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Sistema Internacional, sendo que 1 Bq equivale a í desintegração
por segundo).

Ci
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eV
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INTRODUÇÃO

A utilização de radionuc1ídeos vem possibilitando grande
avanço nas áreas tecnológica e científica- Seu emprego em Ciên-
cias Biomédicas tem facilitado o esclarecimento de muitos fenô-
menos. A utilização de metodologias com isótopos radioativos, tem
permitida a realização de inúmeros diagnósticos através da Medi-
cina Nuclear. Assim, de forma rápida e em condições fisiológicas,
e a partir da dependência do próprio metabolismo, muitos estudos
vem sendo desenvolvidos»

Técnicas que empregam radionuclídeos são algumas vezes
limitadas devido a problemas de ordem financeira, a não disponi-
bilidade de sistemas adequados de detecção, meias-vidas longas,
cuidados com a Radioproteção relativa aos profissionais envolvi-
dos e à própria descontaminação do material utilizado. Por esses
motivos, esse trabalho tem por objetivo principal aprofundar os
estudos de marcação de hemácias e proteínas plasmáticas com um
isótopo radioativo que apresente qualidades que permitam a sua
utilização em pesquisas científicas na Area Biomédica, com ca-
racterísticas de fácil disponibilidade, baixo custo, baixa dose
de radiação envolvida, fácil detecção através de sistemas bem
difundidos e ainda, simples processamento de descontaminação.

Vale ressaltar que nesse tipo de estudo é importante a
participação de diversos profissionais, cornos médicos, biólogos,
biomédicos, químicos, físicos e farmacêuticos, entre outros.

I .a — Tecnéc io-99im

Desde os anos sessenta, o Tecnécio~99m <Tc-99m) tem per-
mitido a avaliação de diferentes estruturas <Í0). Este tr«*çador
apresenta características que justificam a sua ampla utilização;
meia-vida de 6 horas, decaimento radioativo através da emissão de
radiação gama com energia fotônica de Í40 KeVj facilidade de ob-
tenção através de geradores Molibdênio 99/ Tecnécio~99m
<Mo-99/Tc-99m> e baixo custo <í0,52,55).

Atualmente, em cerca de 80% dos exames realizados em Me-
dicina Nuclear, o Tc-99m é utilizado. Assim, uma diverdade de mo-
léculas e estruturas biológicas têm sido marcadas com este radio-
nuclídeo (quadro I ) . Entretanto, o tipo de ligação química deste
radio-elemento com as respectivas estruturas, assim como o nú-
mero de oxidação não são bem definidos (9).



QUADRO I - Moléculas marcadas com Tc-99m

ESPÉCIE MOLECULAR

DTPA <sal de sódio e cálcio do ácido
d i et ilentr i am i nopentacét i co)
MDP ( metilenodifosfonato de sódio)
GHA (ácido glucohept8nico)
DMSA (ácido dimercaptosuccínico)
Fitato de sódio
Pirofosfato de sódio
Enxofre coloidal
Albumina
MAA (macroagregados de albumina)
MicAA (microagregados de albumina)
HIDA (d i met i1acetan i1i da i m i nod i acetato)

EHIDA (d i et i1acetan i1 ida i m i nod i acetato)

DESIDA (d i i soprop ilacetan i1i da i m i no-
d i acet at o)
Dextrana
Ac i do t iomáli co
IDP (iminodifosfonato)

iiebrofenin (3-bromo~2,4,6 tr i met i 1-IDA)

Iodofenin (3-iodo-2,4,6 trimeti1-IDA)

But i1i son i tr ila

APLICAÇÃO

Rim e cérebro (4, 44)
Osso (4, 30, 44)
Rim e cérebro (4, 30)
Rim (4, 30, 44)
Fi'gado (4, 44)
Osso e coração (4r 30)
Fígado e baço (4, 30)
Volemia (30y 44)
Pulmão (4r 30)
Fi'gado (4, 44)
Vesícula e vias bi-
1iares (30, 42)
Vesícula e vias bi~
1 iares (30)
Vesícula e vias bi-
1iares (29, 30)
Vias linfáticas (4)
Rim (4)
Osso e coração (4)
Vesícula e vias bi-
1i ares (4)
Vesícula e vias bi™
1i ares (4)
Coração (miocárdio)
(54)

I-b — Hemácias m a r c a d a s com Tecnécio-99m

A marcação de hemácias com Tc-99m tem sido utilizada pa-
ra vários procedimentos em Medicina Nuclear; para estudos esplé-
nicos (3,5,9,Í0,í5,28,4Í,47,55), avaliação do sistema cardio-
vascular (Í0), volemia (10,34,39) e hemorragias gastro-intesti-
nais (10,36), entre outros (10)»

As metodologias empregadas para a marcação de hemácias
com Tc~99m são bem diversificadas. Na maioria das vezes as hemá-
cias são incubadas com o íon estanoso e posteriormente com o íon
pertecnetato "in vitro". Em outros procedimentos, a marcação
ocorre "in vivo", depois da injeção endovenosa do composto con-
tendo estanho, seguida de administração do Tc-99m pela mesma via
(41,43,55). Em outra técnica, o estanho é ministrado por via oral
seguida da injeção endovenosa do Tc-99m ou coleta de sangue para



incubação "in vitro" com o radionuclídeo (37). Um outro modo de
obter-se hemácias marcadas com este radioisótopo consiste no mé-
todo "in vitro/in vivo", que corresponde à injeção endovenosa da
i on estanoso
Tc-99m (5).

e. apôs coleta de sangue, incubação in vitro com o

Imagens cintigráficas esplénicas são rotineiramente ob-
tidas associadas com imagens hepáticas através do uso do Tc-99m
marcado com enxofre coloidal. Embora esse procedimento seja na
maioria das vezes, adequado, em algumas circunstâncias a imagem
do baço pode ficar prejudicada como, por exemplo, quando o fígado
se encontra aumentado propiciando a superposição de imagens. Nes-
se caso, é desejada a presença de um agente específico para a
obtenção de imagens esplénicas (28).

0 procedimento mais utilizado é a própria marcação de
hemácias desnaturadas. Assim, o baço reconhece esses eritrócitos
marcados e os capta da mesma forma que o faz com células não mar-
cadas. Alguns autores preferem fazer a marcação à 37°C e logo
após, a desnaturação à 50°C (3,Í5,47). Uma alternativa econômica
em termos de tempo e manipulação para esse processo, é a marcação
e desnaturação à 50°C com o uso de cloreto estanoso ou mistura de
pirofosfato de sódio e cloreto estanoso antes da inoculação do
Tc-99m (9).

I.c — Proteínas plasmát iças

A marcação de proteínas plasmátiças tem sido utilizada
para localizarão da placenta, avaliações cardíacas, determinação
de volume sanguíneo, perda proteica pelo trato digestivo, etc.

I.d — Cloreto estanoso

A marcação
Tc~99m é dependente
neste radionuclídeo,
possui a valência de
estanoso é o agente

de hemácias e proteínas plasmátiças com
da presença de um agente redutor, que age
. 0 Tc-99m, na forma de pertecnetato de sódio
+7, decaindo para +3, +4 ou +5. 0 cloreto

mais utilizado para este propósito (9,10). 0
uso deste composto proporciona um alto rendimento na marcação de
eritrócitos e proteínas plasmátiças com pertecnetato de forma ir-
reversível. Isso gera ligaco'es estáveis, tornando a presença des-
te agente indispensável neste processo (22,33,47). Acredita-se
que o tecnécio reduzido se ligue prontamente às proteínas plasma-
ticas, que terão depois que competir com as hemácias pelo Tc-99m
durante a incubação (43) u
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Embora o exato mecanismo de redução do Tc-99m nas hemá-
cias ainda nao tenha sido esclarecido, é sugerido que a redução
dentro da célula ocorra através da fixação deste radioisótopo na
cadeia 3 da hemoglobina (9). Alguns autores sugerem que a ocor-
rência deste fato seja consequência de uma relativa prevalência
de hemoglobina na célula, mais do que uma excepcional avidez des-
ta proteína pela marcação. Como a membrana plasmática contém
aproximadamente 2% da proteína da célula, há indícios de que a
avidez da membrana proteica pelo Tc-99m realmente exceda àquela
pela hemoglobina (52).

