DP de quatro experimentos. A
concentração de cloreto estanoso está expressa cm escala
logarítmica.
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TABELA 6- Efeito da temperatura na Marcação das heMácias apas
trataaento c m cloreto estanoso e ""Tc

Condições de incubação das
heaáci as

Z de aarcacão das heMácias
co« "»Tc

HeMácias incubadas COB cloreto
estanoso a 37°C e COM " " T C
a 37°C

Heaácias incubadas COM cloreto
estanoso a 4°C e COM " " T C
a 4°C

HeMácias incubadas COM cloreto
estanoso a 4°C e con ""Tc
a 37°C

HeMácias incubadas COM cloreto
estanoso a 37°C e COM " " T C
a 4°C

HeMácias incubadas COM cloreto
estanoso a 37°C, transferida
para 4°C por i© Min e a se-
guir COM ""Tc a A°C

98

28

75

76

Sangue colhido eM ACD foi incubado nas condições citadas
e depois de centrifugacões foraM separadas alíquotas cie heMácias
e plasMa. Após dosinetria foraM calculadas as respectivas X de
Marcação dos eritrócitos. Os valores apresentados correspondeM a
Medi» ar itMetica de três experiMentos.
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TABELA 7 - Efeito da temperatura na marcação de hemoglobina após
tratamento coro cloreto estanoso e 9 9 m T c

Condições da incubação da
solução de hemoglobina

7. de radioatividade na fração
i nsolúvel

Solução de hemoglobina incubada
com cloreto estanoso a 37°C e
com 99l»Tc a 37°C

Solução de hemoglobina incubada
com cloreto estanoso a 4°C e
com 99inTc a A°C

Solução de hemoglobina incubada
com cloreto estanoso a 4°C e
com 99wTc a 37°C

Solução de hemoglobina incubada
com cloreto estanoso a 37°C e
com 99«Tc a 4°C

Solução de hemoglobina incubada
com cloreto estanoso a 37°C
por 5 min e com 99mTc Í0 min a
37°C

92

94

89

91

Soluções de hemoglobina obtidas a partir de sangue
colhido em ACD como descrito em Il.b.i foram incubadas com
floreio estanoso e 99mTc nas condições citadas. Depois do trata-
mento, as amostras foram precipitadas com acetona e separadas as
frações solúvel e insolúvel. Após dosimetria foram calculadas as
X d* radioatividade associadas com a fração insolúvel (hemoglo-
bina). Os valores apresentados correspondem à média aritmé-
tica de três experimentos.
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TABELA 8 - Efeito de diferentes lavagens na manutenção da rad
tividade nas hemácias marcadas com Tecnécio~??m

oa-

Concentração de

SnCl2 (uM).

V. de radioatividade nas hemácias após lavagens

2 a

0,065

0,65

6,5

65

650

42

ói

88

99

95

74

,3

,2

,9

,*>

f6

,1

33,5

40,4

79,1

98,9

91,4

61,8

10

33

70

99

92

52

,2

,i

,3

,2

ri

Sangue colhido com ACD foi incubado a 37°C, por 60 min,
soluções de cloreto estanoso em diferentes concentrações 0,
0,065, 0,65, ó,5, 65 e 650 uM. Após a adição de Tecnécio-99m, as
preparações foram mantidas nas mesmas condições anteriores por
mais 10 min. A seguir as hemácias foram lavadas com solução de
NmCl 0,9%. Depois de cada lavagem, alíquotas de hemácias eram re-
tiradas e feitas as dosimetrras das mesmas e calculadas as per-
cent agens de radioatividade retidas para cada concentração de
-cloreto estanoso usada. Os resultados apresentados correspondem à
média aritmética dos valores obtidos em três experimentos.
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concentrações de 65 e 6,5 uM não foi verificada diminuição
significativa da radioatividade captada pelas hemácias sugerindo,
que nestas condições o tecnécio está firmemente ligado. Em
concentrações superiores à 65 uM foi observada uma grande perda
da radioatividade por parte das células vermelhas de sangue
marcadas. Em experiências realizadas, nas quais as hemácias
marcadas foram mantidas a 37° C, em banho-maria, também nio foi
constatado variação na percent agem de 99mTc fixado aos
eritrócitos quando foram utilizadas as concentrações de cloreto
estanoso de 65 e 6r5 uM, pelo menos durante o intervalo de tempo
de estudo que foi de 24 horas (resultados não mostrados).

III.a.6- Medida da radioatividade na fração insolúvel das hemá-
cias.

Na figura 5 pode ser visto que a percent agem de materi-
al radioativo incorporado a fração insolúvel das hemácias,
obtida após a precipitação das mesmas com ácido tricloroacético
aumenta a medida que a concentração de cloreto estanoso cresce
até 6,5 uM para experiências realizadas com sangue colhido com
ACD ou oxalato de sódio. A partir deste valor verifica-se o
aparecimento de um patamar caracterizando una marcação
constante. Con EDTA a presença de radioatividade na fração
insolúvel não é tão acentuada quando comparada com os outros an-
ticoagulantes a não ser nas maiores concentrações de cloreto
estanoso, onde os resultados entre oxalato de sódio e EDTA são
similares. Na figura 6 observa-se que a percentage!» de radioa-
tividade presente na fração insolúvel das hemácias precipitadas
é maior quando são utilizados acetona e etanol como agentes pre-
cipitantes. Entretanto os formatos das curvas são similares in-
dependentemente da substância utilizada para precipitar as célu-
las vermelhas do sangue.

III.a.7- Medida da radioatividade na fração insolúvel de
hemoglobina isolada.

Experiências realizadas com hemoglobina isolada como
descrito no item Il.b.i, após ser submetida ao tratamento com
concentrações variadas de soluções de cloreto estanoso mostra-
ra» que a quantidade de ??n>Tc incorporada à fração insolúvel
dm citada proteína aumenta à medida que são utilizadas
progressivamente maiores quantidades deste agente redutor até
0,65 uM como pode ser visto na figura 7. Esses resultados são
similares aos obtidos com hemoglobina comercial de procedência da
Merck, Indústria Brasileira e hemoglobina extrai'da com água e to-
lueno e podem ser vistas na tabela 9, em estudos realizados usan-
do-sc concentração de cloreto estanoso de 6,5 uM.

Também é observado , que, apesar deste aumento de p
centagem de radioatividade relativa ao 99mTc na fração insolú
vel ser independente do agente precipitante constata-se que,quan-
do a acetona é empregada os valores obtidos sio bem superiores
aos encontrados para o TCA.
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FIGURA 5 - Medida da radioatividade na fração insolúvel de he-
nácias narcadas COM " " T C . Efeito de anticoagulantes
CM funçio das concentrações de SnCl2-
Sangue colhido COM ACD ( • ), EDTA t O > ou oxalato de
sódio < • ) foi incubado a 37°C por 60 Min COM solução
de cloreto estanoso de diferentes concentrações. Apôs
a adição de 99mTc as preparações fora* Mantidas nas
MesMas condições anteriores por mais 10 Min. A seguir
alíquotas de hemácías foram separadas por centrifugação
e as mesnas fora» precipitadas COM TCA. AS frações so-
lúvel e insolúvcl foram isoladas e feitas as dosimetri-
as. As % de radioatividade presente na fração insolú-
vel foram então calculadas para os diferentes anti-coa-
lantes e concentrações de cloreto estanoso. Os valores
correspondem à Média aritmética de resultados obtidos
em três experimentos. A concentração de cloreto estano-
so está expressa cm escala logaritmica.
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FIOURA 6 - Efeito da precipitação por vários agentes de hemá-
cias marcadas com 99mTc em função da concentração de
SnCl2.
Sangue colhido com ACO foi tratado com diferentes con-
centrações de cloreto estanoso por 60 min. Apds a adi-
cio de 99mTc as preparações foram mantidas nas mesmas
condições anteriores por mais 19 min. A seguir alíquo-
tas de hemácias foram separadas por centrifugaçâo e as
mesmas precipitadas com TCA ( • >, HC1 ( • ), cloreto
mercuroso < 0 >, etanol < A > e acetona < O >. Depois
da separação das frações solúvel e insolúvel,foi reali-
zada a dosimetria das mesmas e as % de radioatividade
presentes nas frações insolúveis obtidas a partir dos
diferentes agentes precipitantes foram determinadas. Os
valores obtidos correspondem à média aritmética dos re-
sultados obtidos cm três experimentos. A concentrado
de cloreto estanoso está expressa em escala logarftmica.
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FIGURA 7 - Medida da radioatividade em hemoglobina isolada marca-
da com ""Tc
Amostras de hemoglobina isolada como descrito no item
II.a.4 foram tratadas com diferentes concentrações de
cloreto estanoso por ó0 min a 37°C. Após a adição de
""Tc as preparações foram mantidas nas mesmas condi-
ções anteriores por mais 10 min. A seguir foram reali-
zadas precipitações COM TCA (•) ou acetona (O>. De-
pois da separação das frações solúvel e insolúvel foi
feita a dosimetria e determinadas as % de fixação de
99mTc na molécula de hemoglobina. Os valores represen-
tados nos gráficos correspondem à média aritmética
+ í DP de quatro experimentos. A concentração de cloreto
estanoso está expressa em escala logarítmica.
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TABELA 9- % de radioatividade nas frações solúvel e insolúvel de
de preparações de hemoglobina marcadas com ""Tc e precipitadas
COM TCA ou acetona.

HeMoglobina
(Preparações)

HeMoglob ina
coMercial (Merck)

HeMoglobina recém-
preparada

TCA
FS
<Z>

45,1
+ 3,34 +

42,6

t 3'9i t

10%
FI
<Z>

54,9
3,34

57,4
3,91

Acetona
FS
<Z)

6,3
+ 2,89

5,6
+ 3,62

FI
(Z)

93,7
+ 2,89

94,4
+ 3,62

Difererentes preparações de hemoglobina fora» incubadas
por 60 win COM solução de cloreto estanoso 6,5 uM e a seguir com
99M-|-C p O r m a j 5 i0 Min. A seguir as amostras fora» precipitadas
COM TCA ou acetona e separadas as frações solúvel e insolúvel.
Depois da dosimetria foram calculadas as % de radioatividade nas
respectivas frações. Os valores obtidos corresponde» a média
aritmética + í DP de cinco resultados independentes.
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III.a.8- Estudo da influência dos tratamentos com cromato ou per-
tecnetato nas eficiências de marcação das hemácias com ^Cr ou

Na tabela iO pode ser visto que a previa marcação de he-
«ácias com ^icr, na forma de cromato de sódio, com atividades de
3.7xi02 e 3.7xi03 kBq não foi capaz de alterar a eficiência
de incorporação de " m T c neste tipo de estrutura celular. Isto
é confirmado quando se compara o controle não tratado previa-
mente com 5iCr com as amostras que foram submetidas ao tra-
tamento com este radionuclídeo. Apesar de tanto o crorno quan-
to e tecnécio se ligarem preferencialmente à cadeia beta da mo-
lécula de hemoglobina ( 35, 109) esta ligação possivelmente não
parece ser ao mesmo nível.

A análise da tabela ii reforça esta idéia, uma vez que,
hemácias que foram tratadas e saturadas com diferentes concentra-
ções de cromato de sódio, não radioativo (5^Cr)r também não
tiveram a eficiência de incorporação de ?7mTc modificada quando
foram exaustivamente lavadas com solução de cloreto de sódio
0,9%, embora, para a concentração de Í00 mg/ml de cromato de
sódio, havia uma diminuição da fixação de 99mTc às hemácias. A
observação,a nível de microscopia ótica, das hemácias previamente
tratadas com ^®Cr, mostra que, nas concentrações mais elevadas
de cromo não radioativo haviam modificações estruturais nos
eritrócitos, tais como poicilocitose, anisocitose e hipocromia
(resultados não mostrados).

III.a.9- Efeito da diluição de hemoglobina na fixação de
em diferentes concentrações de cloreto estanoso.

Na figura 8 podem ser vistas as curvas de incorporação
de 99mTc na preparação de hemoglobina em diferentes concentra-
ções de cloreto estanoso quando medida a radioatividade nas
frações insoluveis obtidas. Observa-se que independentemente da
concentração de cloreto estanoso utilizada é constatado que
existe uma faixa de concentração de hemoglobina em que a fixação
do isótopo radioativo parece representada por um segmento de reta
quando da representação em papel logarítmo.

III.a.i0- Avaliação do "kit" contendo cloreto estanoso.
0 "kit" contendo cloreto estanoso, manufaturado como

descrito no item II.b.10 teve sua estabilidade avaliada pela
medida da % de marcação de hemácias com 9 9 mTc. Esta determina-
ção mostrou, que, pelo menos, durante o tempo de 9 meses, os va-
lores obtidos foram todos superiores a 96,5% (resultados não mos-
trados).

