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RESUMO

A crescente liberação para o ambiente natural de produtos de fissão provenientes de

testes nucleares com objetivos bélicos tem aumentado os níveis de contaminação radioativa

em cadeias alimentares devido ao fall-out destes elementos. Em uma situação de exposição

acidental, o ser humano poderá ser passível de contaminação interna composta de diversos

radionuclídeos. Nestes casos, deve ser dada especial atenção aos radioisótopos de estrondo,

césio e iodo, bem como aos elementos transurânicos como o cério, os quais apresentam uma

alta radiotoxidez intrínseca.

Através de diversas pesquisas, foi constatado que o alginato de sódio, um

polieletrólito comumente utilizado na indústria de alimentos e obtido a partir de algas pardas

(Phaeophyceae), promove a supressão seletiva da absorção de radioestrôncio presente no

alimento contaminado, sem desequilíbrio do balanço eletrolítico ou efeitos colaterais

indesejáveis, mesmo para um tratamento a longo prazo. Mais ainda, estas características são

mantidas mesmo quando o alginato é associado a outros agentes de decorporação, em

especial aqueles relacionados aos demais radioisótpos mencionados acima, uma vez que,

neste caso, não foram constatadas perdas de eficiência, interferência mútua ou efeitos

deletérios à saúde.

Tais constatações fundamentam o questionamento da tendência atual da

preferenciação maciça da complexoterapia com EDTA/DTPA em detrimento da alginoterapia

para casos específicos de atendimento a pacientes radiocontaminados, conquanto corroboram

a eficiência e aplicabilidade dos sais de alginato em situações de acidentes envolvendo

incorporação de radioisótopos de estrôncio, associados ou não a outros elementos

xu



radioativos.

O presente trabalho revisa as vantagens e desvantagens da terapia do alginato, bem

como discute acerca de sua relevância terapêutica, presente e futura, tanto do ponto de vista

científico como do institucional.
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ABSTRACT

The increasing release of fission products from nuclear weapon tests in the

environment has been rising the levels of radioactive contamination of food chains caused

by the fall-out of these elements. In cases of accidental exposure, human subjects could be

submitted to an internal contamination, which is likely to include several radionuclides.

Special concern must be given, however, to the radioactive isotopes of strontium, caesium

and iodine, along with the highly radiotoxic transuranium elements like cerium.

It was found that sodium alginate, a polyelectrolyte commonly used in food industry

and obtained from brown algae (Phaeophyceae), provides the selective supression of

absorption of radioactive strontium presented in the ingested food material with no

disturbance of the electrolyte balance nor indesirable side effects, even for a long term

treatment.

Moreover, these patterns were maintained when alginate was associated to other

decontamination addictives, specially those related to the other radioisotopes mentioned

above, as, in this case, losses in the effectiveness, mutual interference or adverse health

effects were not detected.

These conclusions ground the discussion about the present trend in the usual choice

of EDTA/DTPA complex teraphy rather than of alginate therapy for medical assistance of

radiocontaminated patients, although they corroborate the efficience and usefulness of

alginate salts in situations related to extensive intakes of strontium radioisotopes alone or

associated to other fission products.
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The purpose of the present work is to make a general review of the alginate therapy

as well as to discuss its present and future therapeutic importance from the scientific and

institutional points of view.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A Fissão Nuclear:

O núcleo de um átomo radioativo se caracteriza por sua instabilidade estrutural

associada a um excesso intrínseco de energia. Esta energia excedente é liberada através

de emissões de radiação particulada ou ondulatória, em consonância com a tendência

natural deste átomo em atingir um patamar energético menor e mais estável. Esta emissão

é polimórfica e compreende, majoritariamente, partículas alfa, elétrons de origem nuclear

(partículas beta) e fótons, todos capazes de provocar ionizações em átomos vicinais; por

conseguinte, essas emissões são denominadas genericamente como radiações ionizantes.