Da mesma forma em que é indispensável a presença do clo-
reto estanoso para a. marcação de hemácias com o pertecnetato, di-
versas células e organismos biológicos também necessitam deste
composto para suas marcações. Atualmente, consegue-se marcar com
relativa facilidade algumas cepas de bactérias, cercarias do ci-
clo evolutivo do Sch|st^pssoma mansom (9), planarias <9) e leucó-
citos <í,7,20,21,24,25,46,48,5i>,"entre outros.

Dados da literatura mostram que as quantidades de esta-
nho utilizadas nesses métodos sao bem menores do que àquelas re-
lacionadas com qualquer toxicidade (34). Mesmo Pat ei, M.C. e co-
laboradores <37) que administram essa substância oralmente para
marcação de hemácias, utilizando doses aproximadamente mil vezes
mais altas que as usuais (5mg), ainda se situam em níveis bem
i nfer i ores
E.U.A. (300

àqueles permitidos pela
mg/kg - peso corporal)»

'Food and Drug Controls" nos

Existem algumas similaridades nas características quími-
cas dos íons cálcio <Ca++) e estanho (Sn++), que sao mostradas no
quadro II.

QUADRO II - Características químicas dos íons cálcio e estanho

CARACTERÍSTICAS

T i po i 8n i co

Valênc i a

Afinidade proteica
o

Raio at 8m i co (A)

Potencial ionizante (eV)

CÁLCIO

cát i on

+2

s i m

í,74

6rí

ESTANHO

cát i on

+2

s i m

í,4i

7,3



Como já foi descrito, apesar do amplo uso do cloreto es-
tanoso (SnCl,.,) e do Tc--99m, pouco se sabe sobre as bases molecu-
lares de fixação dessas substâncias. Por este motivo, um dos ob-
jetivos desse trabalho é a elucidação desse processo básico de
marcação. Para isso, utilizamos drogas conhecidas como bloquea-
dores de canais de Ca++» Dessa forma poderíamos avaliar relações
existentes entre os sítios de ligação do Sn++ e os conhecidos ca-
nais de Ca++„

I-e - Cálcio

A idéia de que os íons Ca++ proporcionam uma base estru-
tural para as membranas pi asmáticas é aceita e o efeito desse íon
na permeabilidade celular tem sido assunto para pesquisa. Existem
evidências de que o íon Ca++ funciona como um agente ligante en-
tre células, através de ligações químicas dos componentes da mem-
brana de uma célula para àqueles de outra (35)»

0 Ca++ se liga às membranas naturais e artificiais e al-
tera a permeabilidade, excitabi1idade e adesividade dessas es-
trut uras (49).

É essencial uma distribuição assimétrica de cátions en-
tre os espaços intra e extra-celulares para que haja a manutenção
da função celular (Í7). 0 conteúdo de Ca++ celular varia com os
diferentes tipos de células, sendo baixo nos eritrócitos e alto
nas células musculares esqueléticas e lisas (Í2,35,38,45). A
concentração do íon Ca++ livre no citossol é muito baixa (38),
enquanto que no plasma, este se encontra unido a uma importante
quantidade de proteínas, principalmente albumina (Í9)*

Existem mecanismos, descritos a seguir, que procuram ex-
plicar como o íon Ca++ é capas de atravessar a membrana celulars
<a) efluxo de Ca++ dependente de ATP, identificado em mitocôn-
drias, retículo endoplasmático e membrana plasmática; <b) efluxo
de Ca++ em troca com os íons sódio-extracelulares (troca Na+ -
Ca++), identificado nas membranas pi asmátiças de células exci-
táveis? (c) efluxo de Ca++ em troca por um íon Ca++ extracelular
(troca Ca+ + ~Ca*-+), através de regiões lipídicas da membrana»

0 influxo de Ca++, por outro lado, pode sers (a) uma di-
fusão facilitada em um carreador único ou em um ant i-carreador?
ou (b) uma voltagem dependente do influxo através do canal de
Ca++ (2,i2,íó,í7,3í ,50) ..

Dessa forma, se torna evidente, por exemplo, que um eri-
troei to, sendo desprovido de núcleo, de mitocSndria, e de retí-
culo endop1asmático, depende exclusivamente do transporte de Ca++
através da membrana plasmática para regular o seu Ca++ intra-
celular (12,50).
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O influxo de Ca++ através dos postulados canais existen-
tes na membrana plasmática tem sido chamado de corrente de Ca-++,
corrente interna lenta, corrente tardia, ponta de Ca++, canais
lentos ou canais de Ca++ (12). Essa corrente interna é largamente
carreada por íons Ca++, mas esses canais não são específicos e
podem carrear íons Na+ e K+ também (12,14). Entretanto, a permea-
bilidade dos canais de Ca++ para o Na+ e K+ é 100 vezes menor que
a sua permeabilidade ao Ca++ <Í2).

Existem evidências de similaridades entre a bomba de
Ca++ da membrana plasmática e a conhecida bomba de Na+-K+ (53).
Entretanto, parece certo que os gradientes de Na+ e K+ através da
membrana não sejam necessários para a operação da bomba de Ca++
(45). Assim sendo, os íons Na+ e K+, íons monóvalentes, nao com-
petem com o Ca++ pelos sítios de ligação da membrana plasmática
(49).

Alguns autores têm evidenciado que a mitocôndria, prin-
cipalmente de células hepáticas, possui um sistema de Na+ ~ de-
pendente para o efluxo de Ca++. Ê a primeira vez que um agente
natural se mostra capaz de induzir uma liberação de Ca++- 0 me-
canismo desse processo tem sido interpretado em termos de uma
troca Na+/Ca++ (16,27).

I.-P — Bloqueadores de canais de Ca++

Os compostos atualmente utilizados para inibir especifi-
camente os canais de Ca++ são o verapamil, a nifedipina e os an-
tibióticos aminoglicosídicos, entre outros (13,26,32,38,40).

Embora esses agentes sejam chamados de antagonistas de
cálcio, eles não antagonizam diretamente os efeitos do cálcio.
Eles inibem a entrada do Ca++ para o interior das células ou sua
mobilização de reservas intracelulares (26).

Dessa forma, o verapamil e a nifedipina inibem o influxo
de Ca++ transmembrana (canal lento) durante a excitação celular,
sem afetar os movimentos de Na+ (canal rápido) simultaneamente
(40) .

Tanto a nifedipina quanto o verapamil apresentam uma al-
ta percentagem de ligação com o plasma, 98 e 90 + 2%, respecti-
vamente (26). Essas drogas são utilizadas nos tratamentos de is—
quemia e arritmias cardíacas (6,32,40).

Dentre os aminoglicos ideas existentes, resolvemos fazer
o estudo com a gentamicina. Essa droga eiierce uma papel importan-
te no tratamento de muitas infecções graves por bacilos gram-ne-
gativos. Sua ligação com o plasma é inferior a Í07Í (26).
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Tem sido proposto que os aminoglicos ideas competem com
o Ca + + por sítios receptores específicos (40). Isso pôde ser
confirmado, depois de associações feitas entre o aumento da in-
gestão de Ca++ e a atenuação ou retardamento das disfunções re-
nais e estragos estruturais mediados por gentamicina (8).

Uma vez que os influxos de Ca++ induzidos por K + também
podem ser inibidos por bloqueadores de entrada de Ca++, essa
classe de drogas merece o máximo de atenção (38).

I-g — Objetivos

I.g.í - Objetivo geral

Em decorrência do Tc-99m apresentar importantes carac-
terísticas químicas, físicas e biológicas que permitem seu uso em
investigação científica em Ciências Biomédicas, foram realizados
estudos do efeito da temperatura e de substâncias químicas na
fixação deste radionuclídeo em hemácias e proteínas pi asmáticas.