III.a.ii- Cíntigrafias esplênicas.
Na figura 9.A pode ser vista a cintigrafia esplênica de

paciente, nas incidências posterior e lateral esquerda realizada
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99m
TABELA Í0- Eficiene ias de marcação com
foram previamente tratadas com 5íCr-

Tc de hemácias que

Atividade do
(kBq)

% de marcação das hemácias
5iCr 99mTc

0

370

3.700

94

94,3

96r5

95,7

96rí

Amostras de sangue colhido com ACD foram marcadas com
5iCr depois da incubação do mesmo com este isótopo radioativo,
por 30 min, com atividades de 370 e 3.700 kBq. A seguir proce-
deu-se ao tratamento COM solução de cloreto estanoso 13 uH por
60 min e com ??mTc por mais 10 min. Depois de separadas as a-
11'quotas de plasma e hemácias e realizadas as dosimetrias foram
calculadas as respectivas percentagens de incorporação de 9^mTc
nos eritroei tos. Os valores obtidos correspondem a média aritmé-
tica de três experimentos*
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TABELA 11- Efeito do tratamento das hemácias COM cromo-50 na Mar-
cação COM Tecnécio-99m

Concentração de cromato % de marcação das hemácias COM
de sódio <mg/ml)

não lavadas lavadas

0,001 96,9 97,1

0,01 97,5 96,7

0,1 96,8 97r3

1 79,9 97,6

10 56,7 98,1

100 51,1 57,8

Sangue colhido COM ACD foi tratado COM diferentes con-
centrações de cromato de sódio (Cromo-50) por 30 min. Uma parte
dessas preparações foi exaustivaaente lavada com solução de NaCl
0,9% e outra parte não sofreu este tratamento. Todas as prepara-
ções foram então incubadas por 60 min com solução de cloreto es-
tanoso por 60 min e a seguir COM Tecnécio—99M por mais 10 min.
Depois da separação de alíquotas de sobrenadante e hemácias, rea-
lizada a dosimetria das mesmas,a percentagem de incorporação de
radioatividade nas hemácias foi calculada. Os valores apresenta-
dos correspondem à média aritmética dos resultados de três expe-
riMentos.
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FIGURA 8 - Efeito da diluição da hemoglobina na fixação de ??i»Tc
em diferentes concentrações de cloreto estanoso.
Amostras de hemoglobina isolada como descrito no item
Il.b.i foram dilufdas em solução de NaCl 0,9%. A seguir
foram incubadas com diferentes concentrações de cloreto
estanoso 0 ( O ) , 0,13 <•>, 1,3 < • ) e 13uM ( O ) por
60 min. Após a adição de 99mTc as preparações foram
mantidas nas mesmas condições anteriores por mais 10
min. Depois foram precipitadas com acetona e separadas
as frações solúvel e insolúvel, realizada a dosimetria
e determinadas as % de radioatividade incorporada na
molécula de hemoglobina para cada diluição e concentra-
ção de cloreto estanoso. Os valores representados nos
gráficos correspondem à média aritmética de, pelo menos,
três experimentos. Ai duas coordenadas estão representadas
em escala logarI'tmica.
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FIGURA 9.A- Cintigrafia esplêníca realizada com he«ácias marca-
das COM 99wTc a 37° C c desnaturada» na temperatura de
56°C. Posição posterior (P) e lateral esquerda <LE).
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através de técnica descrita no item Il.b.li.l na qual as hemácias
fora» Marcadas coi ""Tc a 37°C e desnaturadas a 50°C. Na fi-
gura 9.B pode ser vista a cintigrafia esplênica de paciente, nas
incidências posterior e lateral esquerda realizada seguindo a
técnica descrita no ite» II.b.ii.2 na qual as henácias fora» «ar-
cadas a 50°C e desnaturadas nesta mesma temperatura. Os resul-
tados indica» que não são obervadas diferenças entre as cintigra-
fias realizadas COM as citadas técnicas.

III.b- PLASMA
III.b-i- Medida da radioatividade associada as proteínas plasmá-

^ticas obtidas de sangue tratado con diferentes anticoagulantes.
Na figura 10 pode ser vista a distribuição de

radioatividade na fração insolúvel obtida a partir da precipita-
ção das proteínas plasnáticas COM TCA, de plasma que foi isolado
*de sangue marcado COM " " T C na teMperatura de 37°C. Este resul-
tado coMpara os valores obtidos quando o anticoagulante usado
fof ACD, oxalato de sódio ou EDTA. Observa-se que a radioati-
vidade associada COM as proteínas plasmátícas aumenta progressi-
vaMente quando a concentração de cloreto estanoso cresce inde-
pendente do anticow ilante usador entretanto constata-se que
para a concentração de 1,3 uM deste agente redutor o Menor va-
lor de atividade de " m T c na fração insolúvel é quando o oxala-
to de sadio está presente no meio de reação.

III.b.2- Comparação dos valores de radioatividade associados a
fração insolúvel de plasma e soro marcados isoladamente com
plasmm obtido de sangue marcado com " m T c .

Na figura li pode ser visto que a percentage» de
radioatividade associada à fração insolúvel das proteínas plas-
mátícas, obtidas através da precipitação COM TCA, aumenta com a
concentração de cloreto estanoso até atingir um patamar a partir
de 130 uM, sendo estes resultados obtidos tanto para plasma mar-
cado isoladamente quanto para quando as heMácias estavam pre-
sentes no meio de marcação e também quando foi utilizado soro. A
única diferença entre os valores encontrados foi para a concen-
ção de 13uM na qual encontra-se uma percentage» de radioatividade
presente na fração insolúvel do plasma e soro superior daquele
observado quando a marcação é processada na presença de eritróci-
tos.

IXI.b.3- Efeito da temperatura na marcação de prote/nas plasmáti-
cas coa 9*mTc.

III.b.3.1* Efeito da concentração de cloreto estanoso a 37 e 50°C
na Marcação das proteínas piasnáticas.

Na figura 12 é mostrada a percentage» de radioatividade
nas proteínas plasmáticas,aptfs precipitação com TCA, tendo sido a
marcação realizada nas teMperatura de 37°C e feita a comparação
com os resultados obtidos a 50°C. Verifica-se que as marcações
obtidas a 37°C são superiores às encontrados a 50°Cf sugerindo
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JRA ?.B- Cintigrafia esplênica realizada com bcmácias marca-
da* COM "*Tc a 50°C e dc»naturadas nesta mesma tempera-
tura. Posíçio posterior (P) e lateral esquerda (LE).



0.13 1.3 13 130 1300 JJM

deFIGURA Í0- Medida <Ja radioatividade nas proteínas ? iasmát: i cas
sangue colhido com diferentes anticoagulantes.
Sangue colhido cora ACD < O ) y EDTA <•) ou oxalato de
sódio (D) foi incubado rom diferentes concentrações
de cloreto estanoso por 60 min. Após a adição de 99mTc
as preparações foram mantidas por rua is .1.0 nin nas mes-
mas condições anteriores. Depois de centrifugacão, a-
mostras de plasma foram precipitadas com TCA v separa-
das as frações solúvel e insolúvel. Feita a dosimetria
das mesmas, foram calculadas as '/. de incorporação de
"9mTc nas proteínas plasmaiicas. Os valores representados
nos gráficos correspondem :b. média aritmética de três
ejíper im»i:'-?:os. A concentração oe cloreto sstanoso está
expressa em escala logarítmica.
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FIGURA ií- Medida da radioatividade nas proteínas oriunda
marcação realizada em sangue total, plasma e soro.
ro.
Sangue dc mesmo indivíduo foi colhido com e sem antico-
agulante. Amostras de sangue total <O>, plasma isola-

soro(O) foram incubadas com diferentes concentra-
cloreto estanoso por 60 min. Após a adição de

as preparações permaneceram por mais 10 min nas
mesmas condições anteriores. Depois da precipitação de
alíquotas de plasma isolado,, soro e plasma oriundo de san-
gue total marcado, as frações solúvel e insolúvel foram
isoladas, realizada a dosimetrta das frações e as percen-
tagens de incorporação de "«Tc às proteínas plasmáticas
calculadas. Os valores representados nos gráficos
correspondem à média aritmética der pelo menos, tris
experimentos. A concentração de cloreto estanoso está
expressa em escala logarítmíca.
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FIGURA 12- Medida da radioatividade nas proteínas plasmáticas de
marcação realizada nas temperaturas de 37 e 50°C.
Sangue colhido coat ACD foi separado em tubos estéreis a
vácuo. A seguir foram incubados com diferentes concen-
trações de cloreto estanoso a 37 < O ) ou 50°C (•). A-
pós a adição de 9 9 wTc as preparações foram incubadas
nas mesmas condições por mais 10 min. Depois da separação
do plasma por centrifugaçao, alíquotas de sobrenadante fo-
ram precipitadas com TCA. Frações solúvel e insolúvel fo-
ram separadas e contadas em cintilador sólido. As 7. de
incorporação de radioatividade nas proteínas plasmáticas
foram então calculadas. Os valores representados nos
gráficos correspondem à média aritmética + 1 DP de quatro
experimentos. A concentração de cloreto estanoso está
expressa em escala logarftmíca.
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que nesta condição ocorra um favorecimento para a incorporação do
Tecnécio-99m às proteínas plasmáticas.

III.b.3.2- Efeito do tempo de incubação do cloreto estanoso na
Marcação de proteínas plasmáticas.

Na figura 13 é Mostrada a incorporação do 99mTc às
proteínas plasmáticas após diferentes tempos de incubaçao do san-
gue COM cloreto estanoso a 37 e 50°C. Pode ser visto que a
percentacem de radioatividade associada a fração insolúvel das
proteínas plasmáticas diminui em função do tempo de incubaçao.
Este decréscimo, entretanto, é ligeiramente mais acentuado no
procedimento executado na temperatura de 50°C.

III.b.4- Efeito de diferentes agentes prectpitantes na marcação
de proteínas plasmáticas com 9 9 mTc.

Na figura 14 podem ser vistas as % de radioatividade na
fração insolúvel de amostras de plasma marcado com diversas
concentrações de cloreto estunoso que foram obtidas a partir da
precipitação COM TCA 10Z, acetona, etanol, HC1 6N e cloreto
Mercuroso 10Z. Observa-se que a atividade relativa ao 99mTc
aumenta para as maiores concentrações do agente redutor.
Entretanto vê-se que as maiores percentagens são encontradas
quando foram usados o TCA e acetona e o menor valor quando o
estudo foi feito con cloreto mercuroso.

III.b.5- Diálise de amostras de plasma marcadas com 9 9 mTc.
Na tabela 12 pode ser visto que amostras de plasma

marcadas com ^9roTc usando-se diferentes concentrações de cloreto
estanoso apresentaram diminuição da radioatividade associada as
proteínas plasmáticas após terem sido submetidas ao processo de
diálise. Esta diminuição da atividade dependia da concentra-
ção de agente redutor, sendo que para as maiores (130 e 1.300
uH) houve apenas uma pequena redução após a primeira ho-
ra de diálise mantendo-se constante então a radioatividade.
Para as demais concentrações houve uma progressiva diminuição
da atividade para tempos maiores de diálise chegando a
percentage* d* radioatividade a atingir valores próximos a 2%
da inicial depois de passados 5 horas.

III.b.6- Eletroforese de proteínas plasmáticas marcadas com
?9»Tc.

Como mostrado na tabela 13 observa-se a distribuição da
radioatividade nas várias frações plasmáticas após eletroforese
ea acetato de celulose de amostras de plasma e soro tratadas con
diferentes concentrações de cloreto estanoso e marcadas con
_99«»Tc. Constata-se que à medida que a concentração do agente re-
dutor aunenta a relação entre as percentagens de atividade do
Tecnécio-99m na fração albumina diminui enquanto na gana-globulI-
na ocorre o inverso.



- P

15 30 45 60 75 90 min

FIGURA 13- Cinéticas de fixação de 99mTc nas proteínas plasmáti-
cas nas temperaturas de 37 e 50°C.
Amostras de sangue colhido com ACD foram colocadas em
tubos estéreis a vácuo. Após a adição de diferentes con-
centrações de cloreto estanoso as preparações foram incu-
badas por diferentes tempos nas temperaturas de 37 ( O ) e
50°C ( • >. Depois de adicionado 99mTc as suspensões fo-
ram mantidas nas mesmas condições anteriores por mais 10
min. Plasma foi isolado de cada tubo e precipitado com
TCA. Frações solúvel e insolúvel foram separadas e conta-
das em cintílador sòlidor sendo calculadas as % de radioa-
tividade associadas às proteínas plasmátícas.
Os valores representados nos gráficos correspondem à
média aritmética + t DP de seis experimentos.
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FIGURA 14- Efeito de diferentes agentes precipitantes na marcação
de proteínas plasmáticas COM 9 9 W T C .
AMOStrás de sangue colhido COM ACD foram colocadas em
tubos estéreis à vácuo. Após a adição de diferentes con-
centrações de cloreto estanoso, as preparações foram
incubadas por 69 min à 37°C. A seguir foi colocado
9ymXc nos tubos e a incubação foi mantida nas mesma con-
dições por mais 10 min. Depois de centrifugação, as hemá-
cias foram separadas do plasma. Amostras de plasma foram
precipitadas com acetona (O), TCA 10Z (•), HC1 6N
(O), cloreto mercuro»o 10Z (A) e etanol (•) e as
frações solúvel e insoliível separadas para determinação da
radioatividade. As X de incorporação de 99"»Tc nas frações
insolüveis foram então calculadas. Os valores representa-
dos nos gráficos correspondem à média aritmética de três
experimentos. A concentração de cloreto estanoso está
expressa em escala logarítmica.
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TABELA 12- Efeito da diálise na Manutenção da radioatividade nas
proteínas plasMáticas marcadas COM Tecnécio-99m.

Concentração de
SnCl2 (uM)

0

0,13

Ir3

13

130

1300

X de

0

100

100

100

100

100

100

rad ioat

1

25,

27,

33,

38,

77,

78,

i v

1

4

2

6

9

1

idade nas
após d iáli

3

-

-

-

-

74,5

75,6

proteínas
se (hora)

4

2,9

3,5

5,4

10,6

76,1

77,2

plasnáticas

5

2ri

2,4

2,9

10,8

76,4

77,3

Amostras de cangue colhido COM ACD fora» colocadas em
tubos estéreis à vácuo. A seguir foi adicionado soluções de clo-
reto estanoso em diferentes concentrações 0, 0,13, 1,3, 13, 130 e
1.300 uM e realidada incubação por 60 min a 37 C. Após a adição
de Tecnécio-99m prolongou-se a incubacao por mais 10 min nas mes-
mas condições anteriores. A seguir foram realizadas centrifuga-
ções e separadas alíquotas de plasma. Essas ai quotas foram colo-
cadas CM sacos de diálise que fora» transferidos para recipiente
contendo água. 0 conteúdo deste recipiente era trocado periodica-
mente e a radioatividade retida nos sacos de diálise determinadas.
As % de radioatividade remanescente eram entio calculadas. Os va-
lores apresentados corresponde» à média aritmética dos resultados
obtidos em três experimentos.
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TABELA 13- Relação entre as 7. de radioatividade sm proteínas
plasmáticas para diferentes concentrações de cloreto estanoso.

SnCl Plasma-sangue

Alb. Y-glob.

0

1 . 3

13

130

1300

1,00

1,00

0,95

0,75

0,50

0,14

0,26

-

0,40

1,00

Plasma Soro

Alb. Y-glob. Alb. Y-glob.