A fissão nuclear consiste em acelerar, dentro de certos limites, este processo de

estabilização, proporcionando um incremento da liberação de energia do átomo a partir

da deflagração de uma reação em cadeia, aproveitando-se fissões anteriores como

catalisadores das subseqüentes. Embora a teoria de fissão já exista a praticamente um

século, somente na década de 30 comprovou-se experimentalmente que o núcleo atômico

de certos elementos radioativos pesados poderia ser fissionado, fragmentando-se em

outros núcleos menores. Para tanto, incidiu-se um fluxo de neutrons sobre um núcleo de
235U, obtendo-se desta forma, duas partes denominadas núcleos de fissão. É a partir da

combinação destes núcleos de fissão com elétrons do meio que formam-se átomos

diversos - os produtos de fissão. Afora a certeza de que irão formar-se inicialmente dois

e apenas dois fragmentos, a fissão atômica é um fenômeno aleatório (i.e., não são

previsíveis as formas dos núcleos de fissão), e é a diversidade estrutural destes núcleos

que explica a extensa gama de produtos de fissão formados (inicialmente da ordem de

duas centenas).

O urânio é encontrado na natureza como um conglomerado de vários de seus

isótopos (232U, 234U, 235U, 238U, etc), sendo este último responsável por praticamente 99%

da massa isotópica total. Por outro lado, dentre os isótopos de urânio, apenas o 235U é fissil



e corresponde a um percentual isotópico de apenas 0,6%. Devido ao baixíssimo teor de
235U no urânio natural, sua utilização in natura como matéria prima para as usinas

atômicas seria economicamente inviável. Portanto, tornou-se necessário o aumento da

concentração de 235U na massa de fissão. Através de um processo gravimétrico

denominado enriquecimento, obtém-se uma massa de fissão com 3,5% de 235U, cerca de

seis vezes maior que a concentração natural. Entretanto, as primeiras bombas atômicas

requeriam um percentual de enriquecimento do urânio da ordem de 90 a 100%, o que

encarecia em demasia o processo; isto significava, em outras palavras, que no mínimo

90% da massa isotópica disponível teria que ser enriquecida. Descobriu-se, no entanto,

que os neutrons liberados na fissão do 235U interagiam com átomos de 238U,

transformando-os em 239Pu, um átomo extremanente físsil, o que fez com que as gerações

seguintes de artefatos atômicos fossem construídas à base de plutônio.

1.2. Os Reatores de Potência:

A utilização da fissão nuclear com fonte produtora de energia tem lugar em um

reator nuclear ou de potência, uma instalação especialmente projetada para este tipo de

processamento. Para as usinas nucleares brasileiras foi escolhido um reator a base de água

leve pressurizada e urânio enriquecido, conhecido como PWR {Pressurized Water

Reactor) (Figura 1). O PWR é o reator mais utilizado a nível mundial, sendo reconhecido

como o mais seguro. Tal afirmativa é corroborada pelo fato de não ter ocorrido, até agora,

qualquer acidente nuclear fatal associado a sua operação. O reator PWR possui um

conjunto de barreiras que impede qualquer escape involuntário de material radioativo,

denominado Defesa em Profundidade (Figura 2). A primeira barreira (1) a impedir o

escape é a própria natureza cerâmica do combustível, o dióxido de urânio, que somente

sofre fusão a partir de uma temperatura de 2800°C; a segunda barreira (2) é o revestimento

do combustível, constituído por uma liga de zircônio e alumínio {zircalloy) que, em

presença de água, resiste a temperaturas de até 1400°C; a terceira barreira (3) é constituída
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Figura 2: Barreiras de Proteção de um Reator de Potência Nuclear (PWR)



pelo vaso de pressão, cujas paredes de aço possuem espessura de 20cm na Usina de Angra

1 c 25cm na de Angra 2; a quarta barreira (4) é a blindagem radiobiológica; a quinta (5)

é o vaso de contenção de aço, com 3cm de espessura, capaz de reter completamente

qualquer material radioativo que venha a escapar em um acidente, impedindo assim, sua

dispersão para o ambiente natural. Finalmente, além do vaso de contenção há,

externamente, uma sexta barreira (6) constituída por um vaso adicional de concreto super

reforçado, cujas funções são, além de proteger o reator de agentes externos, contribuir

para a retenção do material radioativo.

Quanto à disposição, o elemento combustível se encontra sob a forma de

pastilhas de urânio enriquecido encerradas nas barras de zircalloy, as quais, por sua vez,

localizam-se no interior do vaso de pressão. O interior do vaso de pressão contém água,

que desempenha as seguintes funções:

• refrigerar o circuito, devido à gigantesca quantidade de calor liberada;

• moderar os neutrons oriundos de cada fissão (que são rápidos), transformando-os em

neutrons térmicos que, por serem mais lentos, passam a ter uma probabilidade de choque

maior com os núcleos de 235U, favorecendo a reação em cadeia.