I.g.2 - Objetivos específicos

I.g.2.i - Hemácias

Com a finalidade de estudar o mecanismo que determina a
incorporação do Tc-99m às hemácias bem como desenvolver metodo-
logia que permita a utilização das mesmas na prática de Medicina
Nuclear foram estabelecidos os seguintes objetivoss

(i) padronização das condições de marcação das hemácias
com Tc-99mr verificando o efeito da temperatura de incubação,
concentração do agente redutor e cinética temporal de incorpora-
ção deste radionuclídeo pelos eritrócitosy

(ii) desenvolvimento de metodologia simplificada para a
realização de cintigrafia esplénica seletiva usando hemácias
marcadas com Tc-99m e desnaturadas pelo aquecimento à 50°Cy

<iii) avaliação do efeito da cinética de incubação de
plasma com posterior acréscimo de hemácias bem como o efeito da
pré-incubação de cloreto estanoso com posterior acréscimo de
sangue ?

(iv) estudo do efeito da nifedipina, verapamil e genta-
micina no processo de marcação dos eritrócitos com Tc~99m, com
diferentes concentrações do agente redutor e das citadas drogas,
e cinética temporal de incorporação deste radionuc1ídeo na pre-
sença das referidas drogas bloqueadoras do fluxo i8nico através
da membrana»
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I-g.2»2 - Proteínas plasmáticas

Com a finalidade de avaliar a marcação das proteínas
plasmáticas com Tc-99m foram estabelecidos os seguintes objeti-
vos:

(i) estudo da marcação de proteínas plasmáticas com
Tc-99m em diferentes temperaturas, tempos de incubação e concen-
trações do agente redutor?

<ii) avaliação da marcação de proteínas plasmáticas a-
través do efeito da pré-incubação de cloreto estanoso com poste-
rior acréscimo de sangue;

<iii) estudo do efeito de drogas inibidoras do fluxo i8-
nico através da membrana no processo de marcação das proteínas
plasmáticas com Tc-99m na presença de diferentes concentrações do
agente redutor e da gentamicina, nifedipina e verapamil? cinética
temporal de incorporação do radionuclídeo na presença dessas dro-
gas..



II - MATERIAL E MÉTODOS

II.a — Procedimentos gerais

II.a.1 - Obtenção de amostras de sangue, plasma e proteínas plas-
mai i cas

Essas amostras foram obtidas de voluntários por punção
da veia anticubital. Foram utilizados tubos estéreis a vácuo.

II.a.1.1 - Sangue

Nos tubos de colheita foram adicionados 2 ml de anticoa-
gulants ACD (solução constituída de 1,47 g de glicose, 0,44 g dei
ácido cítrico e í,32 g de citrato de sódio), que foram dissolvi-
dos em água bidestilada até completar o volume final de 100 ml.

II.a.i.2 - Plasma

0 sangue colhido, como descrito acima, foi centrifugado
a 3000 rpm por 5 minutos em centrífuga clínica Alpha IV e o so-
brenadante (plasma) isolado.

II.a.1.3 - Proteínas plasmáticas

Amostras de 200 ul de plasma isolado foram precipitadas
em TCA (ácido tricloroacético 1 0 % ) , centrifugadas a 3000 rpm por
5 minutos em centrífuga clínica Alpha IV e separadas as frações
solúveis (FS) e insolúveis (FI). A seguir, i ml de água destilada
foi adicionado às frações insolúveis para que fosse mantida a
geometria espacial. Na determinação da eficiência de marcação
das proteínas plasmáticas com tecnécio-99m (Tc-99m) foi usada a
for mui a :•'

Contagem da FI
/£ de marcação = __——_—— _____ _____ j., 100 (i)

Contagem da FI+FS

II.a»2 - Drogas e reagentes

No quado III estão listadas as diferentes substâncias u-
sadas nos experimentos bem como as suas respectivas procedências,
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OUADRO III

Substâncias Procedência

Cloreto estanoso bi-hidratado Pro-Analysi, E.Merck, Darmstadt:
<SnClo . 2H,,0>

ACE) Baxter S.A., Brasil

TCA Quimiobras Indústrias Químicas
S.A», Bras i1

(Sentam ici na Indústria Química e
Farmacêutica Schering, Brasil

Nifedipina Laboratório Biosintética Ltda»

Verapamil Knoll S.A-, Produtos Químicos
e Farmacêuticos

a
Tecnécio-99m <Tc-99m> Instituto de Pesquisas

Energéticas e Nucleares (IPEN/
TEC) do Brasil

* Tecnécio-99m <Tc-99m>, sob a forma de pertecnetato de sódio,
obtido a partir da eluiçao de gerador de mol i bdên i o/t ecnéc i o-99m,.
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II.a.3 - Dosimetria das amostras

As amostras radioativas (20 ul ) foram colocadas em
frascos em duplicatas (4 cm de altura por í cm de diâmetro) com
tampa, contendo í ml de água e em tubos medindo 8 cm de altura
por í cm de diâmetro. A seguir foram transportadas para um
cintilador de poço Picker Nuclear, EUA com cristal de iodeto de
sódio com impurezas de tálio. 0 tempo de contagem foi definido
para que o erro percentual fosse de í%. As amostras foram conta-
das com janela de 40 volts, sendo as linhas de base ajustadas pa-
ra o Tc~99m» Todos os procedimentos foram feitos seguindo-se as
Normas de Proteção Radiológica da Comissão Nacional de Energia
Nuclear <CNEN) (23).

II-b — Técnicas experimentais realizadas

II.b.i ~ Hemác i as

Il.b.i.l - Efeito do tempo e da temperatura no processo
de marcação de hemácias com Tc-99m

Para se verificar o efeito da temperatura no processo de
marcação de hemácias com Tc~99m, sangue foi colhido com ACD e
amostras de 2 ml, em tubos estéreis a vácuo, foram incubadas com
0,5 ml de solução recém-preparada de cloreto estanoso 6 ug/ml nas
seguintes condições! tubos foram colocados em banho-maria ajusta-
dos a 37 e 50°C por diferentes tempos (0, Í0, 20, 30, 45, 60 e 90
minutos). Durante todo o tempo os tubos foram periodicamente agi-
tados de maneira suave, por inversão dos mesmos, sendo este pro-
cedimento adotado em todos os experimentos subsequentes. Logo
após foi acrescentada a cada tubo, solução de Tc-99m (0,5 ml) com
atividade de 60 uCi (222 x Í04 Bq) e a incubação foi mantida nas
mesmas condições por mais 10 minutos. A seguir foram separadas
alíquotas de plasma e hemácias, feita a dosimetria e determinadas
as eficiências de marcação segundo a fórmulas

Contagem de hemácias
/» Q K Ilietr C a V « O ~ _ _ _ . - . _ . - . _ — — - . _ _ — _ _ _ _ . _ _ _ — — — — j.» 1V7V7 \ c-}

Contagem de hemácias + plasma
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II.b.1.2 - Marcação e desnaturação
as Gsp1 en icas

à 50°C - c intigrafi

Dois kits, de procedência do PIMAG (Programa Integrado
de Imagens da Campanha Nacional de Combate ao Câncer), foram uti-
lizados para a feitura dessas cintigrafias. Um contendo somente
cloreto estanoso e o outro, uma mistura de pirofosfato de sódio e
cloreto estanoso. Sangue de cão colhido- com ACD foi marcado
desnaturado incubando-se 4 ml do mesmo com 2 ml de solução
preparada de cloreto estanoso
50°C. A seguir foi adicionado
Bq) e a incubação continuou
transferência para a seringa e
sangue foi reinjetado no mesmo
zadas a 2 e 25 minutos após, era
tal de iodeto de sódio, com impurezas de tálio,

e
recém—

6 ug/ml (kit) por 20 minutos à
i,5 ml de Tc~99m (imCi ou 3,7 x 10 7

por mais 10 minutos. Depois da
atingida a temperatura ambiente, o
cão. As cintigrafias foram reali-
um centígrafo reti1íneo com cr is-

II.b.1.3 - Cinética de incubação de plasma
or acréscimo de hemáciass

com poster i-

Com o objetivo de se verificar o efeito da pré-incubação
de plasma com posterior acréscimo de hemácias no processo de
marcação com Tc-99m, sangue foi colhido em tubos estéreis e a
vácuo com ACD. 0 material foi centrifugado a 3000 rpm por 5
minutos em centrífuga clínica Alpha IV e dessa forma separados
plasma e hemácias. Amostras de 1 ml de plasma foram incubadas à
37°C com 0,5 ml de solução recém preparada de cloreto estanoso 6
ug/ml nos tempos 0, 10, 20, 30, 45, 60 e 90 minutos. A seguir 1

adicionado e a incubação continuou por 60
foi adicionado 0,5 ml de solução de Tc~99m
uCi ou 222 M 104 Bq. A incubação continuou
nas mesmas condições. Depois foram separadas
hemácias e determinadas as eficiências de

ml de hemácias foi
minutos. Logo após,
com atividade de 60
por mais 10 minutos
amostras de plasma e
marcação segundo a fórmula 2. Foram utlizados tubos controle
com solução salina (NaCl 0,9%) durante todas as etapas do experi-
ment o.