1,00 0,14

lr00

0,14

irO0 0,43

0,73 0,40 0,42 0,ó0

0,62 0,51 0,73 0,73

0,33 1,00 0,36 1,00

Amostras de plasma ou soro marcadas COM 9^mTc foram
submetidas à eletroforese em acet?to de celulose. Depois da
corrida eletroforética e coloração das fitas foram isoladas as
diferentes frações de proteínas. A seguir foram feitas conta-
gens das mesmas e calculadas as percentagens de radioatividade
do 99wTc incorporadas a cada uma. Fez-se então uma rela-
ção entre as percentagens obtidas para cada das diferentes fra-
ções nas diversas concentrações de cloreto estanoso e no
controle. Os valores representados correspondem à média aritméti-
ca de três experimentos.



- P . 74 -

Nas outras frações analisadas, isto ér alfa-ir alfa-2 e
beta não foram verificadas alterações significativas em relação
a esta distribuição de radioatividade ( resultados não mostra-
dos).

III.c- BACTÉRIAS
III.c.l- Influencia da concentração de cloreto estanoso na
marcação de culturas bacterianas.

Na figura 15 podem ser vistas as percentagens de marca-
ção de uaa cultura bacteriana que foi incubada COM diferentes
concentrações de cloreto estanoso c a seguir tratada COM " " T C -
A fixação deste isótopo radioativo aumenta COM O crescimento da
quantidade do agente redutor atingindo valores superiores à 90%
para as conentracões próximas a 65 uM. Para i-300 uM
constatou-se uma modificação da viscosidade da cultura sendo
observados a formação de grumos. Assim a concentração de 65 uM
foi utilizada nos experimentos seguintes. A curva mostra-
da corresponde a marcação uma de cultura de ül£bsj.el l.a

e resultados simi lares fora» encontrados também COM
ãSLLèSiQSSâ Mucóide e não mucóide.

III.c.2- Avaliação da estabilidade da marcação COM " " T C em
culturas bacterianas.

As culturas de bactérias marcadas COM " " T C usando
diferentes concentrações de cloreto estanoso foraM mantidas em
banho-maria, a 37°C, por várias horas. Após determinados períodos
de incubação as culturr- foram centrifugadas e comparadas as
radioatividades presentes no precipitado com as atividades
iniciais. Na figura 16 pode ser vista a percentagem de
radioatividade reManescente nas preparações bacterianas. Para
as concentrações de cloreto estanoso de 65 urt praticamente não
ocorreu liberação do material radioativo que foi incorporado nas
estruturas bacterianas. A maior eluição deste radionuclídeo foi
verificada na população controle onde a Marcação COM " " T C foi
frita com solução de cloreto de sódio 0,9%. Este resultado que
é mostrado foi obtido com uma cultura de ül£t>s£el^a pneumon^ae.

III.c.3- Estudo da viabilidade da cultura bacteriana que foi
submetida a diferentes tratamentos para marcação com " m T c .

Na tabela 14 é mostrado a medida da viabilidade da
cultura de &IS&£Í£ÍÍS EüSi^SHiâf SUS f o' submetida a diferen-
tes tratamentos para marcaçao~côm Tc. Esta medi da foi avalia-
da através da determinação do número de células viáveis por ml.
Essa determinação foi realizada por intermédio do plaquamento em
meio de cultura gelosado enriquecido. A seguir, foram contadas as
unidades formadoras de colSnias. Fatores de viabilidade também
foram calculados pelas relações de turbidimetria da cultura antes
e após ter sido submetida a certo tratamento. Os resultados obti-
dos mostram que nenhuma etapa do procedimento de marcação foi ca-
paz de modificar de maneira significativa a viabilidade da cultu-
ra estudada.
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0)65 6,5 65 650 SnCi.

FIGURA 15- Marcação de bactéria com 99mTc usando-se diferentes
concentrações de cloreto estanoso.
Cultura de Kl£bsj.flla Pneumon^ae em fase exponencial de
crescimento fõ7~íãvada 'COM solução de NaCl 9,9%. A se-
guir foram colocadas amostras dessa suspensão bacteria-
na em tubos estéreis, a vácuo que foram incubados, por
60 min, com diferentes concentrações de cloreto estanoso
0, 0,65, 6,5, 65 e 650 uM. Após adição de^ 99mTc a s

preparações foram mantidas nas mesmas condições por mais
10 min* Depois de centrifugação, alíquotas de sobrenadante
e precipitado foram contados em cintilador de poço e as %
de incorporação de ??mTc foram determinadas para cada
concentração de cloreto estanoso. Os valores representados
no gráfico correspondem à média aritmética + i DP de
cinco experimentos. As concentrações de cloreto estanoso
estão expressas em escala logarítmica.



- P. 76 -

TEMPO (HORA)

99mTc

"*Tc

deFIGURA 16- Avaliação da estabi1idr.de da marcação com
culturas de Kjj.ebsjMgJJ.a pneumon^ae.
Culturas de EIIEIIsi^â EE1EÜ52DÍ3S marcadas com Tc COM
diferentes concentrações de cloreto estanoso 0 ( • >, 0,65
(0)r 6,5 (•>, e 65 uH < O ) foram mantidas em banho-
maria à 37°C por várias horas. Em diferentes tempos era
realizada centrifugação das culturas bacterianas marcadas
e contada a radioatividade remanescente no precipitado. A
X de radioatividade foi então calculada para cada
concentração de cloreto estanoso. Os valores representados
no gráfico correspondem à média aritmética de trffs
experimentos. As percentagens de radioatividade retida
nas bactérias são expressas em escala logar i'tmica.
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TABELA 14 - Efeito da marcação COM " m T c na viabilidade
bacter iana.

B C D E F G H

Número de
células/ml ir3 1,7 1,5 1,5 1,6 i,6 1,4 1,4
(xl©9)

Fator de vi-
abilidade i 1,30 1,15 1,15 1,23 1,23 1,08 1,08

A- Antes da incubado.
B- Depois da incubaçao a 37°C por 70 min con solução de NaCl
0,9*.
C- Içual a B, COM incubação adicional por 24 horas depois da mar-
cação.
D- Depois da incubarão a 37°C por 60 min COM NaCl 0,9% e 10 Min
COM ""«Tc.
E- Igual a D, COM adicional incubaçao por 24 horas depois da
marcação
F- Depois da incubaçao por 60 Min COM 1 ml de cloreto estanoso
65 uM.
6- Igual a F, com adicional incubaçao por 10 min com 9 9 mTc.
H- Igual a G, com incubaç&o adicional de 24 horas.

Os resultados obtidos correspondem à média aritmética de
três experimentos.
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III.c.4- Distribuição de radioatividade nas diferentes frações
obtidas a partir de cultura bacteriana marcada con ""Tc.

Na figura 17 pode ser vista a distribuição de radioa-
tividade nas diferentes frações obtidas a partir de uma cultura
bacteriana que foi marcada com ""Tc e que foi quebrada por meio
de uma prensa. 0 extrato bacteriano livre de células após
centr ifugacão apresentou 80,93: da radioatividade no sobrenadante
(Fração I) e 19,1Z no precipitado (Fração II). A fração I
submetida a nova centrifugacão revelou 34,óZ da radioatividade no
novo sobrenadante (Fração IV) e 65,4% no precipitado (Fração
III). Em decorrência das condições usadas na obtenção dos preci-
pitados pode-se observar, após a primeira centrifugacão, que a
fração formada por fragmentos de células e estruturas membrano-
sas apresentam pouca radioatividade e que depois da segunda cen-
tr if ugação constata-se na fração ribossomal uma grande pre-
sença de material radioativo. Este estudo foi desenvolvido com
uma cultura de Kiebsielia pneunoniae marcada com ?^

III.c.5- Tratamentos das diversas frações obtidas a partir de
cultura bacteriana marcada com 9*"Tc com enzimas e detergente.

III.c.5.1-Tratamento da fração II com RNase, pronase e Triton
x-100.

Na tabela 15 são apresentadas as distribuições de ra-
dioatividade nas frações solúvel e insolúvel obtidas a partir da
precipitação de amostras da fração II que foi submetida ao trata-
mento com RNase, pronase, detergente Triton X-100 e também de um
controle. Os diversos trata«?ntos foram capazes de aumentar a
percentagem de radioatividade do 99mTc na fração solúvel, entre-
, anto o efeito observado pelo detergente foi muito superior aos
observados para a pronase e principalmente para a RNase.

IXI.c.5.2-TrataMento da Fração III con pronase e RNase.
Na tabela 16 podem ser vista» as distribuições das

porcentagens de radioatividade nas frações solúvel e insolúvel
obtidas a partir da precipitação de amostras d» fração III que
foram submetidas ao tratamento com pronase e RNase. Também é
mostrado o resultado obtido COM um controle. Ambos os
tratamentos fora» capazes de aumentar a X de radioatividade rela-
tiva ao ""Tc na fração solúvel. Entretanto este efeito foi
maior quando foi utilizada a pronase.

III.c.5.3- % de radioatividade nas frações solúvel e insolúvel
obtidas depois do tratamento da Fração IV COM DNasc, RNase,
pronase e Triton X-100.

Na tabela 17 podem ser vistas as distribuições de
radioatividadcs referentes as frações solúvel c insolúvel obtidas
a partir da precipitação de amostras de FracSío IV que foram
submetidas a tratamentos COM DNase, RNase, pronase e o
detergente Triton X-100. A «Mostra tratada COM O detergente foi
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FIGURA 17- Distribuição -1o 9 9 m T c em cultura de
Klebsiella pneumon iae marcada com este isòtopo radioativo.

Cultura marcada

Prensa

Centr i fugação( 18.000>:g por 30 min)

I
Sobrenadante
(Fração I) 80,92

Centr i fugação
<i50.000::g 90 min)

Prec:p11 ado
(Fração II) i?ri7.

Sobrenadante
(Fração IV) 34,ó/í

Prec ip itado
(Fração III) 65, AZ

foi quebrada
lb/inch2).

Uma cultura de ÜIebsjj_ê j[ja Pneumgn^se marcada com
com auxílio de uma prensa operando à 20.000

A seguir foi centrifugada (i8.000?cg por 30 min) e
separados o sobrenadante (Fração I) e o precipitado (Fração II).
A fração I foi novamente centrifugada (<50.000::g
isolados o sobrenadante (Fração IV) e o precipitado
As radioatividades das diferentes frações foram
cintilador de poço com cristal de iodeto de sódio.

por 90 min) e
(Fração III).
med i das em
O resultado

obtido corresponde a média aritmética de três experimentos.
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TABELA lS-% tie rad i oat i v t dade r.as frações solúvel e insolúvei
após tratamento da Fração II com RNase. pronase p Triton X-100.

Fração Controle RNase Pronase Triton X-100

Solúvel 5.4 12.6 20.ó 49.7

Insolúvel 94.6 37.4 79.4 50.3

Tubos com amostras de Fração II foram incubados com RNase',
Pronase e Triton X-100 durante 12 horas. Um tubo contendo a
mesma fração foi utilizado como controle. Após a incubação as
amostras foram orecipitadas com acetona e depois da separação das
frações solúvel e insolúvel as 7. de radioatividade determinadas.
Os valores apresentados correspondem à média aritmética de, pelo
menos, dois experimentos.

TABELA 16- '/. de radioatividade nas frações solúvel e
insolúvel obtidas do tratamento da Fração III com RNase e pronase

Frações Controle RNase Pronase

Solúvel 5.8 11.1 24.0

Insolúvel 94.2 88.9 76.(0

Tubos contendo amostras da Fração III foram incubadas
durante 12 horas com RNase e Pronase. Um tubo também foi
utilizado como controle. Depois da incubaçao, foram realizadas
precipitações com acetona e separadas as frações solúvel e
insolúvel. Após dosimetria das amostras foram determinadas as
percentagens de radioatividade nas respectivas frações. Os resul-
tados apresentados correspondem à média aritmética de, pelo me-
nos, dois experimentos.
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TABELA 17 - 7. de radioatividade nas frações solúvel e
insolúvel obtidas após o tratamento da Fração Iv" com ONase,
RNase, pronase e Triton X--100.

Fração Controle Triton X-100 DNase RNase Pronase
CÁ) ("/.) <%> r/.) (%)

Solúvel

Insolúvel

66.

33.8

86.

Í3.

67.3 69.7

30.3

67.8

Tubos contendo amostras <ie Fração IV foram tratadas por
12 horas _om Triton X-100, DNase, RNase e pronase. Ura tubo foi
usado como controle. Depois da
cão das amostras com acetona
frações solúvel e insolúvel.
determinadas as percentagens
99nijc n a s citadas frações. Os
dem à média aritmética de, pelo

incubação foi realizada precipita-
e a seguir foram separadas as

Após dosimetria das frações foram
de radioatividade refer.entes ao
resultados apresentados correspon-
roenosr dois e;:per i mpntos.
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a única em que foi constatado im aumento de atividade do <?'mTc
na fração solúvel. Os demais apresentaram resultados similares ao
controle.

III. &a^- Precipitação de cultura de ül£bsĵ e_l la PQ^umon^ae marcada
coro Tc com TCA quente e frio, acetona. eFanol e fenol.

Na tabela 18 podem ser vistas as distribuições de
radioatividade nas frações solúvel e insolúvel obtidas a partir
da ggec ip i tação de uma cultura de ülçbs^el^l^a PQf.y.ro.on̂ ae marcada
com Tc com TCA a quente, TCA a frio, acetona, etanol e fenol.
Os tratamentos com etanol e acetona apresentaram uma percentage»!
de atividade na fração insolúvel maior do que os tratamentos com
TCA. 0 tratamento a frio apresentou ama ". maior do que o a
quente. A extração com fenol revelou uma percentagem de
radioatividade na fração fenólica (insolúvel) muito maior do que
na fração aquosa (solúvel).

III.c.7- Medida da mobilidade eletroforética de culturas bacteri-
anas marcadas com 9' mTc.

Na tabela 19 podem ser vistos os valores médios da
mobilidade eletroforética das culturas de Pseudomonas aerug^nosa
mucóide e não mucóide marcadas e não marcadas com Tecnécio-99m-0s
resultados revelam que não ocorreu diferença significativa entre
os valores obtidos, para as cepas estudadas.