Deve-se levar em conta que, mesmo no urânio enriquecido, o percentual de

ocorrência de 235Ué muito baixo (3,5%), o que torna a probabilidade de choque de um

núcleo fissionável com um nêutron rápido (i.e., não moderado) também pequena. Assim,

é evidente que esta água contém diversos produtos de fissão.

No interior do vaso de pressão encontram-se também as chamadas barras de

controle, formadas por elementos absorvedores de neutrons a base de boro. Sua função

é absorver neutrons quando a temperatura interna atinge valores limites, decorrentes de

um número excessivo de fissões.

A absorção de neutrons pelas barras de controle desacelera a reação em cadeia,



diminuindo o número de fissões e abaixando a temperatura do vaso de pressão. As barras

de controle são intercaladas com as barras de elemento combustível, sendo posteriormente

retiradas através de um procedimento totalmente computadorizado (Figurai).

Ligado ao vaso de pressão está outro compartimento denominado pressurizador,

cuja função é manter a água do vaso de pressão (que se encontra a uma temperatura de

aproximadamente 300°C) em estado líquido. Um circuito de canalizações permite a

circulação de água pelo vaso de pressão, pressurizador e estágio seguinte, sendo que, ao

conjunto vaso de pressão-pressurizador-circuito de canalizações, dá-se o nome de circuito

primário. A água de refrigeração é mantida em circulação no interior do circuito primário

através de bombeamento. Uma parte do circuito de canalizações (no interior do qual está

circulando água a altas temperaturas) do circuito primário passa peto interior do tanque

com água pura, denominado gerador de vapor. Ao fazê-lo, esta água pura vaporiza-se e

o vapor formado segue por uma canalização secundária até movimentar as pás de uma

turbina, a qual, por sua vez, carrega um gerador elétrico (Figura 1).

Ao sair da turbina, a água pura (que está sob a forma de vapor) passa por um

condensador conectado a um terminal de aporte de água fria do ambiente (mar ou rio). A

água pura, assim condensada e resinada, é bombeada de volta ao gerador de vapor e a

água do ambiente é liberada em uma temperatura apenas 3°C (em média) acima da normal.

As estruturas por onde passa a água pura (gerador de vapor, canalização

secundária, turbina, condensador e bomba) constituem o núcleo secundário do reator. O

vaso de pressão, o pressurizador, o sistema primário de canalizações, o gerador de vapor

e parte do sistema secundário de canalizações encontram-se encerrados em um prédio de

estrutura reforçada, alternando em suas paredes camadas espessas de aço e concreto. Esta

estrutura externa inexistia na usina de Chernobyl e sua presença provavelmente teria

evitado a ocorrência do acidente nuclear de 1986, ou mesmo minimizado seus danos.



1.3. A Liberação dos Produtos de Fissão para a Bioesfera:

Com o estabelecimento da então recém-obtida fissão do núcleo de urânio

enriquecido (235U) como instrumento de guerra no ano de 1939 e de sua aplicação

posterior em reatores e explosivos nucleares, materializou-se o problema da contaminação

ambiental decorrente da liberação para a biosfera de radioisótopos artificiais produzidos

secundariamente pelo núcleo fissionado.

Os produtos de fissão do núcleo de 235U são formados por radionuclídeos cujos

números de massa variam de 72 a 160, compreendendo uma mistura inicial de duzentos

isótopos de trinta e cinco elementos diferentes, a grande maioria com meia-vida curta (até

algumas semanas) ou curtíssima (a partir de frações de segundo), embora alguns poucos

apresentem meias-vidas de meses e até anos. A predominância dos dois primeiros grupos

de radionuclídeos é tão marcante que, ao final das primeiras vinte e quatro horas

decorridas desde a detonação, o decaimento radioativo reduz a quantidade dos produtos

de fissão a 5% do valor inicial.

Os reatores nucleares geram continuamente produtos de fissão que, em condições

normais, permanecem contidos no interior das barras de elementos combustíveis, embora

tenham sido reportadas liberações acidentais destes produtos (Three Mile Island - EUA,

1975; Chernobyl - URSS, 1986). Até agora, a utilização com finalidades bélicas de

artefatos nucleares esteve, felizmente, restrita a Hiroshima e Nagasaki. As explosões

nucleares experimentais tiveram seu início em 1945 (Deserto de Alamogordo, Novo

México, EUA) com os primórdios da guerra fria. Em 1954 um barco de pesca que se

situava próximo ao Atol de Bikini sofreu contaminação decorrente do teste nuclear ali

realizado pelos Estados Unidos. Até 1958 estima-se em 250 as explosões atômicas

patrocinadas por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Após um período de

trégua, os testes se reiniciaram no início da década de 60, tendo sido computados cerca

de 120 cvsntos somente em 1961, à medida que a China obtinha a tecnologia nuclear.