II.b.1.4 - Efeito da pré-incubação de cloreto
com posterior acréscimo de sangue

estanoso

Para elucidação de uma possível oxidação do cloreto es-
tanoso com o passar do tempo de incubação, 6 ug/ml dessa subs-
tância (i ml) recém-preparada foram incubados nos tempos 0, 30
e 60 minutos» A seguir, 2 ml de sangue previamente colhido com
ACD foram adicionados e a incubação continuou por 60 minutos.
Logo após, 0,5 ml de solução de Tc~99m com atividade de 60 uCi ou
222 x 10^ Bq foi adicionada aos tubos, que continuaram por mais
10 minutos nas mesmas condições. No final do experimento, amos-
tras de plasma e hemácias foram separadas e a eficiência de mar-
ci.ção foi determinada da mesma forma descrita anteriormente. OB
resultados obtidos foram comparados com os de grupos controle.
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II.b.1.5 - Efeito de drogas inibidoras do fluxo iSnico
através da membrana na marcação de hemácias
com Tc-99m

A avaliação dos efeitos de agentes que podem modificar a
distribuição de íons nos meios intra e extra celular, acarretando
em alterações na ligação do Tc~99m aos eritrócitos, foi feita com
a utilização da gent amicinar da nifedipina (devido à fotossensi-
bilidade dessa droga, todos os experimentos foram realizados em
tubos envoltos em papel laminado) e do verapàmil,.

II.b.1.5.1 - Efeito de diferentes concentra-
ções das drogas na marcação de
hemácias com Tc-99m

2 ml de sangue colhido com ACD foram incubados à 37°C
por 15 minutos com 0,5 ml de gentamicina nas concentrações 10""*,
10"2., í0~3 e 10""4 Mj nifedipina nas concentrações Í0~3, 10~4,
i0~^ e 10~^ M e verapamil nas concentrações 10~^r 5 x 10~*^, 10~^r

10~5 e 10~^ M. A seguir 0,5 ml de solução recém-preparada de clo-
reto estanoso (6 ug/ml> foi adicionado e a incubação continuou
por 60 minutos. Depois, foi adicionado 0,5 ml de Tc-99m (60 uCi
ou 222 x 10^ Bq) e a incubação foi mantida nas mesmas condições
por mais 10 minutos. Logo após, alíquotas de plasma e hemácias
foram separadas e a eficiência de marcação foi determinada (fór-
mula 2). Os resultados obtidos foram comparados com os de grupos
controle, avaliando-se dessa forma o efeito dessas drogas no
processo de marcação de hemácias.

II.b.1.5.2 - Efeito das drogas inibidoras do
fluxo iSnico na marcação de he-
mácias quando incubadas com di-
ferentes concentrações de clo-
reto estanoso

Tubos contendo 2 ml de sangue colhido com ACD foram in-
cubados à 37°C por 15 minutos com 0,5 ml de concentração fixa
(escolhida através de resultados anteriormente obtidos) de genta-
micina, nifedipina e verapamil. A seguir 0,5 ml de soluções re-
cém-preparadas de diferentes concentrações de cloreto estanoso
(240; 120? 60? 6 e 0,6 ug/ml) foi adicionado e a incubação conti-
nuou por 60 minutos. Depois, foi adicionado 0,5 ml de solução de
Tc-99m (60 uCi ou 222 x 10^ Bq) aos tubos e a incubação continuou
por mais 10 minutos. Feito isso, alíquotas de plasma e hemácias
foram separadas e a eficiência de marcação foi determinada (fór-
mula 2). Os resultados obtidos foram comparados com os de grupos
controle.
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II.b.i.5«3 - Cinética de marcação de hemácias
na presença de drogas inibidoras
do fluxo iSnico através da mem-
brana

A verificação de alterações na marcação de hemácias com
o decorrer do tempo de incubação, na presença dessas drogas, foi
realizada da seguinte formas tubos com 2 ml de sangue previamente
colhido com ACD foram incubados à 37°C com 0,5 ml de concentração
fixa (determinada através da obtenção de resultados anteriores)
de cada uma dessas drogas por Í5 minutos. Logo após, 0,5 ml de
solução recém preparada de cloreto estanoso (6 ug/ml) foi adi-
cionada e a incubação continuada por diferentes tempos (0, Í0,
20, 30, 45 , 60 e 90 minutos). A seguir 0,5 ml de solução de
Tc-99m (60 uC i ou 222 x ,Í0"4 Bq) foi acrescentada e a incubação
continuou por mais 10 minutos nas mesmas condições. No final do
experimento, amostras de plasma e hemácias foram obtidas e a efi-
ciência de marcação foi determinada (fórmula 2 ) . Esses resulta-
dos foram comparados com os de grupos controle.

II.b.2. - Proteínas plasmáticas

II.b.2.1 - Efeito do tempo e da temperatura no proces-
so de marcação de proteínas plasmáticas

Agentes físicos, como a temperatura, poderiam interferir
na marcação de proteínas plasmáticas com Tc-99m. Por isso, foi
feita a incubação variando-se a temperatura e o tempo, seguindo-
se o mesmo procedimento descrito para hemácias (item II.b.1.1).,
No final da incubação as amostras de plasma foram precipitadas,
separadas e contadas como mostrado no item II.a.1.3.

II.b.2.2 - Efeito da pré-incubação de cloreto estanoso
com posterior acréscimo de sangue

Da mesma forma descrita para hemácias no item II.b.1.4,
a pré-incubação de cloreto estanoso com posterior acréscimo de
sangue poderia alterar o resultado da marcação das proteínas
plasmáticas. Talvez, devido a una possível oxidação da primeira
substância com o passar do tempo de incubação. Amostras de plasma
foram obtidas e determinadas as eficiências de marcação, segundo
a fórmula 1. Os resultados foram comparados com os de grupos
controle.
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Efeito da gentamicina, nifedipina e verapa--
mil na marcação de proteínas plasmáticas com
Tc~99m

Todas as drogas utilizadas nesse estudo possuem a capa-
cidade de se ligar, com maior ou menor afinidade às proteínas
plasmáticas (26). Esse fato poderia de alguma forma modificar a
marcação dessas proteínas. Por este motivo, os experimentos
realizados com hemácias na presença dessas substâncias foram
feitos também com o plasma, sempre com a utilização da técnica
descrita no item II.a.i.3.

II.b.2.4 - Efeito, de diferentes concentrações das drogas
na marcação de proteínas plasmáticas com
Tc~?9m

Os mesmos experimentos descritos no item II.b.í.5.í
foram realizados com as proteínas plasmáticas, a partir de
amostras de plasma isolado. Os resultados foram comparados com os
de grupos controle»

II.b.2.5 - Efeito das drogas inibidoras do fluxo ionico
na marcação de proteínas plasmáticas quando
incubadas com diferentes concentrações de
cloreto estanoso

As diferentes concentrações do agente redutor poderiam
alterar a eficiência de marcação das proteínas plasmáticas na
presença de gentamicina, nifedipina ou verapamil. Assim, foram
obtidas amostras de plasma isolado e realizados os experimentos
da forma descrita no item II.b.1.5.2. Os resultados obtidos foram
comparados com os de grupos controle.