III.c.8- Hidrofobiclüads de culturas bacterianas marcadas com
??mTc m

Na tabela 20 podem ser vistos os valores médios de
h idrofob i c i dade para as cepas de Pseudomcnas aerug^nosa mucóide «?
não mucóide marcadas e não marcadas com Tecnécio-99m. Os resulta-
dos mostram que o processo que leva a incorporação deste isótopo
radioativo nio foi capaz de alterar as características de hidofo-
bicidades das culturas usadas no experimento.

III.c.9 - Avaliação da aderência das culturas marcadas com 9 9 mTc
em células epiteliaís bucais

Na tabela 21 podem ser vistas as médias de número de
bactérias provenientes de cepas de Pseudomonas aerugínosa mucóide
e não mucóide que foram marcadas ou não com 9^mTc aderidas às
células do epitélio bucal. Observa-se que não houve modificação
da adesividade bacteriana em decorrência da incorporação do

| radionuclídeo em estudo.

•-f . III.c.10- Microscopia eletrônica de culturas de P. â£El'iiÍS2Sâ
marcadas ou não com Tecnécio-99m.

Na figura 18 podem ser vistas as fotomicrografias das
amosteas de P. âSCiãitlSSl n a s Jcóides marcadas e não marcadas

i com Tc. Nos dõTs~cãsõs observou-se uma distribuição descontí-
nua da ferritina cationica na superfície celular. Além disso,

k
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TABELA 19- ": de radioatividade nas Frações solúvel e
insolúvel obtidas a partir do tratamento de cultura de
ülEÍLEi^ilI3. üiQEüüíEÍÜSLÊ marcada com :'?niTc e precipitada com TCA
quente p frio, etanol , acetona e -fenol.

Tratamento Solúvel Insolúvel
(Z) (Z)

TCA a quente 49,7 + i,26 50,3 + 1,26

TCA a frio 33,8 + 2 r30 06,2 + 2,3C

Et ano 1 Í8,i + .1,77 aí, 9 + 1 , 7 7

Acetona 19,7 + 4,98 30,3 + 4,98

Fenol 24 + 1 , 8 6 70 + 1 , 8 0

Volumes de i ml de cultura de ül£bsj.el.l.a EQiüülQi^f.
marcada com Tc foram tratadas por 15 min com solução de TCA
a quente (100° C) e à frio <4°C). Tratamentos idênticos foram
realizados usando-r^e acetona e etanol. Procedeu-se também a
extração com fenol. Após centrifugação foram identificadas as
frações solúvel e insolúvel das preparações. Os valores apresen-
tados correspondem à média aritmética + 1 DP de quatro experimen-
tos.
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TABELA 1.9 - Mobi l idade t : l e t r o f orgt i ca de c u l t u r a s de P-
ae rugmosa marcadas e não marcadas com ' Tc .

Mob i1i dade
eletroforét

Méd ia

Moda

P. aerug
ica

Controle

- 1.77
+ 0,23

- 1.61

inosa 13

Marcadas

- 1.85
+ 0,29

- 1.64

P. aerug

Controle

- 1.76
+ 0,13

- 1.54
+ »ri4

inosa 167

Marcadas

- 1.82
+ 0,17

- 1.72

A mobilidade eletroforética calculada em um.5 \ v *.cm
foi determinada através de um velocímetro Doppler laser calibrado
previamente com uma suspensão de eritroei tos humanos frescos. Os
valores representam a média aritmética + 1 DP de quatro expe-
rimentos distintos; p > 0,05.

TABELA 20- H i drofob ic i dade de cepas de P n'ar~
cadas ou não com Tc

Cepas bacterianas Hidrofobícidade*
Controle Marcadas com """Tc

£•

. aeruginosa 167

36.8 + 19,2

20.2 + 17,0

37.2 + 25,6

19.7 + 17,1

* Aoós a determinação da densidade ótica (A) da cultura
bacteriana em tampão foi adicionada ao meio 200 ul de hexadecano.
Depois de incubação foi separada a fração aquosa e medida
novamente a densidade ótica (B). A hidrofobicidade foi calculada
pela relação A - B dividido por A. Os valores representam a média
aritmética + 1 DP de 3 ensaios distintos; p > 0,05.
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TABELA 2i- Número médio de bactérias marcadas ou não marcadas
com mTc aderidas as células epiteiiais òucais.

Número de bactérias por célula epitelial
Cepas bacterianas

Controle Marcadas com

Ps 13 24,5 + 1,0 19,4 + 4,1

P- ^CiSiQ"** Ps ió7 27'7 t 3'° 31'1 í 9'2

Amostgns de culturas de P. aer «9J.nosa marcada e não
marcada com Tc foram incubados com células epiteliais bucais.
Após centrifugacões para lavar as células epiteiiais as mesmas
foram coradas e contadas as bactérias aderidas. Os valores apre-
sentados correspondem à média aritmética + i DP de três experi-
mentos distintos; p > 0 r05.

\"
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1
FIGURA 18- Fotomicroscopia obtida de Microscópio eletrônica de

transmissão de cultura Pseudomonas üECüãiQSfiü rouco ide mar-
cada ou não com m T c . Õbserva-se a distribuição irregular
da Ferr ítina catiônica (FC) na superfície celular e
agregados de FC no meio e>:tra-celular.
A - marcada com ^
B - não marcada
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grandes agregados de FC foram vistos no meio e::t ra-celul ar o que
sugere que a FC se ligou principalmente ao e::opol i ssacar ideo
bactcrlano. Ne entanto, o padrão áe distribuição nas células da
cepa não mucóide foi -semelhante. Assim sendo, foi impossível
afirmar se o padrão "salpicado" da deposição da FC foi decorrente
da ligação à cápsula bacteriana.

III.d- PLANARIA

III.d.i- Estudo da marcação de planárias com diferentes
concentrações de cloreto estanoso.

Na figura 19 pode ser vista a marcação de suspensões de
planárias com ^ m T c usando-se diferentes concentrações de clore-
to estanoso- A percentage»» de incorporação desse radionuclí-
deo nas planárias aumenta a medida iue são utl iradas maio-
res concentrações do agente redutor, a seguir atinge um pa-
tamar e finalmente diminui nas maiores concentrações do cloreto
estanoso.

III.d.2- Estabilidade da marcação de planárias com
A estabilidade da marcação de planárias com "'"Tc foi

avaliada através da lavagem por inversão dos tubos contendo as
suspensões marcadas. Na figura 20 vê-se que dependendo da con-
centração de cloreto estanoso utilizada a percentagem de ra-
dioatividade retida nas planárias fica invariável após lavagens
sucessivas com água. A medida da radioatividade nas planárias
marcadas que foram incubadas a 37 °C por 24 horas mostrou que,
também, dependendo da concentração de cloreto estanoso usada não
ocorre eluição do material radioativo das preparações marcadas
com ^ m T c (resultados não mostrados).

III.d.3- Viabilidade da suspensão de planárias marcadas com
Tecnéc io-99m.

A análise do número de planárias viáveis após o processe
de marcação das mesmas com " m T c mostrou que, pelo menos,
durante o tempo de estudo que foi superior a um mes as
preparações deste platelminto não tiveram a sua viabilidade

'••% modificada (resultados não mostrados).

III.e- CERCAR IAS

III.e.l- Estudo da marcação de cercar ias com 9 9 mTc usando-se
diferentes concentrações de cloreto estanoso.

- Na figura 2i podem ser vistas as percentagens de
incorporação de " m T c em preparações de cercar ias que foram
submetidas ao tratamento com soluções de cloreto estanoso de
diferentes concentrações. Pode-se verificar que a percentagem de
radioatividade devido ao ??mTc aumenta à medida que são

. utilizadas maiores quantidades deste agente rpdutor.
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Snd:

FIGURA 19- Estudo da marcação de planaria com 9 9 mTc usando-se
diferentes concentroes de cloreto estanoso.
Preparações contendo planar ias foram incubadas con dife-
tes concentrações de cloreto estanoso por 15 min à tem-
peratura ambiente ( O ) ou a 37°C <•) em tubos à vácuo.
Após a adição de ?'mTc as preparações permaneceram nas
mesmas condições anteriores por mais 10 min. A seguir
foram separadas, por inversão dos tubos, as frações de
sobrenadante e precipitado e contadas em cintilador de
poço. Depois foram calculadas as 7. de fixação de
radioatividade na» diferentes preparações de planárias
para cada concentração de cloreto estanoso. Os valores
representados no gráfico correspondem à média aritmética
de três e;:per i mentos. As concentrações de cloreto estanoso
estão expressas em escala logar i'tmica.
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NÚMERO CE LAVAGENS

\.

FIGURA 20- Estudo da estabilidade da marcação de planaria com Tc-
99» usando-se diferentes concentrações de cloreto estano-
so à temperatura ambiente e a 37°C.
Preparações de planaria marcadas com " w T c com diferentes
concentrações de cloreto estanoso 0 <O> 0,13 (>0, 1,3
( O ) , 13 <&)r 139 < & e 1300 uM < fl) foram lavadas, por
inversão dos tubos, com solução de NaCl 0.9% várias vezes.
Depois de cada procedimento as frações de planaria foram
contadas em cintilador de poço, sendo então determinadas
as % de radioatividade residual nas preparações para cada
concentração de cloreto estanoso. 0 mesmo procediment foi
executado também para as planar ias marcadas à temperatura
ambiente com as concentrações de 0 (•>, 0,13 (•>, 1,3
(•>,13 <A>, 130 <£) e 1300 UM i | ). Os valores representa-
no gráfico correspondem à média aritmética de três
ey.per i men tos.



0,13 1,3 13 130 1300

FIGURA 21- Estudo ia marcação de cercaria com 9 9 m T c usando-s#?
diferentes concentrações de cloreto estanoso à temperatura
ambiente e a 37°C.
Amostras contendo cercar ias obtidas a partir de caramujo
Bi225ílal5r.ia 512^2*112 foram incubadas por 30 min com di-
férêntês"cõncentrãçôis de cloreto estanoso à temperatu-
ra ambiente < O > e a 37°C ( • ) . Após a adição de ? 9 m T c as
preparações permaneceram nas mesmas condições anteriores
por mais 10 min. A seguir as suspensões foram centrifu-
gadas e separadas as frações de sobrenadante e precipitado
e contadas em cintilador sólido. As 7. de incorporação de
radioatividade nas cercárias Foram então calculadas para
cada concentração de 99llTc. Os valores representados no
gráfico correspondeu, à média aritmética de três experi-
mentos. As concentrações de cloreto estanoso estão
expressas em escala logarítmica.

vi
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III.e.2- Estudo da estabilidade da marcação de cercar ias com
fecnect o-9?m.

Preparações de- cercar ias marcadas com ' " mTc usando-se
diferentes concentrações de cloreto estanoso Por ant filtradas
através de papel de filtro e na figura 22 podem ser vistos os
resultados obtidos. Nas maiores concentrações de agente redutor
pode ser constatado que a percentagem de radioatividade antes e
depois de filtraçoes com solução de cloreto de sódio 0,9%
praticamente niío sofreu alteração caracterizando uma ligação
estável do radionuclídeo à estrutura biológica em estudo.

III.e.3- Avaliação da viabilidade cie cercar ias marcadas com
Tecnéc i o-99m.

A ober"açao rias preparações cie cercar ias marcadas com
?9m-rc usando-se várias concentrações de cloreto estanoso atra-
vés de lupa com iluminação mostrou que a viabilidade das mesmas
náo era alterada pelo tratamento com quase todas as soluções do
agente redutor» Entretanto, para a concentração de í.300 uM houve
modificação da viabilidade da cultura definida, pela perda do
movimento das estruturas biológicas estudadas.
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22- Estudo da estabilidade da marcação com 9 9 mTc <?m cer—
cárias usando-se diferentes concentrações de cloreto esta-
noso à temperatura ambiente e a 37°C.
Cercar ias marcadas a 37°C usando-se diferentes concentra-
ções de cloreto estanoso 0 ( O ) , 0,13 (A>, 1,3 (d),13 (*}
130 ( Â ) e 1.300 uM (Q> foram lavadas várias vezes com so-
lução de NaCl 0,9%. Após cada lavagem era realizada a
contagem do precipitado em cintílador de poço, sendo então
calculadas as "/. de radioatividade remanescente nas cerca-
rias para cada concentração de cloreto estanoso. 0 mesmo
procedimento foi executado também para as cercar ias marca-
das à temperatura ambiente com as concentrações de cloreto
estanoso 0 (•), 6,13 (A), 1,3 (•), 13 < • ) , 130 < A > e
1.300 i. M (I ).0s valores representados no gráfico corres-
pondem à media aritmética de três experimentos.
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CAPÍTULO IV

DISCUSSÃO

IV.a- Hemác i as

IV.a.1- Análise do volume de sangue, concentração de cloreto es-
tanoso e tempo de incubação na marcação de hemacias com '"mTc.

As metodologias existentes para a marcação de hemacias
com ^"mTc apresentam uma grande falta de padronização. Assim
constata-se que são empregados diferentes volumes de sangue (10,
22, 54, óó, 69, Í05) a concentração de cloreto estanoso, agen-
te necessário para redução do isòtopo radioativo, que se en-
contra na Valencia +7 para uma Valencia menorT varia numa fai-
xa muito grande '.Í8, 66, 75, iló, L20) <•:•• o tempo de incubaçao
entre a substância redutora e a amostra de sangue também ê mui-
to diversificado <ó, 22, 66, ídü)-

Os resultados obtidos e mostrados nas tabelas 1 e 2 e
nas figuras i e 2 revelam que, para volumes de sangue de 2 ou 3
ml, na quantidade de cloreto estanoso de 3 a 6 ug/ml (13 e 2ó uM
respectivamente), e tempo de incubaçao de 60 min a 37°C, as per-
centagens de marcação dos eritrócitos com ^raTc foram sempre su-
periores a 87,3 atingindo, em média, valores de até 97,3. Essas
concentrações de cloreto estanoso correspondem a 1,6 a 3,2 ug/ml
de íon estanoso.

A análise da figura i.A permite verificar que o fato da
percentagem de marcação das hemacias aumentar com concentrações
maiores de cloreto estanoso poderia ser devido a progressiva con-
dição dos glóbulos vermelhos de incorporarem mais íon estanosc,
sendo que esta capacidade seria limitada. Depois de certa con-
centração, a hemácia estaria saturada e assim não teria mais con-
dição de absorver este i'on e este, presente agora no meio extra-
celular, contribuiria para reduzir externamente o 9 9 mTc, que se
encontra na forma de pertecnetato, impedindo-o assim de penetrar
e marcar internamente s> hemácia.

A comparação de nossos resultados em relação a concen-
tração de cloreto estanoso, volume de sangue e tempo de incubaçao
com os dades encontrados na literatura é difícil de ser realiza-
da. As diferentes metodologias "in vitro" para marcação de hema-
cias apresentam várias etapas e dificultam, em muito, essa compa-
çao. Alguns autores lavam as hemacias antes de iniciar o pro-
cesso de marcação, eliminando dessa maneira o plasma (30),

i

A
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outros lavam (38) ou tratam com EDTA (38, 38) as hemácias, após
o tratamento com o cloreto estanoso, para retirar o excesso
desse agente redutor e existem aqueles que também lavam as célu-
las vermelhas ao sangue,após a incubaçao com o ^9mTc com a fina-
lidade de eliminar o isótopo radioativo não ligado (38). Apesar
dessas diferenças técnicas de marcação, verificam-se em nossos
resultados percentagens de incorporação do ^'mTc com valores
compatíveis com os apresentados por Smith e Richards (120), que
obtiveram 97%, Billinghurst et ai (19) 07%, Jones e Mollison
(66) que encontraram de 90 a 99%, Nouel e Bruneile (88) que
conseguiram de 98 a 99% e Linderkamp et ai (75) que descreveram
90% Da mesma forma a quantidade de agente redutor necessária à
obtenção de altas percentagens de marcação das hemácias com
99m-rc variou: Smith e Richards (120) sugeriram de 0,5 a i ug de
íon estanoso, Billinghurst et ai (19) <ír.í25 ug deste mesmo íon,
Jones e Mollíson (66) 0,02 a 0,05 ug de íon estanoso, Nouel <?
Bruneile (88) 10 ug e Linderkamp et ai (75) 20 ug de cloreto
estanoso. Apesar desses resultados parecerem diferir dos obtidos
em nossos experimentos, na realidade sao compatíveis, porque nós
usamos metodologia com a utilização de sangue total, sem nenhuma
etapa intermediária para eliminar o plasma, o agente redutor ou o
excesso de material radioativo que porventura não estivesse liga-
do. Através dos dados mostrados na figura l.B pode-se compreender
a influência da presença do plasma neste processo de marcação
porque quando as hemácias são lavadas com solução de NaCl 0,9% ou
tampão PBS Dubecco a quantidade de agente redutor, necessária à
percentagens de marcação superiores a 95%,varia na faixa de 0,2 a
20 ug de cloreto estanoso ou de 0,13 a 13 ug de íon estanoso.

As diferentes formas em que são empregados o cloreto es-
tanoso não parecem alterar de modo significativo as 7. de marca-
ção das hemácias com 99n)Tc. Isto é mostrado na figura l.A quando
são comparados os resultados obtidos com solução de cloreto esta-
noso recém-preparada a partir de substância cristalizada e de um
"kit" contendo este agente redutor e o pirofosfato de sódio. Ou-
tros autores (5, 54) também observaram o mesmo.

0 tempo de incubaçao do sangue com o agente redutor
também é muito variado sendo que o tempo de 5 min proposto por
Smith e Richards (120), Billinghurst et ai (19) e Jones e

< Mollison (66), 10 min por Vyth e Raam (133),15 min por Schmidt
et ai (116) são inferiores ao tempo sugerido em nosso trabalho,

i onde as altas percentagens de marcação foram obtidas a partir de
\r 45 min como mostrado na tabela 2. As diferenças marcantes de
••-' ' metodologia, mais uma vez, como descrito anteriormente, dificulta
" as comparações. Dessa forma a avaliação da cinética e das
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condições de marcação ficam prejudicadas, sem contar coro o fato
que, seguidas manipulações empregadas por outros autores (38)
podem comprometer a assepsia das preparações empregadas,

IV.a.2 - Avaliação do papel do anticoagulante, temperatura de
incubacão e estabilidade da marcação

No processo de marcação de hemácias com l^mTc, sangue
tem sido coletado com diferentes anticoagulantes, desse modo
Nouel e Brunei le (38) e Jones ?. Mollison (66) usaram ACD ou he-
parina. Smith e Richards (Í20) utilizaram citrato ou heparina,
Billinghurst et .1 (19) empregaram heparina e v"yth e Raam (Í33)
fizeram uso de citrato de sódio 3,2%, ACD, heparina sádica ou
lítica, sendo que estes autores relataram, nesses casos, altas

. percentagens de incorporação do isotopo radioativo aos eritró-
c11 os.

Os resultados mostrados na figura 2 revelam que,na faixa
de i a 13 uM de cloreto estanoso, os valores obtidos seguem as %
de marcação descritas na literatura para os anticoagu)antes
heparina e ACD. Nesta mesma figura pode ser visto que as per-
centagens de marcação para as diferentes concentrações de cloreto
estanoso varia, sendo que para o EDTArnas mesmas concentrações do
agente redutor, ?. percentage!» de marcação é baixa e nas menores
concentrações aumenta para as maiores concentrações. Neste
caso pode-se supor que a capacidade quelante do EDTA (Í21) teria
condição de atuar sobre um determinado número de íons estanoso.
Como a concentração de cloreto estanoso aumenta e a quantidade de

' EDTA é fixa, este efeito quelante é limitado e assim para as
í maiores concentrações de cloreto estanoso este fato já não teria
i importância e a % de incorporação do isótopo radioativo nas

hemácias aumenta. 0 uso de oxalato de sód'O como anticoagulante
parece melhorar a condição de marcação das hemácias com 99mjcr

uma vez que, numa faixa maior de concentração de cloreto
estanoso, isto é, de 0,7 a 30 uü são encontradas altas
percentagens de marcação, parecendo demonstrar que este anticoa-
gulante é capaz de interferir de alguma forma facilitando a
entrada de íon estanoso e/ou favorecendo a ligação do 9 9 mTc nas
estruturas celulares.

0 mecanismo de ação do EDTA é bem completo, sendo suge-
rido que devido a sua capacidade quelante poderia, além da ação
como anticoagulante (24), ser capaz de agir à nível da membrana
celular alterando a concentração de muitos íons (79) e podendo

! dessa maneira contribuir para alterar a permeabilidade celular.

w
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A temperatura e outro fator que cem variado nos dife-
rentes processos de marcação das hemácias com " mTc. Eritrdcitos
marcados com c?9ftlTc podem ser utlizados em diversos estudos em
Medicina Nuclear onde estas células encontram-se íntegras (ó, 58)
e são marcadas a 37°C ou à temperatura ambiente (6, 75). No caso
da avaliação clínica do baço através da cintigrafia esplênica
tem-se, após a marcação a 37°C ou à temperatura ambiente, que se
proceder à desnaturaçao das hemácias a SÔ°C ;5, ò5). Desse modo
a compreensão dos fenômenos que ocorrem quando são utilizadas di-
ferentes temperaturas, é de importância para a definição do
modo pelo qual o isótopo radioativo em questão é incorpo-
ração pelas células vermelhas do sangue. Na tabela 5 são
observadas as porcentagens de marcação de suspen-
sões de hemácias que foram marcadas em diferentes temperaturas,
sendo observado que a partir de 4°C a 7. de marcação aumenta até a
temperatura de 37°C. Atinge, praticamente, as mesmas percentagens
a 50°C e diminui a partir desta. As menores marcações encontra-
das a 55 e 60°C devem estar relacionadas as grandes modificações
estruturais possíveis de serem encontradas nestas temperaturas
(70) que ocasionam inclusive a hemólise observada. A 50°C, apesar
da 7. de marcação das hemácias com o " m T c ser alta são descritas
também alterações nestas células (70), que permitem inclusive
sua aplicação em estudos esplênicos (5, 127). Essas modificações
na membrana eritrocitária a 50°C, parecem, de alguma forma, serem
responsáveis pela fácilitação do processo de incorporação do ísò-
topo radioativo, uma vez que, quando comparados com os resultados
a 37°C, após 20 min de incubação das hemácias com o íon estanoso,
a % de marcação atinge valores aproximadamente, em média, de
902, como visto na figura 3, que são superiores aos conseguidos a
37°C.

As alterações causadas pelo tratamento a 50°C nos er?--
trócitos, em baixas concentrações de cloreto estanoso (1,3 uM),
acarreta uma pequena diminuição na marcação das hemácias com o
99m-|-Cf possivelmente pelo bloqueio da passagem dos ions estanoso
e/ou pertecnetato através da membrana ou pela alteração dos pos-
síveis mediadores (67) responsáveis por este transporte. En-
tretanto nas maiores concentrações de cloreto estanoso estas mo-
dificações não seriam importantes e, de certa forma, poderiam
inclusive facilitar este transporte, sendo estes resultados ob-
servados na figura 4. Assim poder-se-ia atribuir a passagem
através da membrana dos íons importantes para este processo de
marcação, a um mecanismo ativo e um passivo, sendo que a contri-
buição de cada um desses seria mais evidenciada do que do outro
em determinadas condições (87, 39, 90, 91).

Na temperatura ambiente (25°C) a marcação das hemácias
com ??mTc é mais baixa (tabela 5) e a própria cinética (figura
3) é mais lenta, sendo que até 60 min de incubação a % de incor-
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poracao do isótopo radioativo, em media, chega no máximo a 76XT
caracterizando uma diminuição da eficiência do processo nesta
condi cão.

A 4°C o processo de marcação sofre una acentuada inibi—
cão e verifica-se uma diminuição da "/. de marcação, como mostrado
.ia tabela 5, a qual não é alterada ao longo de diferentes tempos
de incubacão (figura 3) o que demonstra, possivelmente, que este
processo envolve gasto de energia que é bloqueado por baixas tem-
peraturas ou modificado por temperaturas mais altas, como a 50°C.
0 fato da cinética de marcação de hemácias com " M T c a 4°C apre-
sentar valores de porcentagem de incorporação maiores na ausência
de agente redutor (figura 3) indica que nesta temperatura deve o—
correr o bloqueio da passagem, através da membrana eritroci-
tária do ion estanoso e estes, provavelmente, poderão redu-
zir o íon pertecnetato no meio extra-celular e, desse rno-
do, os mesmo não penetrarão nas hemácias. Na presença de •so-
lução de cloreto de sódio 0,92, não havendo redução no meio &;-:-
tra-celular maior quantidade de " m T c poderá então entrar nos e-
ritrócitos, justificando assim, os resultados.

Os resultados obtidos nas tabelas 5, 6 e 7 e figuras 3
reforçam que a membrana eritrocitária parece desempenhar um papel
de alta relevância no mecanismo que determina a marcação de hemá-
cias com " m T c . Experiências realizadas com ht»mácias ín-
tegras ou com solução de hemoglobina (hemolisado), incubadas a 4
ou 37°C com solução de cloreto estanoso e 9 9 mTc apresentaram
percentagens diferentes de marcação quando comparados os valores
de incorporação do isótopo radioativo nas hemácias ou na solução
de hemoglobina isolada. Também é mostrado, pelos resultados da
tabela 6, que a marcação da hemoglobina realizada a 4°C não é
afetada por esta temperatura mais baixa, evidenciando que a rea-
ção que determina a fixação do isótopo radioativo a esta molécula
protéica não sofre interferência a esta temperatura e assim a
reação de fixação parece não ocorrer com dependência de aporte
energét ico.

0 processo de marcação de hemácias com " w T c a 37° C,
devido sua importância e aplicação (58, 75), foi avaliado atra-
vés da verificação da estabilidade da marcação, sendo visto na
tabela 8, que dependendo da concentração de cloreto estanoso
usada,a radioatividade permanece firmemente ligada às estruturas
celulares como para ó,5 urt, revelando dessa maneira que deve
existir uma limitação das hemácias em captar e reter íon estanoso
que auxilia na ligação do 9 9 mTc. Nas concentrações inferiores
de cloreto estanoso, como deve ocorrer falta de íon estanoso, o
?°mTc não tendo como ligar-se, as hemácias ao serem lavadas li-
berarão portanto, este radionuclídeo não fixado. Nas concentra-
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çoes mais elevadas, o excesso de ion cstanoso permanece no exte-
rior da hemacia e após a adição do radionuc1ídeo. acarreta a
redução do mesmo no meio extraceiuiai determinando possivelmente
sua associação com as proteínas plasmátiras como será discutido
posteriormente ou levanda a formas químicas com menor número de
ox i dação.

IV.a.3 - Influência de anticoagulantes no processo de marcação de
hemácias com Tecnécio-99m

A avaliação da estabilidade da marcação das hemácias com
através da precipitação com TCA dos eritrócitos marcados a

partir de sangue coletado com ACD, EDTA ou oxalato de sódio mos-
trou que este isótopo radioativo pode ser liberado de sua ligação
com as estruturas celulares. Entretanto, para sangue coletado com
ACD, esta ligação parece ser mais resistente como visto na figura
5, o que poderia ser explicado pelo modo de ação dos anticoagu-
lantesr principalmente pela maic; riens ib i 1 i dade no caso do EDTA
que atuaria quelando vários íons importantes para assegurar uma
maior estabilidade desta marcação (29, 79).