II.b.2.6 - Cinética de marcação de proteínas plasmáticas
na presença de drogas inibidoras do fluxo i8-
nico através da membrana

Para a elucidação das possíveis alterações na marcação
de proteínas plasmáticas com o decorrer do tempo de incubação na
presença dessas drogas, foi feita a cinética nas mesmas condições
descritas no item II.b.1.5.3. Durante todo o procedimento foram
utilizados tubos controle.
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III - RESULTADOS

III.a — Hemác i as

III.a.í - Efeito do tempo e da temperatura no processo de marca-
ção de hemácias com Tc-99m

0 tempo de incubação é uma variável não padronizada nos
experimentos descritos por diferentes autores (5,28) e que pode-
ria interferir no processo de incorporação do Tc-99m pelas hemá-
cias. Na figura í pode-se verificar que, nas condições utiliza-
das, a % de marcação dos eritrócitos aumenta com o passar do tem-
po de incubação com cloreto estanoso e, que na temperatura de
37°C, a partir de 60 minutos tende a se estabilizar. Também é
mostrado que a partir deste tempo de permanência entre o sangue e
a solução de cloreto estanoso, a eficiência de marcação atinge
valores superiores a 90%. Desta forma, foi selecionado este tempo
de incubação para os demais experimentos, o que corresponde à fa-
se inicial da estabilização neste processo de marcação.

Nesta mesma figura, pode-se constatar que à medida que a
metodologia de marcação é realizada em temperatura maior <50°C)y

as percentagens do radioisótopo fixado às hemácias são maiores do
que aquelas observadas à 37°C até o tempo de 45 minutos. A partir
desse tempo, os valores tendem a se igualar.

III.a.2 - Cintigrafias esplénicas

Na figura 2 podem ser vistas as cintigrafias esplénicas
de cão, na incidência lateral esquerda realizadas através da téc-
nica descrita no item II.b.1.2. Os resultados obtidos a partir
dos diferentes kits não apresentaram diferenças.

III.a.3 - Cinética de incubação de plasma com posterior acréscimo
de hemác i as

A influência da pré-incubação de plasma com cloreto es-
tanoso é mostrada na figura 3. Pode-se observar que o grupo con-
trole, que foi incubado a principio com solução salina e plasma,
e posteriormente foi adicionado o cloreto estanoso com hemácias,
apresenta uma percentagem de marcação praticamente constante. Os
tubos que foram incubados previamente com solução de cloreto es-
tanoso e plasma apresentam mais de 90% de marcação nos menores
tempos. A partir do tempo de 45 minutos, verifica-se uma queda
acentuada na percentagem de marcação das hemácias.



en

UJ
Q

O
J<

<
O

Q

oc

75

50

25

I / o

I
1 1 1—

s^ O

1 1

— •

1

0 10 20 30 45 60 90 TEMPO (minutos)

Figura í - Efeito do tempo e da
marcação das hemácias

temperatura de incubação na

^ Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas
com solução de cloreto estanoso (6 ug/ml) por diferentes tempos
nas temperaturas de 37 <O> e 50°C < • ) . Após a adição de Tc-?9m,
as preparações foram mantidas nas mesmas condições por mais Í0
mmutos. A seguir foram calculadas as percentagens de incorpora-
ção do rad ioiso'topo nas hemácias.
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Figura 2 - Cintigrafia esplénica de cão, realizada com hemácias
marcadas com Tc~99m à 50°C e desnaturadas nesta mes-
ma temperatura. (A) após 2 minutos e <B) após 25
m i nut os.
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Figura 3 - Cinética de incubação de plasma com posterior acrésci-
mo de hemác i as

Amostras de plasma foram separadas de sangue colhido
com ACD. Al t'quotas foram incubadas à 37°C com solução de cloreto
estanoso (á ug/ml) (•> ou solução de cloreto de sódio (•> em di-
ferentes tempos. A seguir, hemácias isoladas foram adicionadas &
a incubação continuou por 60 minutos. Após a adição de Tc-99m, as
preparações foram mantidas nas mesmas condições por mais í<ò minu-
tos. Depois, foram calculadas as percentagens de incorporação do
radionuclídeo nas hemácias»



III.a.4 - Efeito das drogas inibidoras do fluxo ionico na
çao de hemácias com Tc-99m
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marca-

III.a.4.1 - Efeito de diferentes concentrações das dro-
gas na marcação de hemácias com Tc-99m

Na tabela í são mostradas as percentagens de marcação
dos erttro'citos com Tc~99m , quando incubados na presença de di-
ferentes concentrações de gentamicina, nifedipina e verapamil à
37°c e cloreto estanoso na concentração de 6 ug/ml por 60 minu-
tos. Os resultados obtidos revelam que não há diferença signifi-
cativa entre os grupos de drogas e controle. Por isso, foram es-
colhidas as maiores concentrações para os demais experimentos.

III.a.4.2 - Efeito das drogas inibidoras do fluxo iôni-
co na marcação de hemácias, quando incuba-
das com diferentes concentrações de cloreto
estanoso

Na figura 4 é verificada a influência da gentamicina
i0~i M, nifedipina 10""3 ^ e verapamil Í0~3 M sobre a percentagem
de marcação dos eritrócitos, quando incubados nas concentrações
de 240, Í20, 60, 6 e 0,6 ug/ml de cloreto estanoso. Pode-se ob-
servar uma pequena inibição da percentagem de marcação de hemá-
cias na presença de gentamicina 10"^ M e 0,6 ug/ml de cloreto
estanoso.

III.a«4.3 - Cinética de marcação de hemácias na presença
de drogas inibidoras do fluxo ionico através
da membrana

Nas figuras 5A, 5B e 5C são mostradas as percentagens de
marcação dos eritrócitos com o decorrer do tempo de incubação à
37°C? a) na presença de gentamicina 10~* M, b) nifedipina 10"^ M
e c) verapamil 10"^ ii. Costata-se na figura 5A, que há uma ini-
bição nos resultados obtidos na presença de gentamicina até 45
minutos. A partir de 60 minutos essa diferença desaparece.

Nas figuras 5B e 5C são mostradas diminuições nas per-
centagens de marcação de hemácias na presença de nifedipina e
verapamil. A partir de 45 minutos essa diferença tende a desa-
parecer .



TABELA is Efeito de diferentes concentrações
ção de hemácias com Tc-99m

de drogas na marca-

Concentração <M)
X de Incorporação

Gentamicina Ni fedi pina Verapamil

Í0-2

5x Í0~3

í<d~3

5>Í Í0~4

Í0~4

10-5

í<d~6

Controle

92,97

90,77

96,20

94,99

97,i5

-

9í,30

96,59

94,2Í

97,33

95,74

92,22

93, i3

90,77

94,55

-

94,45

93,89

95, íó

9í,75

Sangue colhido com ACD e incubado à 37°C com diferentes
concentrações de gentamicina, nifedipina e verapamil. A seguir,
solução de cloreto estanoso (6 ug/ml> foi adicionada e a incuba-
ção continuou por 60 minutos. Após a adição de Tecnécio-99m, as
incubações foram mantidas por mais Í0 minutos nas mesmas condi-
ções anteriores. Depois da separação de alíquotas de plasma e he-
mácias, foram calculadas as percentagens de incorporação do
Tc-99m nos eritrócitos.
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Figura 4 - Efeito da gent amicina, nifedi pina e verapamil na mar-
cação de hemácias quando incubadas com diferentes
concentrações de cloreto estanoso

Sangue colhido com ACD foi incubado com <O> genta-
micina 10"1- M, ( D > nifedipina Í0~3 H, <C3> verapamil Í0~3 M ou
<•> solução de NaCl 0,9% à 37°C. A seguir foram acrescentadas so-
luções de diferentes concentrações de cloreto estanoso. Tc-99m
foi acrescentado aos tubos e a incubação continuou nas mesmas
condições por mais 10 minutos- Depois, as percentagens de incor-
poração do radioisótopo nos glóbulos vermelhos foram calculadas.
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Figura 5A - Cinética temporal de marcação de hemácias na presença
de drogas inibidoras do fluxo iônico através da mem-
brana