Devido a esta maior resistência da ligação do <?9mTc as
hemácias provenientes de sangue coletado com ACO, eritrócitos
marcados com este radionuc1ídeo foram precipitadas com diferen-
tes agentes precipitantes, sendo mostrado na figura 6 que este
tipo de ligação é altamente resistente aos tratamentos com ál-
cool e à acetona, uma vez que praticamente toda a radioatividade
permanece associada a fração insolúvel após a ação desses agen-
tes, sugerindo um possível caracter hidrófobo desta ligação. A
estabilidade para TCA foi idêntica ao HC1 e menor do que para
álcool e acetona. A precipitação por ionte pesado, como pelo
cloreto mercuroso revelou que este pode deslocar o isótopo radio-
tivo mais que álcool e acetona e menos que o TCA e o HC1. A pos-
sibilidade do tipo de ligação do 9 9 mTc ser diferente na molécula
de hemoglobina isolada foi descartada, pelo menos, para acetona e
TCA pela comparação dos resultados obtidos e mostrados nas figu-
ras 6 e 7. Também é mostrado que as precipitações de hemácias
e hemoglobina com TCA e acetona acompanham praticamente a mesma
tendência para estes dois agentes precipítantes quando foram
utilizadas diferentes concentrações de cloreto estanoso no pro-
cesso de marcação com 9^ mTc.

IV.a.4 - Avaliação da marcação da molécula de hemoglobina com
Tecnéc io-99».

A comparação dos resultados da precipitação com TCA e
acetona de hemoglobina de duas origens marcadas com 9 9 mTc, uma
comercial e outra obtida em laboratório, mostrou que a proce-
dência desta molécula proteica também não influencia nas porcen-
tagens de marcação como pode ser visto na tabela 9. Desse modo
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'.e sugerir que os grupamentos onde ocorrem as ligações cio
ion estanoso e/ou do isótopo radioativo parecem ser bem resis-
tentes, pois o processo de cristalização da hemoglobina comercial
não foi capaz de alterar a capacidade reativa dos mesmos (3).

A literatura tem mostrado que a ligação do °9mTc é
principalmente na cadeia beta cia molécula de hemoglobina (35,109)
e que o ^icr também parece ligar-se à mesma í9ó>. Na tentativa de
verificar se os sítios de ligação, na referida cadeia, seriam os
mesmos foram realizados experimentos e as resultados mostrados
nas tabelas 10 e li revelam que a marcação prévia das hemácias
com ^*-Cr não foi capaz de alterar a posterior marcação das
mesmas com " m T c e vice-versa como mostrado na tabela i0. Como a
quantidade de átomos de J*Cr poderia ser insuficiente para blo-
quear f odos os possíveis sítios >ie ligação, procedeu-se a
saturação das hemácias com o isótopo não radioativo do cromo, o
^®Cr e posteriormente realizou-se a marcação dessas hemácias com
99myct sendo visto na tabela 11 que não foram encontradas
alterações na % de marcação com <;>9mTc depois das hemác ias terem
sido tratadas com ^®Cr e lavadas com solução de NaCl 0,9%, com
exceção na concentração de 100 mg/ml. Entretanto, esta diminuição
de marcação com "*Tc após as hemácias terem sido tratadas com
esta concentração de ^®Cr ng o deve ser um processo de fixação
por sítios de ligação e sim devido a alterações morfológicas
visíveis à microscopia óptica, causada pelo efeito tóxico do
cromato de sódio nesta concentração (1, 68).

Na tentativa de avaliar o número de sítios possíveis
de ligação para o ^9mTc foi feito cálculo das relações entre o
número de moles de estanho passível de ser ligado a cada mol
de hemoglobina como pode ser visto na tabela 22. Constata-se
que, pelo menos, até a concentração de cloreto estanoso utiliza-
da, que o número de moles de estanho que cada mol de hemoglobina
pode aceitar, aumenta. Isto sugere que esta molécula deve possuir
inúmeros locais onde pode ocorrer a ligação com o estanho e
concomitantemente com o 9 9 mTc. Assim, quando tem-se a concentra-
ção 13 uM de cloreto estanoso são encontrados 5.000 mol de íon
estanoso para cada mol de hemoglobina.

IV.a.5 - Avaliação de "kit" e técnica desenvolvida para cintigra-
fia esplênica seletiva

Através dos resultados obtidos foi desenvolvido um "kit"
| para a marcação de hemác ias com <?9mTc e também técnica para rea-
:r lização de cintigrafia esplênica seletiva usando-se os eritróci-
' ' tos marcados com este isótopo radioativo. A avaliação da estabi-
* 1 idade do "kit", pela determinação da % de marcação das hemácias

com 9 9 mTc, empregando-se a técnica descrita no Quadro 5, revelou
que foi preparado um produto de alta qualidade uma vez que as
% de marcação foram sempre superiores a 96%.

A obtenção de imagens cintigráfícas do baco através do
uso de metodologia de marcação de eritròcitos com 99(BTc e con-
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aesnaturaçao das mesmas.Õ L»0GC, mostrou que esta técnica
tem simplicidade *? possibilita interpretação diagnostica das
cinti grafias t?splênicas de maneira clara e eficaz, sendo que as
etapas dos procedimentos utilizados sao poucas e são mostradas
no Quadro 5.

TABELA 18 - Relação entre o número de moles de estanho para cada
mol de hemoglobina <?m diferentes concentrações de cloreto
estanoso.

Concentração de cio- Número de moles de estanho para

reto estanoso <uh) cada mol de hemoglobina

0,13 0,02

1,3 40

13 5.000

A partir de uma mesma 7. de marcação de preparações de he
moglobina, em diferentes concentrações,usando-se no processo três
concentrações de cloreto estanoso calculou-se o núwero de mo-
les de ion estanosc necessário à marcação de um mol de hemoglo-
bina (Peso molecular 68.000) (24).

Quadro 5- Procedimentos para marcação de hemácias coro ^'mTc para
realização de cintigrafia esplênica seletiva

- Adicionar 1 ml de água destilada ao "kit" de cloreto estanoso
contendo 6 ug deste sal.

- Retirar 2 ml de sangue de paciente em seringa com 0,5 ml de ACO
e adicionar 2 ml desta mistura ao "kit" de cloreto estanoso.

- Incubar por 20 min, a 50°C, agitando suavemente.

- Adicionar 0,5 ml de solução de 9 9 mTc com atividade conveniente
(verificar idade do paciente) e manter a incubação por mais 10
min, nas mesmas condições anteriores.

- Retirar do meio de incubação, esperar atingir a temperatura
ideal e injetar no paciente.

- Aguardar 30 min e realizar cintigrafia esplênica nas posições
posterior e lateral esquerda.
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IV.b- Plasma

IV.b.i- Efeito de diferentes ant icoagulantes ao processo de mar-
cação de proteínas plasmáticas cora ^níTc e interferência da
temperatura no processo.

0 estudo da marcação de proteínas plasmáticas com Tc-99m
foi acompanhada por que o processo de marcação de hemácias cem
este rad ionuc 1 i'deo foi realizado utilizando-se sangue total e
portanto com a presença do plasma.

Na figura Í.B, onde os resultados obtidos com
marcadas e previamente lavadas constata se que as substâncias e~
;:istentes no meio extra-celular podem contribuir cara al-
terar a fi::acão do ??mTc nos eritrócitos. As proteínas plas-
máticas poderiam ser responsáveis por este fato. Na Figura 10
é mostrado que com a precipitação, com TCA, de alíquotas de
plasma, constata-se o aparecimento do referido radionucídeo na
fração insolúvel. Verifica-se também que esta incorporação de
radioatividade depende da concentração de cloreto estanoso e au-
menta à medida que cresce a concentração do citado agente redu-
tor.

A comparação de resultados obtidos de experimentos, onde
o sangue foi coletado com ACD, EDTA ou o::alato de sódio mostra
que os resultados são similares para estes diferentes anticoagu-
lantes nas diversas concentrações de cloreto estanoso, com e;:ce-
ção para a concentração de í3uM, quando a % de radioatividade nas
proteínas plasmáticas é bem menor quando é usado material sanguí-
neo coletado com oxalato de sódio. Isto poderia ser e:;pl içado
pelo fato de, na presença deste anticoagulante a % de incorpora-
ção de^ mTc nas hemácias ser muito eficiente, o que poderia con-
tribuir para diminuir mais significativamente os Tons estanosos
necessários para auxiliar na marcação das proteínas plasmáticas.
0 EDTA apesar de ser um agente quelante, possibilitou quando pre-
sente a marcação das proteínas plasmáticas com 9 9 mTc, sendo que
isto pode ser devido ao fato de que a quantidade de EDTA foi
•fixa e a de cloreto estanoso foi crescente e quando da marcação
das hemácias com 9 9 mTc r na presença deste anticoagulante, isto
também foi verificado.

A comparação das marcações das proteínas plasmáticas nas
temperaturas de 37 e 59°C, mostrou que, quando são usadas dife-
rentes concentrações de cloreto estanoso, as % de radioatividade
na fração insolúvel após precipitação com TCA foram sempre meno-
res na temperatura de 50°C como visto na figura 12. Isto é com-



- p . 10Í

patível coro os valores obtidos com hemácias (figuras 3 e 4) por
que rJevido à maior incorporação :is radioatividade pelos er«-
trocitos acarretaria uma diminuição no meio e::tra-celular dos
agentes químicos responsáveis pela marcação também das proteínas
plasmáticas na temperatura de 50°C. Na figura 13 o mesmo fenôme-
no é observado quando a análise é realizada em função do tempo.

IV.b.2 - Influência de diferentes agentes precipitantes na liga-
ção do °'mTc com as proteínas plasmáticas e o papel da diálise
no processo

0 mecanismo de fi::ação do 9?mTc às proteínas plasmáti-
cas e/ou as características da ligação de ^ m T c devem ser dife--

' rentes do presente em hemácias. A utilização de diferentes agen-
tes prec i P i tant ETS em proteínas plasmáticas marcadas com " m T c
forneceu resultados diversos em relação as hemácias.A grande sen-
sibilidade da ligação á precipitação com cloreto mercjroso, a ele
vada e idêntica precipitação entre acetona e TCA e intermediária
e igual precipitação entre etanol e HC1 como pode ser vis-
to na figura 14. Um fator que poderia explicar estas dife-
renças encontradas para plasma e hemácias seria a grande di-
versidade das proteínas plasmáticas como é mostrado na tabela
13, após eletroforese de plasma marcado e onde encontram-se
desiguais afinidades de fixação do isótopo radioativo. Sendo
que, dependendo da concentração de cloreto estanoso utiliza-
da, tem-se a nível das frações albumina e gama-globulina incor-
porações bem características. Assim a albumina retém gran-
de parte da radioatividade nas menores concentrações de
íon estanoso, o que está de acordo com dados da ligação do
99n»jc n o plasma após a injeção de solução de pertecne-
tato de sódio na ausência de cloreto estanoso (27). Mo caso
das gama-globulinas parece haver grande necessidade da pre-
sença do agente redutor o que aproxima suas características de
ligação às da hemoglobina.

A verificação da estabilidade da marcação das proteínas
plasmáticas com 9 9 mTc avaliada através da diálise de plasma pre-
viamente tratado coiit diferentes concentrações de cloreto esta-
noso e marcado com <?9mTc revelou que nas maiores concentrações
do agente redutor (130 e 1.300 uM) houve, comparativamente com as
menores concentrações desta substância, pouca liberação de mate-
rial radioativo. Assim nestas maiores concentrações houve uma

•• pequena redução da radioatividade na fração não dialisável na
) primeira hora, permanecendo constante a seguir. Nas menores
;.. . concentrações houve progressivamente diminuição da presença de
. •'• ' rad ionucl ídeo na fração não dialisável. Este resultado evidência
- .mais uma vez que possivelmente hajam diferenças nas

características de marcação das diversas proteínas plasmáticas.
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I'.'.c- Bactéria*-.

IV.c.l- Estudo do efeito da concentração de cloreto estanoso, da
viabilidade bacteriana e da estabilidade da marcação com 9<?mTc

As bactérias são estruturas biológicas freqüentemente
empregadas em experimentos que visam a elucidação de fenômenos
relacionados com a Biologia Molecular (135) bem como a compreen-
são da ação de diferentes agentes químicos e/ou físicos que agem
sobre os seres vivos (50).

A utilização de bactérias marcadas com isótopo radioati-
vo favorece a obtenção e interpretação (ios resultados. Assim a
obtenção de bactérias marcadas com l?9lBTc pode -;;er uma alterna-
tiva na realização de muitos experimentos. rta figura i5 pode ser
visto que a 7. de radioatividade relativa ao <?9mTc aumenta na
população celular à medida que cresce ^ concentração de cloreto
estanoso, evidenciando uma dependência em relação a este agente
redutor. Para as concentrações a partir de 6,5 uM são encontra-
das percentagens de marcação superiores a 60Z, atingindo a seguir
um patamar próximo a 90Z. Isto mostra uma capacidade limitante da
célula bacteriana em incorporar íon estanoso e/ou 9 9 mTc. As
reduridas referências bibliográficas que existem sobre a marcação
de bactérias com o 9 9 mTc revelam grande dificuldade na obtenção
de resultados satisfatórios, possivelmente pela inadequada con-
centração do agente redutor.

A avaliação da estabilidade da marcação das bactérias
com este radionuclídeo através de lavagens, por centrifugaçôes
sucessivas,demonstrou que para as concentrações de 6,5 e 65 uM de
cloreto estanoso a percentage*» de radioatividade incorporada às
suspensões bacterianas praticamente não eram modificadas, princi-
palmente para 65 uri. As preparações bacterianas tratadas com
cloreto estanoso, na concentração de 650 uM,apresentaram agluti-
nação das bactérias demonstrando, que, provavelmente para esta
concentração de agente redutor ocorreram modificações no meio que
alteraram a osmolaridade do mesmo ou então, devido à carga posi-
tiva do íon estanoso surgiram fenômenos na parede celular que
levaram a esta aglut inação.

Os controles realizados e as populações bacterianas tra-
tadas com cloreto estanoso na concentração de 65 uM e/ou 9 9 mTc
foram submetidos à avaliação da viabilidade celular. Foi consta-
tado pela determinação do número de células viáveis e capazes de
formarem colônias que este processo de marcação, nas condições
de estudo, não é capaz de acarretar a diminuição do número de
bactérias. Entretanto, outros autores, que conseguiram a mar-
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com este :sótopo radioativo, descrevera» perda considerá-
vel da viabilidade da preparação celular r-or eles estudada • 44.
ó3).

IV.c.2- Estudo da riistribuiçao do 9^"Tc na célula bacteriana e
avaliação da espécie Molecular responsável pela sua ligação.

Devido a importância das bactérias «arcadas com c?9mTc,
foi desenvolvido estudo para avaliar a distribuição da radioati-
vidade deste radionuclídeo em diferentes frações obtidas a partir
de cultura marcada. A análise desta distribuição em diferentes
frações demonstra que a fixação deste radionuclídeo ocorre prin-
cipalmente à nível da fração ribossomal, que apresenta 52% da
radioatividade total e isto poderia ser justificado pela compo-
sição molecular dos ribossomas. predominantente proteínas e
ácido r~ tbonuc le i co <135). Entretanto, outras estruturas celu-
lares também parecem f i :car o ^'"Tc, como o caso da membrana ce-
lular, embora rom menor afinidade.

0 tratamento das diferentes frações celulares com enzi-
mas e detergente revelou que, devido ao aumento da radioatividade
na fração solúvel pela RNase, este radionuclídeo poderia estar
associado, em parte com ácidos ribonucleicos (tabelas 15 e iò).
Entretanto o tratamento com pronase mostrou ser esta enzima mais
eficaz para determinar uma liberação maior de radionuclídeo de
moléculas proteicas para a fração solúvel justificando que as
proteínas ten grande afinidade pelo ""mTc COMO já obervado para
7.3 hemácias e proteínas plasmáticas (7, 63, 108) e descrito para
os ieucócitos (8, 49, 84).

A ação, também eficiente, do detergente Triton X-100
sobre as frações celulares obtidas, liberando "'mTc para a fra-
ção solúvel, demonstra, que, possivelmente, espécies moleculares
lipídícas incorporam este radionuclídeo quando é utilizada esta
técnica de marcação de bactérias.

A precipitação de radioatividade após tratamento con TCA
a frio, etanol e acetona reforça esta ligação do radionuclí-
deo com macromoléculas. 0 uso de TCA quente revela, pela diminui-
ção de 9 9 mTc na fração precipitável, a associação do mesmo tam-
bém com ácidos nucleicos, pois estes apresentam labilidade
quando submetidos ao tratamento em temperaturas elevadas (135),
sendo esta ligação mais provável com o ácido ribonucleico

! devido aos resultados mostrados na tabela 14. A extração fe-
!-f _ nól ica mostrou grande quantidade de radioatividade associa-

da na fração proteica, o que reforça a ligação com proteínas.

•ã
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Pelos tratamentos citados pode-se admitir que a ligação
do <?^mTc, quando se utiliza o citado processo de marcação, ocor-
re em macromoiécul as e pr i c i pa Intente com proteínas E entre estas
as 1 i poprote ínas.

IV.c.3- Avaliação das propriedades da superfície bacteriana após
marcação com ^^mTc.

Embora a viabilidade das preparações bacterianas marca-
das com ^'mTc não ser alterada (tabela 14), uma preocupação pa-
ra a utilização de maneira mais ampla desta técnica de marcação
seria em relação à possíveis modificações das propriedades da
superfície bacteriana, dPvMo a utilização dos iontes estanoso t?
pertecnetato.

Os resultados obtidos na avaliação da carga de superfí-
cie, através da determinação da mobilidade eletroforética de cul-
turas marcadas ou não com " m T c e "«ostrmdae. na tabela Í9T reve-
lam que não foram constatadas diferenças estatisticamente signi-
ficativas entre as duas .-uspensoes.

A outra técnica escolhida para avaliar este parâmetro de
carga de superfície foi a determinação da hidrofobicidade das
culturas marcadas ou não com ^ m T c , sendo mostrado na tabela 20
que também não foram encontradas diferenças.

A adesividade de bactérias à células de mamíferos parece
ser dependente da carga da superfície (101) e assim foi a adesi-
vidade, outro procedimento utilizado com a finalidade de se ava-
liar possíveis alterações nas estruturas de superfíice celular
que pudessem comprometer a carga da mesma. Os resultados mostra-
dos na tabela 21 demonstram que também não foram evidenciadas
alterações no número de bactérias aderidas em células retiradas
de epitélio bucal, sendo ou nao marcadas com ^ m T c .

A análise de fotomicrografia obtida por microscopia ele-
trônica de transmissão, que pode ser vista na figura 18, permits
avaliar a distribuição de ferritina cationica er 'uspensão bacte-
riana marcada e não marcada com ?9mTc, e mostra ama distribuição
descontínua desta substância química na superfície celular inde-
pendentemente da marcação. Os agregados de ferritina cationica
no meio e;:tra-celular sugerem ligação deste agente químico prin-
cipalmente aos exopolissacarídeos bacterianos, sendo que isto foi
encontrado em cepas mucóide (figura 18) e não mucóíde (resultados
nSo mostrados), sendo impossível afirmar que a deposição de fer-
ritina catiônica foi devido à ligação com a cápsula bacteriana
(33).
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Desse iiiodo, pelos resultados obtidos pode-se admitir,
com segurança, que esta metodologia de marcação de bactérias
também não é capas de modificar as cargas de superfície, o que
amplia de modo significativo a possibilidade da utilização do
99nijc como isótopo radioativo em muitas técnicas experimentais.

IV.d- Planárias

IV.d.1 - Avaliação do processo de marcação de planárias com Tec-
nécio-9?m, estabilidade da marcação e viabilidade da preparação

0 conhecimento aprofundado da Bioquímica e da Fisiolo-
gia das planárias <L de importância para o desenvolvimento e:
elucidação de diversos fenômenos, pois este platelminto é utili-
zado como modelo em muitos estudos (52)- Alguns desses expe-
rimentos são realizados através de técnicas que empregam isótopos
radioativos (140)..

Na figura Í9 pode ser vista a marcação de preparações de
planaria Duges^a tj_gr£na com um rad i onuc 1 ídeo, que pode ser uma
alternativa, para muitas avaliações biológicas deste platelminto.
Os resultados mostram que, tanto à temperatura ambiente quanto a
37°Cré possível determinar a incorporação de 9^mTc às planárias,
sendo que as melhores porcentagens de marcação ocorrem quando são
utilizadas as concentrações de cloreto estanoso entre 0,65 e 65
uM e evidencia a necessidade da utlização deste agente redutor no
processo. Apesar das '/. de incorporação deste rad i onuc 1 ídeo serem
baixas, estas poderão melhorar, à medida que estes estudos de
marcação sejam aprofundados e se avaliem as variáveis e entre:
elas a própria quantidade de planárias.

0 fato da marcação das planárias começar a diminuir, a
partir da concentração de 65 uM, pode estar associado à liberação
de alguma substância, como observado em nossos experimentos. A
liberação de substâncias de diferentes espécies moleculares e
principalmente mucopolissacarídeos (53, 141), em determinadas
condições poderia contribuir para diminuir a incorporação de
estanho e/ou teenécio-99m nas planárias. Um outro fato capaz
também de acarretar este fenômeno seria a capacidade limitante
desse platelminto em captar por si só o estanho e/ou o
teence io-99m.

i

Í A avaliação da estabilidade da marcação das preparações
<j" , . de planárias com 9 9 mTc, como observado na figura 24 mostra que,

dependendo da concentração de cloreto estanoso, esta incorpora-
ção parece ser bem estável como verificado para 0,65 e 6,5 uM.
Constata-se após lavagens sucessivas das suspensões de platelmin-
tos com água e eliminação do sobrenadante que para estas concen-
trações de cloreto estanoso as percentagens de marcação das pla-

' nárias não são inod i f i cadas. Isto demonstra que o isótopo radio-
ativo, após esse procedimento de marcação está firmemente ligado

i" às estruturas celulares de»ta espécie biológica. Para as demais
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concentrators do agente redutor é observado que, após uma dimi-
nuição inicial da radioatividade pela primeira lavagem tem-se uma
manutenção quase que total do radionuc1ídeo posteriormente. Assim
é possível constatar, mais uma vez, a dependência ao tramento com
cloreto estanoso, agente redutor fundamental para a fixação do
??mTc.

0 estudo da viabilidade das planarias,após o processo de
incorporação do *^mTc pelas mesmas, e sua colocação em condi-
ções de cultivo, mostrou que a metodologia de marcação deste
platelminto não foi capaz de modificar sua sobrevivência, pelo
menos durante o tempo analisado.

Assim, pelos resultados obtidos, pode-se ter, na depen-
dência do tipo de experimento a ser realizado, Ü "raTc como um
.radionuc1fdeo alternativo para a marcação das planar ias, apesar
de que deverão ser aprofundados os estudoc para melhor se carac-
terizar este processo de marcação.

IV.c- Cercaria

IV.c.í - Avaliação do processo de marcação de cercaria com Tec-
nécio-99m, estabilidade da marcação e viabilidade da preparação

A esquistossomose é uma doença que atinge vários países
(135), de modo que são desenvolvidas metodologias que possam de
alguma forma, contribuir para que o ser humano compreenda de
maneira mais clara, os mecanismos bem como as diferentes etapas
na evolução da mesma. A cercaria é uma estrutura biológica, que
quando liberada pelo caramujo Biompha^ar^a ilâíHttCS e °>ljando in-
fecta o ser humano evolue para o Sch^stossoma mansgnj. ? acarretan-
do a esquistossomose (137).

A obtenção destas cercárías marcadas com um radionuclí-
deo pode possibilitar o estudo dessa forma biológica com mais
precisão. Na figura 21 podem ser vistas as percentagens de
marcação de cercar ias com 9 9 mTc e à semelhança de outras estru-
turas biológicas já estudadas, é dependente da presença do d o -

ll reto estanoso como agente redutor. Constata-se que, à medida
que a concentração de cloreto estanoso aumenta, estas percenta-
gens de incorporação de radioatividade associadas com as cercá-
rías também cresce e a partir da concentração de 130 uii tende a
atingir um patamar, caracterizando que estas estruturas pare-
cem ter capacidade límitante em captar o i'on estanoso e/ou

<f , pertecnetato ou então ter ocorrido saturação dos sítios de liga-
ção. Verifica-se ainda uma similaridade entre os resultados ob-
tidos à temperatura ambiente e à 37°C, apesar de que na tempera-
tura mais elevada, pelo menos nas maiores concentrações de clo-
reto estanoso a pereentagem de fixação de 99roTc pelas cercar ias
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ser i«a i or, parecendo nesta condição haver am favorecimento nesta
incorporação de radionucltdeo.

A avaliação da estabilidade da marcação de cercar ias com
mostra que, para as concentrações: de cloreto estanoso de

30 e 1.300 uM, independente da temperatura utilizada no processo,
apresenta uma grande retenção deste isótopo radioativo mesmo «pós
lavagens, demostrando que o radionuc1ídeo está firmemente ligado
nas estruturas celulares.

0 estudo da viabilidade, através da observação do movi-
mento das cercar ias por meio de lupa e com iluminação, mostra
que, tendo ou não sido submetidas ;\o tratamento de marcação com
99mjçr a técnica empregada não é capas de modificar a sobrevi-
vência das preparações de cercar ias para quase todas as concen-
trações de cloreto estanoso utilizadas. Entretanto, para a con-
centração de 1.300 uM, observa-se independente da temperatura
empregada, perda da capacidade das cercar ias em ter seu movimento
característico em meio aquoso, caracterizando que, pelo menos,
nesta concentração de agente redutor um efeito tóxico do agente
redutor para esta estrutura biológica. Isto porém, parece não
ser importante, uma vez que para as demais concentrações de
cloreto estanoso esta ação, possivelmente tóxica não foi verifi-
cada.

Assim? pelos resultados obtidos, o 9 9 mTc, poderia ser
um isótopo radioativo alternativo na avaliação de cercar ias em
muitos experimentos»

ã
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IV.f- Estados a serem realizados posteriormente
A importância da metodologia de marcação de estruturas

biológicas cam <?°mTc pelas características deste rad i onuc 1 ídeo,
do ponto de visto econônomico, das facilidades de obtenção e
descontam i nação, da meia vida, cio tipo e energia da radiação
emitida e o grande número de variáveis que podem contribuir para
alterar esta marcação assim como a não definição de maneira pre-
cisa pela qual ocorre a fi;:açao deste rad ionucl ídeo nas referidas
estruturas, estimulam a propor novas etapas experimentais para
serem realizadas-

IV.f.t- Hemácias
- Devido a similaridades entre os ions estanoso e cálcio

(Í20) serão estudados os efeitos de drogas como a gentaroic m a ,
nifedipina e outras que interferem na passagem do i'on cálcio
através da membrana celular rií, 34) na marcação de hemácias e
hemoglobina com <?'mTc em diferentes concentrações de íon
estanoso»

- Apesar dos resultados aqui descritos de que os sítios
do ^ m T c e do î-Cr n a cadeia beta da hemoglobina possivelmente
sejam diferentes, serão realizados experimentos de separação das
cadeias desta molécula e após o fracionamento das cadeias alfa e
beta serão estudadas as distribuições de radioatividade destes
dois radionuclídeos com a finalidade de definir-se os locais de
ligação de ambos.

- Devido a possibilidade de ligação do ^ m T c a s proteí-
nas da membrana eritrocitária <i3i), serão realizados experi-
mentos com fração de membrana isolada e comparada sua capacidade
de ligação com este isótopo radioativo e a molécula de hemoglo-
bina (132).

- Tendo em vista os resultados obtidos com anticoagulan-
tes, serão realizados experimentos para melhor caracteriza-
ção da influência dessas substâncias e principalmente do
EDTA no processo de incorporação do ^'mTc nas hemácias.

IV.f.2- Plasma
Devido a possibilidade da ligação do " m T c às proteí-

nas plasmáticas ser diferente da molécula de hemoglobina, serão
realizados experimentos para determinação do sítio de ligação na
albumina e outras proteínas plasmáticas.

- Avaliação do efeito de drogas como a nifedipina, que
se liga às proteínas plasmáticas (li) e outras drogas que por
bloqueio de canais de membrana acarretam redístribuicão dos
iontes nos meios intra e extra-celular (81); no processo de
marcação de proteínas plasmáticas com <?9mTc.
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IV.f.3- Bactérias
- Em decorrência da pr?.tic idade ria obtenção ás prepara-

ções bacterianas marcadas com í;)9mTc ^srá estudada « distribuição
de bactérias patogênicas "in vivo'1' por i nterméd iode cinti grafias
e serão observadas as alterações desta distribuição apôs a uti 1 i -
ração de medicamentos especificas.