Os símbolos representam»" ( O ) gentamicina e < • ) con-
trole-

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas à
37°C rom Í0~x M de gentamicina. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso (6 u g / m l ) , a incubação foi continuada por dife-
rentes tempos- A seguir, Tc-99m foi acrescentado aos tubos e a
incubação continuou nas mesmas condições por mais 10 minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas hemácias foram
cal eu 1 a d as ..
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Figura 5B - Cinética temporal de marcação de hemácias na presença
de drogas inibidoras do fluxo ionico através da mem-
brana

Os símbolos representam: < • > nifedipina e <•> con-
trole.,

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas à
37°C com Í0 J M de nifedipina. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso (6 ug/ml) r a incubação foi continuada por dife-
rentes ^tempos. A seguir, Tc-99m foi acrescentado aos tubos e a
incube ;ão continuou nas mesmas condições por mais 10 minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas hemácias foram
calculadas»
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Figura 5C ~ Cinética temporal de marcação de hemácias na presença
de drogas inibidoras do fluxo ionico através da mem-
brana

Os si'mbolos representam!
t r o 1 e..

d ! ) verapamil e (•) con-

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas à
37°C com Í0~^ H de verapamil. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso <ó ug/ml), a incubação foi continuada por dife-
rentes tempos- A seguir, Tc-99m foi acrescentado aos tubos e a
incubação continuou nas mesmas condições por mais í<ò minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas hemácias foram
cal culadas..
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Ill.b — Proteínas piasmáticas

III.b.1 - Efeito do tempo e da temperatura no processo de marca-
ção de proteínas plasmáticas

A influência do tempo e
cação de proteínas plasmáticas
Pode-se verificar que há uma
cação dessas proteínas com o
cloreto estanoso,. Constata-se

da temperatura no processo de mar-
com Tc-99i» é mostrada na figura 6«
diminuição na percentagem de mar-
passar do tempo de incubação com
também, que há um aumento nas per-

centagens de marcação dessas estruturas, a partir de 30 minutos,
na temperatura menor <37°C), seguido de uma queda aos 90 minutos
em ambas as temperaturas.,

III.b.,2 ~ Efeito de diferentes concentrações das drogas na marca-
ção de proteínas plasmáticas com Tc-99m

Na tabela 2 são mostradas as percentagens de marcação das
proteínas plasmáticas na presença de diferentes concentrações de
gentamicina, nifedipina e verapamil à 37°C. 0 cloreto estanoso
foi utilizado na concentração de 6 ug/ml- Pode-se observar uma
pequena inibição na marcação dessas proteínas, quando incubadas
na presença de gentamicina Í0~* M..

III«b»3 - Efeito das drogas inibidoras do fluxo iônico na marca-
ção de proteínas plasmáticas quando incubadas com dife-
rentes concentrações de cloreto estanoso

A influência da gentamicina Í0 * M, nifedipina 10"* ̂ M e
verapamil Í0~3 M na marcação de proteínas plasmáticas quando
incubadas com diferentes concentrações de cloreto estanoso é
mostradct na figura 7. Verifica-se uma queda abrupta na marcação
dessas estruturas na presença de gentamicina nas concentrações
maiores que 6 ug/ml do referido agente redutor.
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Figura 6 - Efeito do tempo e da temperatura no processo de marca-
ção de proteínas plasmáticas

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas com
solução de cloreto estanoso (6 ug/ml> por diferentes tempos nas
temperaturas de (O ) 37 e < • > 50°C. Após a adição de Tc~99mr as
preparações foram mantidas nas mesmas condições por mais ÍQ minu-
tos. As percentagens de incorporação do radioisótopo nas proteí-
nas plasmáticas foram determinadas-
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TABELA 2s Efeito de diferentes concentrações de drogas na marca-
ção de proteínas plasmáticas com Tc-99m

"A de Incorporação

Gentamicina Nifedipina Verapamil

Í0 '• 54,89

Í0~2 . 69,26

; iO""»-* ~ ~ 69,8í

Í0~3 64,69 76,88 56,95

10-4 59,37 69,29 61,42

Í0-5 - 68,51 59,74

10~ó - 68,44 58,42

Controle 66,52 67,86 62,87

Sangue colhido com ACD e incubado à 37°C com diferentes
concentrações de gentamicina, nifedipina e verapamil. A seguir
solução de cloreto estanoso <6 ug/ml) foi adicionada e a incu-
bação continuou por 60 minutos. Após a adição de Tecnécio-99m, as
incubações foram mantidas por mais 10 minutos nas mesmas condi-
ções» As percentagens de incorporação do radioisótopo nas proteí-
nas plasmáticas foram determinadas.
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SnCI2

Figura 7 - Efeito da gent amicina, nifedipina e verapami1 na mar-
cação de proteínas plasmáticas quando incubadas com
diferentes concentrações de cloreto estanoso

Sangue colhido com ACD foi incubado com (o) gentami-
cina Í0""1 Mr <D> nifedipina Í0~ 3 h, <•> verapami 1 Í0~ 3 M ou
( • :> solução de NaCl 0,9% à 37°C. A seguir foram acrescentadas
soluções de diferentes concentrações de cloreto estanoso. Tc-99m
foi acrescentado aos tubos e a incubação continuou nas mesmas
condições por mais 10 minutos. As percentagens de incorporação do
radioisótopo nas proteínas plasmáticas foram determinadas.



II.T.b.4 - Cinét ica de marcação de proteínas plasmáticas na pre-
sença de drogas in ib idoras do f luxo ionico através da
membrana

Na f igura 8A, 8B e 8C, pode-se constatar as percentagens
de marcação de proteínas plasmáticas na presença de a) gentami-
ei na Í0~* M, b) n i fed ip ina Í0~3 M e c) verapamil Í0~3 M. Observa-
se um aumento na marcação dessas proteínas, na f igura 8A, nos
tempos de 10 a 45 minutos. Nos tempos maiores os resultados se
aproximam daqueles obtidos com o grupo con t ro le . Nas f iguras 8B e
8C, pode-se v e r i f i c a r um aumento na marcação dessas est ruturas
até os 60 minutos. Aos 90 minutos observa-se uma diminuição nas
percentagens de marcação das proteínas plasmáticas.

I I I - c — Efeito da pré-incubaçio de cloreto estanoso com
posterior acréscimo de sangue; na marcação de hemácias
e proteínas plasmáticas

Constatou-se que mesmo com o passar do tempo de incubação
de soluções de cloreto estanoso, não houve nenhuma alteração
s ign i f i ca t i va nas percentagens de marcação de hemácias e proteí -
nas plasmáticas (resultados não mostrados).
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Figura 8A - Cinética temporal de marcação de proteínas plasmáti-
cas na presença de drogas inibidoras do fluxo iônico
através da membrana

Os símbolos
trole.

representam! ( O ) gentamicina e (|) con-

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas à
37°C com Í0"* M de gentamicina. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso (6 ug/ml) a incubação foi continuada por dife-
rentes tempos. A seguir, Tc-9?m foi acrescentado aos tubos e a
incubação continuou nas mesmas condições por mais i0 minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas proteínas plas-
máticas foram determinadas-
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Figura 8B Cinética temporal de marcação de proteínas plasmáti-
cas na presença de drogas inibidoras do fluxo iônico
através da membrana

Os símbolos representam:
trole»

( D > ni fed i p i na e < • ) con-

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas à
37°C com 10~ 3 M de nifedipina. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso (6 ug/ml) a incubação foi continuada por dife-
rentes tempos. A seguir, Tc-99m foi acrescentado aos tubos e a
incubação continuou nas mesmas condições por mais 10 minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas proteínas plas-
máticas foram determinadas..
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Figura 8C - Cinética temporal de marcação de proteínas plasmáti-
cas na presença de drogas inibidoras do fluxo iônico
através da membrana

Os símbolos representam! ei i) verapamil e
trole.