- A aplicação de bactérias marcadas com 9' mTc na avalia-
ção da capacidade de determinadas substâncias interferirem na a-
desividade em células de mamíferos também será analisada.

IV.f.4- Planánn
- Avaliação da distribuição :ía radioatividade do <?9mjc;

nas diferentes frações obtidas de suspensões de planar ias marca-
das com este radionuciídeo será desenvolvida.

- Avaliação da marcação de planar ias com r- mTc em dife-
rentes estágios de regeneração, após a segmentação das mesmac,
também será real irada.

- Estudo de marcação com " m T c de preparações que apre-
sentam diversas quantidades de planar ias será realizado.

IV.f.5- Cercaria

- Avaliação da distribuição do " m T c em diferentes fra-
ções obtidas de preparações de cercar ias do ciclo do Sch^st^ossosna
mansonj^ marcadas com este rad i onucl ídeo será desenvolvida.

- Estudo em animais, com a realização de cintigrafias,
para acompanhamento da distribuição da radioatividade das cerca-
rias previamente marcadas com 99mj c e q u e infectaram animais de
laboratório também será realizado.
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CAPÍTULO v1

CONCLUSÃO

Em face dos resultados obtidos e do que foi discutido
neste trabalho torna-se possível sugerir um modelo para marcação
de estruturas biológicas com ^roTc bem como salientar a impor-
tância deste radionuc1ídeo, como um isótopo radioativo alterna-
tivo para marcação de bactérias, planaria e cercaria do ciclo do

A necessidade da presença do íon estanoso na f ixação do
foi evidenciada ao longo dos experimentos. A concentração

deste íon redutor. do tempo e temperatura de incuoacao, do ti-
po de anticoagulante e a presença de proteínas plasmáticas no
meio extra-celular são fatores de relevância no processo de fi-
xação deste radionuc1ídeo nas estruturas biológicas estudadas.

Na figura 23 está esquematizado, um modelo por nós pro-
posto da marcação de eritrócitos com " m T c quando são u—
sadas diferentes concentrações de íon estanoso. 0 eritrócito
deve ter a capacidade de captar este íon do meio e::tra-ce—
lular. Quando a concentração do íon estanoso é baixa, o
mesmo deve ser praticamente todo incorporado pelas hemácias que
devem ter grande «fin idade por estes. No interior dos eri-
trócitos o íon estanoso deve ligar-se com as moléculas de he-
mo lobina o que possibilita a fixação do ^ m T c à semelhança
do que parece ocorrer COM a marcação de radiofármacos que de-
pendem deste agente redutor, na maioria das vezes para de-
terminar a ligação do radionuclídeo (4, 47). No entanto, quan-
do a concentração de íon estanoso é baixa, muito radionuclí-
deo fica sem sítio de ligação, isto é, fica livre porque,
como é sugerido na figura 23.A, o número de locais de fixação é
limitado pela quantidade de Sn + + e após a separação das he-
mác ias, surge muita radioatividade não ligada.

A capacidade das hemác ias em "aceitar7' Ton estanoso pa-
rece ser limitada. Assim, em concentração ótima deste agente re-
dutor, surgem nas hemácias um número máximo de sítios de liga-
ção nas moléculas de hemoglobina. Quando é adicionado
?9mycr a quantidade de radioatividade é grande e não é perdida
após isolamento dos eritrócitos do meio extra-celular como suge-
rido na figura 23.B.

Depois do tratamento das hemácias com elevadas concen-
trações de íon estanoso, o sistema que controla o fluxo deste íon
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satura-se e o mesmo não é capaz de poss i b i 1 i tar a captação inde-
finida do agente redator pelos eritrócitos, o que acarreta que
muito íon estanoso deva permanecer desse modo no meio extra--
celular. Ao se adicionar P9|»Tc a o meio de incubaçâo, este?
radionuc1ídeo ueverá ser capas de atravessar uma concentração
externa alta de agente redutor, que funciona como uma "barreira",
impedindo-o de penetrar na heroácia. Esta "barreira" poderá pro-
vocar a redução do ^*'mTc para valências menores ou como demons-
trado experimentalmente poderá ocasionar a sua associação com as
proteínas plasmáticas. Sendo pelas duas maneiras não seria o
radionuclídeo capaz de ser incorporado pelas hemácias. Desse
modo, em concentrações elevadas de cloreto estanoso. a marcação
das células vermelhas do sangue é baixa e depois da separação das
dessas células, encontra-^e uma considerável quantidade de ra-
dioatividade no meio extra-celular como -sugerido na figura 23.C.

Assim pode-se concluir que deve existir um mecanismo
ativo que possibilita a incorporação do íon estanoso pela hemá-
ciar à semelhança do que ocorre com a captação do ^*mTc (23).
Entretanto, pelo menos em parte, um sistema de difusão, sem gasto
de energia, também deve estar envolvido com o transporte do agen-
te redutor para o interior do eritrócito. Isto poderia ser ex-
plicado devido ao aumento de marcação a 50°C, em concentrações
elevadas de cloreto estanoso. Outro fato importante é que a
passagem através da membrana eritrocitária, que reforça a pos-
sível existência de mecanismo ativo envolvido na entrada de íon
estanoso na célula e pode ser inibido a 4°C, acarretando aumento
deste íon no meio ejstra-celular. Isto ocasiona menor marcação das
hemácias na presença de cloreto estanoso do que na presença de:
cloreto de sódio como demonstrado pelas cinéticas temporais em
diferentes temperaturas.

Outro fato evidente em decorrência da discussão dos
resultados é a necessidade de um determinado intervalo de tempo
para que, a marcação atinja altas percentagens de radioatividade
e isto seria decorrente da própria cinética do mecanismo
responsável pela captação dos iontes necessários a fixação do
isótopo radioativo.

0 aumento de radioatividade na fração insolúvel das
hemácias com o crescimento da concentração de agente redutor e
precipitação com acetona e álcool parece demonstrar, que o tipo
de ligação envolvida é, possivelmente, de caráter hidrofóbico.

Apesar da dependência da marcação de eritrócitos e
•proteínas plasmáticas com 9 9 mTc, da presença de agente redutor,
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com
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FIGURA 23 - Modelo proposto para marcação de hemácias
em diferentes concentrações,de íon estanoso.
reprejentam* (0) hemácia,
(O) íon estanoso e (o )
A figura 23 A corresponde ao processo de marcação das he-
mácias com ^9mTc em baixa concentração de íon estanoso,
a figura 23 B, em concentração ótima e a figura 23 C em
concentração elevada deste agente redutor. (i) representa
a incubação das hemácias com o agente redutor, (2) a incu-
bação com 99mTc e (3) o processo de reparação da hemácia
do sobrenadante.
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as ligações com o radionuclídeo devem ter características bem
próprias para cada espécie molecular como demonstrado com o uso
de diferentes agentes precipitantes. Isto poderia ser Justifi-
cado pela diversidade das proteínas plasraáticas que apresentariam
sítios de ligação bem diferentes dos disponíveis na molécula de
hemoglob i na.

As proteínas plaswáticas, como demonstrado nas experi-
ências nas quai5 as hemácias são lavadas »ntes de serem marcadas
com """Tc, podem interferir no processo de incorporação do i só-
topo radioativo. Outra evidência desse fato é o aparecimento de
radioatividade na fração insolúvel em amostras de plasma que
estavam presentes no momento da marcação das hemácias. Isto de-
termina, quando não =e utiliza a concentração ótima de cloreto
estanoso, o tempo e a temperatura ideais a necessidade de
proceder-se como feito por vários autores (Í7, 30) a cen-
trifugação para lavar as hemácias ou então adicionar ao meio
agente quelante (88) quando se necessita altas percentagens de
marcação das hemácias para uso em pac.entes.

0 esquema mostrado no quadro 5 demonstra que utili-
zando-se o "kit" desenvolvido por nós ou outro cuja concentração
de cloreto estanoso seja idêntica e seguindo as etapas sugeridas
podem ser obtidas etntigrafias esplênicas que apresentam alta
quali dade.

Em relação à utilização do " m T c para marcação de bac-
térias conclui-se que este radionuclídeo apresenta grande valor
porque ao ser analisada a cultura bacteriana marcada é constatado
que a marcação é estável, a viabilidade das mesmas não é mod ifi-
cadar assim como ?. mobilidade eletroforét i ca, a h idrof ob ic idade,
a distribuição da fixação da ferr itina catiSnica e a adesividade
à células bucais.

A principal molécula que, em bactérias, este radionuclí-
deo parece ligar-se é proteína o que está de acordo com os resul-
tados descritos para hemácias e proteínas plasmáticas, sendo que
mais especificamente as 1ípoproteínas apareceriam com maior
relevância.

Os resultados obtidos com planar ias e cercar ias do ciclo
do §çhj_stgssgma mansonj. revelam que este rad ionucl ídeo pode ser
um Tiótopo radioativo alternativo para a marcação destas estrutu-
ras biológicas, uma vez que, em condições ótimas de marcação este
processo 4 estável e a viabilidade das preparações não é
. alterada-
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Os mecanismos bioquímicos que acarretara a incorporação
de 00m-rc e m bactérias, planar ias ;: as cercar ias devem ser
similares no que acorre nas hemacias, entretanto, devem ter suas
particularidades, uma ves que os envoltórios celulares e as
próprias necessidades de cada tipo celular devem apresentar
características bem específicas-
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RESUMO

A marcação de hemácias com "9mTc é dependente de vários
fatores, como a concentração de ion estanoso, o tempo e tempera-
tura de incubação, o tipo de ,*nt i coagulante utilizado, a
presença de proteínas plasmáticas entre outros. A concentra-
ção de íon estanoso parece ter grande relevância, por que, pro-
vavelmente, devido a hemácia não ter capacidade para incorpo-
rar indefinidamente este Ton depois de determinada concentra-
ção limitada pela saturação do mecanismo responsável por esta
captação. 0 excesso de agente redutor que permanece no
meio e::tra-celular contribui para a marcação de proteínas
plasmáticas com o radionud ,'deo em questão. Além de mecanismo
ativo responsável pela captação do íon -stanoso, um transporte
passivo não dependente de energia deve estar também associado
devido a 50°C ser observada alta incorporação de radioatividade
nas hemác i as -

As ligações do " m T c com a hemoglobina e as proteínas
plasmáticas apesar de serem similares, estas devem ter caracte-
rísticas próprias como demonstrado pelas precipitações coi»
álcool, acetona, TCA, HC1 e cloreto mercuroso. A heteroge-
neidadt das proteínas plasmáticas poderia ser responsável
por estes resultados.

As modificações ocasionadas nas hemácias pelo aqueci-
mento a 50°C e os resultados experimentais obtidos neste trabalho
permitiram desenvolver um "kit" e técnica para realiração de
cintigrafia esplênica seletiva de maneira muito simples e com
pouca manipulação.

0 9 9 wTc, em decorrência dos resultados obtidos com
bactérias, pode ser um radionuclídeo alternativo para a marcação
de culturas bacterianas. As preparações bacterianas, marcadas em
concentração ótima de cloreto estanoso, apresentam uma grande
estabilidade da marcação, não alteração da viabilidade assim como
nio modificação da mobilidade eletroforética, hidrofobicidade,
distribuição de ferritina catiônica e adesividade à células
buca is.

A fração protéica e, mais precisamente a lipoproteica
parece ser a espécie molecular que fixa de maneira substancial o
radionuclídeo utilizado no processo de marcação de bactérias com
9 9 mTc como demonstrado pela grande sensibilidade a ação de
enzima pronase e detergente Triton X-Í00.
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A possibilidade de 2G utilizar c ;'-'mTc para a marca-
ção de planar ias e cercaria do ciclo do £cfn ̂ tossoma roansonji.
amplia a utilização à nível experiment?.'. -leste radionuclfdeo-
Os resultados obtidos C O R a marcação de planaria e cercaria com
99iwyc demonstraram que sâo conseguidas preparações destas estru-
turas biológicas viáveis c que o isòtopo radioativo sstá firme-
mente ligado às mesmas.



- P. 118 -

ABSTRACT

The labeling of red blood cells (RBC) with
technet ium-99ni <:9*mTc) depends on several factors, as the
stannous ion <Sn++> concentration, the time and temperature
of incubation, the anticoagulant utilized. Lhe presence of plasma
proteins (PP) and others- However the Sn++ concentration
seems to be the most important factor, probably, because the
uptake of this reducing agent by RBC is limited. The excess of
Sn++" in e::tra-cel lular medium can determine the labeling of the
PP. An active transport of Sn++ through the membrane, and also
a passive mechanism, probably can be involved, because at
the incorporation of ? 9 wTc by RBC is still observed-

Although the binding cf ^ m T c with hemoglobin and PP
are similar, they appear to have -specific characteristics as
demonstrated by precipitation with alcohol, acetone,
trichloroacetic acid, hydrochloric acid and mercury chloride.
The heterogeneity of PP can be responsable for this fact.

The modifications of RBC at 50° C described in the
literature, the possibility of labeling the RBC with 99"Tc at
this temperature and the experimental results obtained made it
possible to develop a kit and a procedure to perform spleen
selective scintigraphy through a simple technique and with few
man i pulat i ons.

Due to the results obtained labeling bacteriae with
99mjcf this radionuclide can be an alternative to this purpose,
the bacterial cultures labeled with Technitium-99m, at
optimal Sn + + ion concentration, presents a large stability
and their viability is not altered by this treatment.
The electrophoretic mobility, the hydrophobicity, the cat ionized
ferritin distribution and the adherence to human buccal
epithelial cells are not modified too. The protein fraction
and mainly the lipoproteins appear to be the molecule that
fixed the radionuclide in this process. This is demonstrated
by the sensibility of this fraction to the enzyme pronase
and the detergent Triton X-100.

The possibility of labeling with "*Tc of planaria and
crrcariae of Sch^stossoma 2J2252QÍ evolutive cycle increases the
utilization of this radionuclide to an experimental level. The
results described with the labeling of these biological
•structures with "*Tc demonstrated that stable labeled and viable
preparations are obtained-
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