< ) con-

Amostras de sangue colhido com ACD foram incubadas a
37°C com Í0-3 M de verapamil. Depois de adicionada solução de
cloreto estanoso (6 ug/ml) a incubação foi continuada por dife-
rentes tempos. A seguir, Tc-99m foi acrescentado aos tubos e a
incubação continuou nas mesmas condições por mais Í0 minutos. As
percentagens de incorporação do radioisótopo nas proteínas plas-
mai iças foram determinadas.
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IV - DISCUSSÃO

IU.a — Analise do tempo e da temperatura no processo
de marcação de hemácias e proteínas piasmáticas com
Tc-99m

0 tempo de incubação do sangue com o agente redutor é
muito variado. Alguns autores propõem tempos de 5 a 15 minutos,
inferiores àqueles sugeridos neste trabalho (íí, 33). Em nossos
estudos, as altas percentagens de marcação de hemácias foram
obtidas a partir de 45 minutos, como mostrado na figura í.

Devido à maior incorporação de radioatividade pelos gló-
bulos vermelhos, há uma diminuição dos agentes químicos, dispos-
tos no meio ext ra-celular, responsáveis pela marcação das proteí-
nas plasmáticas. Sendo assim, as maiores percentagens de marcação
dessas proteínas foram obtidas nos menores tempos (figura 6) , em
oposição ao que ocorreu com as hemácias.

A temperatura é outro fator que tem variado nos diferen-
tes processos de marcação de hemácias com Tc~99m. Na maioria dos
estudos realizados em medicina nuclear, os eritrócitos são marca-
dos à 37°C ou à temperatura ambiente sem nenhum dano às células
<10)« No caso da realização de cintigrafias esplénicas, após a
marcação à 37°C ou à temperatura ambiente, procede-se à desnatu-
ração de hemácias à 50°C (3, 5, 47). Assim, torna-se importante a
compreensão do fenômenos que ocorrem quando sao utilizadas dife-
rentes temperaturas? uma vez que são estas que definem a rapidez
pelo qual o isótopo radioativo é incorporado pelas células ver-
melhas do sangue. Na figura í são mostradas as percentagens de
marcação de hemácias, realizada à 37 e 50°C. Observa-se que as
percentagens do radioisótopo fixado aos eritrócitos até o tempo
de 45 minutos, são maiores à 50°C. A partir desse tempo atinge,
praticamente as mesmas percentagens em ambas as temperaturas.
Apesar da percentagem de marcação das hemácias com Tc~99m ser
alta à 50°C, são descritas alterações nessas células (55), que
permitem inclusive avaliações clínicas do baço (5). Essas modi-
ficações na membrana eritrocitária e possivelmente alterações nos
mecanismos que controlam o influxo e efluxo de Sn++, parecem res-
ponsáveis pela fácilitação do processo de incorporação do isótopo
radioativo, uma vez que, quando comparados à 37°C, após 20 minu-
tos de incubação das hemácias com o cloreto estanoso, a efici-
ência de marcação atinge valores aproximadamente, em média, de
90%, superiores aos conseguidos na menor temperatura.

A comparação das marcações das proteínas plasmáticas nas
temperaturas de 37 e 50°C, mostrou que, ao contrário do que ocor-
re nas hemácias, as melhores eficiências de marcação ocorrem na
temperatura menor (figura 6), possivelmente porque o SnClo e o
Tc--99m foram previamente incorporados pelas hemácias» "~



IV-b — Influência da pré-incubação de plasma com clo-
reto estanoso seguido de posterior acréscimo de hemá—
c i a s

A comparação dos resultados obtidos com plasma incubado
por diferentes tempos com cloreto estanoso, seguido do acrésci-
mo de hemácias e plasma isolado incubado por diferentes tempos
com solução salina, seguido do acréscimo de cloreto estanoso e
hemácias <grupo~controle) pode ser vista na figura 3» 0 último
grupo apresenta percentagens de marcação praticamente constantes,
em média de 95%.. 0 primeiro grupo, apresenta ef i c i ênc i as de mar-
cação superiores à 90% nos menores tempos. A partir de 45 minutos
verifica-se uma queda abrupta desses valores, que tendem a se
manter constantes até os 90 minutos. Isso pode indicar que, pos-
sivelmente, o cloreto estanoso possui maior afinidade às proteí-
nas plasmáticas, diminuindo dessa forma, as percentagens de mar-
cação das hemácias com o aumento do tempo de incubação.

IV-c — In f l u ê n c i a de d r o g a s in ibidoras do f l u x o iônico
no processo de marcação de hemácias e proteínas plas-
mai iças com Tc—99m

Atualmente, o uso clínico da gentamicina, nifedipina e
verapamil é feito em concentrações menores do que quase todas
utilizadas nesse estudo (.26, 32). Entretanto, aparentemente, es-
sas drogas não apresentavam nenhum efeito inibitório na marcação
quando usadas nas referidas concentrações.

Alguns autores <32> utilizam 500 uii de verapamil ou
nifedipina em seus experimentos. Isso, de certa forma, justifica
as concentrações utilizadas neste trabalho. Ainda assim, nos lo-
calizamos numa faixa bem distante daquela (administração crônica)
que chega a causar inibições do próprio metabolismo e do metabo-
lismo o;: i dativo de outras drogas (6).

Técnicas diversas são empregadas para a marcação de he-
mácias com Tc-99m, entretanto, há uma grande falta de padroni-
zação. Entre outros aspectos, diversos autores utilizam diferen-
tes concentrações de cloreto estanoso (íí, 33), agente necessário
para redução do isótopo radioativo, que se encontra na valência
+7 para uma valência menor. A análise da figura 4 demonstra que a
percentagem de marcação das hemácias se torna ótima na concentra-
ção de 6 ug/ml de cloreto estanoso. Esse fato pode ser devido à
progressiva condição dos eritrócitos de incorporar mais íon es-
tanoso, sendo que esta capacidade parece ser limitada. Depois de
certa concentração, a hemácia fica saturada e assim não possui
mais a condição de absorver este íon e este, presente agora no
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meio extra-celular, contribui para a redução do Tc~99m que se en-
contra externamente, na forma de pertecnetat o, impedindo-o assim
de penetrar e marcar internamente a hemácia (9, 4 3 ) .

Provavelmente, a nifedipina e o verapamil não exercem
nenhum efeito sobre esse processo de marcação. Entretanto, a
gentamicina, na concentração de 10"~* M parece exercer um pequeno
efeito inibitório quando utilizada a concentração de 0,6 ug/tnl
do agente redutor. Possivelmente, nessas condições, a gentamicina
provoca um bloqueio na entrada dos íons estanho e/ou pertecneta-
to, impedindo dessa forma, uma melhor eficiência de marcação.

A influência do tempo de incubação das hemácias com o
cloreto estanoso ( 6 ug/ml), na presença de gentamicina, nife-
dipina e verapamil foi outro fator que tivemos a preocupação de
examinar. Através da análise das figuras 5A, 5B e 5C, podemos
observar que há uma inibição (mais significativa com a gentami-
cina) nas percentagens de marcação nos tempos iniciais? depois,
os resultados se igualam aos de grupos controle. Isso parece
indicar, que essas drogas se ligam de forma reversível às hemá-
cias, sendo que a gentamicina apresenta ligação mais estável.

Esses resultados se mostram compatíveis com o fato do
Ca++ se ligar a um fosfolipídio nas membranas e, se substituído
ou deslocado, a geometria do componente proteico é alterada, uma
vez que é intimamente dependente deste fosfolipídio. Dessa forma,
a permeabilidade da bicamada de lipídios à diferentes íons pode-
ria ser aumentada (35, 38, 49), justificando assim, a diminuição
da marcação dos eritrócitos e o aumento da eficiência de marcação
das proteínas plasmáticas.

A análise dos resultados apresentados na tabela 2, de-
monstra uma pequena inibição na marcação das proteínas plasmá-
ticas na presença de gentamicina Í0~* M..

Ao contrário do que ocorre com as hemácias (figura 4 ) ,
as proteínas plasmáticas apresentam melhores percentagens de
marcação quando incubadas com altas concentrações de cloreto es-
tanoso (figura 7 ) . Segundo Billinghurst e colaboradores (li), is-
so ocorre devido à existência de uma relação de proporcionalidade
entre o aumento das concentrações do referido agente redutor e o
aumento da marcação do plasma. A nifedipina e o verapamil não pa-
recem exercer influência significativa nesse processo. Porém a
gentamicina, na concentração de Í0~* M reduz as percentagens de
marcação dessas proteínas, quando incubadas na presença de 60,
Í20 e 240 ug/ml de cloreto estanoso.

A observação das figuras 8A, 8B e 8C nos levou mais uma
vez a acreditar que os processos que ocorrem nas proteínas plas-
máticas se opõem àqueles que ocorrem nas hemácias. A nifedipina e
o verapamil diminuem a eficiência de marcação dessas proteínas no
tempo de 90 minutos.
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Esses resultados parecem indicar que o fato dessas dro-
gas provocarem uma redistribuição iSnica ou o bloqueio dos íons
estanho e/ou pertecnato, ou ainda,, a própria ligação às proteínas
plasmáticas, podem interferir no mecanismo de marcação dessas
proteínas com Tc-99mu

Ainda relacionado com a gentamicina, um outro fator po-
deria ser a possibilidade da marcação dessa droga com o Tc-99my

na presença de altas concentrações de cloreto estanoso, uma vez
que outros autores já conseguiram a marcação do referido amino-
gl i.cos ídeo <Í8) .

Uma vez que os result ados obtidos através da pré-incuba-
çao de cloreto estanoso com posterior acréscimo de sangue não
mostraram nenhuma diferença significativa na marcação de hemácias
e proteínas plasmáticas, causada pelo tempo de incubação do clo-
reto estanoso puro, acreditamos que todos os efeitos inibitórios
que aparecem neste trabalho não são provenientes de uma possível
oxidação desta substância.
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V - CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos e do que foi discutido
neste trabalho torna-se possível sugerir um modelo para marcação
de hemácias e proteínas plasmáticas com Tc~99m bem como salientar
a importância deste radionuclídeo, como um isótopo radioativo
para marcação de diversas estruturas biológicas.

A necessidade da presença do íon estanoso na fixação da
Tc~~99m foi evidenciada ao longo dos experimentos. A concentração
do agente redutor, do tempo, da temperatura de incubação e a pre-
sença de proteínas plasmáticas no meio extra-celular são fatores
de relevância no processo de marcação deste radionuc1ídeo às es-
truturas estudadas.

As hemácias parecem captar o íon estanoso do meio extra-
celular. Quando a concentração deste íon é baixa, o mesmo deve
ser praticamente todo incorporado pelas hemácias, que possuem
grande afinidade por estes. Entretanto, a capacidade da hemácia
de se ligar a este íon parece limitada. Assim, em concentração
ótima deste agente redutor, as hemácias apresentam as mais altas
percentagens de marcação, possivelmente devido ao "preenchimento"
máximo de sítios de ligação nas moléculas de hemoglobina. Depois
do tratamento dos eritrócitos com elevadas concentrações de clo-
reto estanoso, o sistema que controla o fluxo deste íon satura-se
e o mesmo não se mostra capaz de captar este íon de forma indefi-
nida, o que provoca um aumento deste agente no meio extra-celu-
lar. Ao ser adicionado o Tc-99m, este teria que atravessar essa
barreira de agente redutor, o que o impediria de alcançar as he-
mácias. Essa barreira provocaria a redução do Tc-99m para valên-
cias menores ou ainda, induziria a sua ligação às proteínas pias-
máticas. Dessa forma, em altas concentrações de cloreto estanoso,
a marcação dos eritrócitos é baixa e ao contrário, a marcação das
proteínas plasmáticas que se encontram no meio extra-celular é
alta. Logo, parece claro que as proteínas plasmáticas podem in-
terferir no processo de incorporação deste radioisótopo.

Outro fato que parece evidente em decorrência dos resul-
tados obtidos é a necessidade de um determinado espaço de tempo
para que a marcação atinja uma alta eficiência»

Vale ressaltar que apesar de alguns danos físicos causa-
dos para a célula, ainda que muitas vezes desejado (no caso de
cintigrafias esplénicas, por exemplo), a marcação das hemácias se
mostra mais eficiente à 50°C, o oposto ao que ocorre às proteínas
p1asmát i cas u
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Através da comparação feita entre as características
químicas dos Tons estanoso e cálcio, drogas bloqueadoras dos ca-
nais de cálcio foram utilizadas para elucidar os possíveis meca-
nismos de incorporação do agente redutor às hemácias e proteínas
plasmáticas. Os resultados indicam que a gentamicina, nifedipina
e verapamil, dependendo do tempo de incubação e concentração, são
capazes de alterar essa incorporação. Esse fato evidencia que
essas drogas exercem uma interferência na passagem do íon estano-
so. Apesar de alguns autores afirmarem que a gentamicina apresen-
ta uma baixa percentagem de ligação ao plasma (26)r a presença
desta droga é capaz de inibir a marcação das proteínas plasmáti-
cas, quando incubada com altas concentrações de cloreto estanoso.
Isso parece indicar que este aminogl icosi'deo possui uma maior ca-
pacidade de ligação ao plasma, do que fora suposto previamente ou
ainda, essa droga é facilmente marcada pelo Tc-99m, fato que di-
minui a disponibilidade deste radioisótopo às referidas proteí-
nas. Entretanto, a nifedipina e o verapamil possuem uma alta ca-
pacidade de ligação ao plasma (26), o que justifica os nossos
resultados obtidos..

Devido à tendência de todos os resultados, na presença
dessas drogas, com o passar do tempo de incubação, se aproximarem
daqueles obtidos com os grupos controle; acreditamos que a nife-
dipina, a gentamicina e o verapamil apresentem a ligação com as
hemácias do tipo reversível, sendo mais estável com a gentami-
cina. Uma vez que os efeitos inibitórios que aparecem nesse estu-
do não são provenientes de uma oxidação do cloreto estanoso, pa-
rece que o íon estanoso estaria penetrando pelos mesmos canais
que são bloqueados por essas drogas.



VI - RESUMO

A marcação de hemácias com Tc-99m é dependente de vários
fatores, como a concentração do agente redutor, tempo, tempera-
tura e a presença de proteínas plasmáticas entre outros. A con-
centração do íon estanoso é de grande importância, uma vez que
a hemácia não possui a capacidade de captar este íon de forma
indefinida- 0 excesso de cloreto estanoso que permanece no meio
extra-celular contribui para a marcação de proteínas plasmáticas.

As modificações ocasionadas nas hemácias pelo aquecimen-
to à 50°C e a sua alta percentagem de marcação, permitiram rea-
lizar neste trabalho cintigrafias esplénicas de forma simples,
seletiva, com pouca manipulação e com boa qualidade de imagens.

0 efeito da gentaraicina, nifedipina e verapamil no pro-
cesso de marcação de hemácias e proteínas plasmáticas foi estu-
dado devido à similaridades existentes entre os íons cálcio e
estanho. Os resultados obtidos com este tipo de marcação mostram
que, em certas condições, essas drogas são capazes de alterar
essa incorporação do Tc-99m» A redistribuição iônica por estas
drogas determinada ou o bloqueio do estanho e/ou Tc-99m ou o fato
destas se ligarem às proteínas plasmáticas ou ainda, a possibili-
dade de marcação dessas drogas, são fatores que podem interferir
no processo de marcação deste tipo de proteínas e hemácias com o
Tc-99m..



VII - ABSTRACT

The labelling of red blood cells (RBC) with
technet i um~99m (Tc~99m) depends on several factors,. as the
stannous ion <Sn++) concentration, time, temperature, the
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 extracellular medium can determine the
label 1 ing of PP .

The modifications of RBC at 5C°C described in the
literature, the possibility of labelling RBC with Tc~99m at this
temperature and experimental results obtained made it possible to
perform spleen selective scintigraphy through a simple technique
with few manipulations.

The effect of gentamicin, nifedi pine and verapamil in
the labelling of RBC and plasma proteins with Tc-99m was studied
because of similarities between Ca++ and Sn++. The results show
that, under some conditions, thtsôdrugs are capable to alter this
Tc-99m incorporation» The modification of the ionic distribution
determined by these drugs or the blockage of Sn++ and/or Tc-99m
or the fact that they bind theirselves to plasma proteins or, the
possibility of the labelling of these drugs, are 'actors that can
interfere in the labelling process of red blood cells and plasma
proteins with Tc-99m»
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