Os testes atômicos vêm tendo continuidade no presente, sempre associados a

tensões políticas, como nos casos da França e da Índia, mais recentemente. Portanto,

desde 1945 até os dias de hoje, um grande número de seres vivos vêm sendo exposto à

radiação ionizante oriunda da liberação no ambiente natural de grandes quantidades de

produtos de fissão e aos riscos potenciais decorrentes deste contato.

Após uma explosão nuclear, as partículas maiores são depositadas nas

vizinhanças da área de detonação, constituindo o fall-out local, que é formado

predominantemente, por radionuclídeos de meia-vida curta, abundantes e de alta atividade

específica, responsáveis majoritários pela irradiação a curto prazo da população

diretamente exposta.

O alcance espacial dos produtos de fissão gerados em explosões experimentais

é diretamente proporcional à quantidade de energia liberada em cada teste. Devido a sua

magnitude, foi inicialmente definida uma grandeza referencial, denominada quiloton,

correspondente à energia liberada por uma carga de mil toneladas de trinitrotolueno

(TNT), explosivo empregado convencionalmente em atividades não relacionadas à área

nuclear.

As explosões iniciais envolviam a produção de energia da ordem de quilotons,

suficientes para que os produtos de fissão fossem lançados na troposfera (camada

atmosférica em contacto com a superfície terrestre e correspondente a uma altitude média

de 1 lkm), de onde eram carreados pelos ventos, sendo suas partículas posteriormente

depositadas no solo por meio de chuvas e sedimentação em um intervalo de tempo médio

de dois meses, concentrando-se predominantemente na área diretamente vicinal ao ponto

da explosão.

O advento das bombas termonucleares promoveu um acréscimo dos níveis de

liberação energética de tal ordem que tornou-se necessária a adoção de um múltiplo da

unidade referencial original, estabelecido como megaton. Como conseqüência, a maioria
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dos produtos de fissão passou a ser injetada na estratosfera (situada entre a troposfera e

a mesosfera, correspondendo a uma altitude máxima aproximada de 40km), onde o

período de residência é, em média, de vários meses. A transposição subseqüente das

partículas da estratosfera para a troposfera, e daí para o solo, é um processo lento,

demandando de oito a dezenas de meses para ser levada a efeito, assim, somente os

radionuclídeos de meia-vida longa são importantes para o fall-out estratosférico.

1.4. Perfil Radiológico dos Radioisótopos de Estrondo:

A relevância de um produto de fissão em termos de contaminação humana a

longo prazo é delimitada, a priori, por características fisiológicas como alta absorção no

trato gastrointestinal, grande retenção biológica e um trânsito metabólico lento. O yuSr,

bem como outros radioisótopos do estrôncio como o 85Sr e 89Sr, enquadra-se nestes pré-

requisitos, apresentando ainda um perfil radiológico que torna prioritário o

estabelecimento de condutas terapêuticas que visem a inibição da absorção pelo

organismo pelas seguintes razões:

a. é emissor beta de alta energia, associado a altas densidades de ionizações primárias;

b. situa-se dentre os produtos de fissão mais prováveis em termos probabilísticos;

c. dentre o universo dos produtos de fissão da série dos alcalinos terrosos, são os de maior

ocorrência;

d. apresenta alta meia-vida física, da ordem de 30 anos, preservando sua radiotoxidez a

longo prazo;

e. uma vez atingido seu sítio de deposição, sua remoção posterior do organismo é inviável

e o detrimento (dano ao tecido vivo associado à emissão radioativa) tende à

irreversibilidade.



1.5. Incorporação de 90Sr no Organismo Humano Via Cadeia Alimentar:

Similarmente aos demais produtos de fissão, o *Sr depositado no solo tende a ser

incorporado metabolicamente pelos vegetais, chegando aos animais e seres humanos

através da cadeia alimentar. São dois os mecanismos desta incorporação inicial: absorção

direta pelas superfícies externas do vegetal (caule, folhas, frutos, flores), ou absorção

indireta a nível radicular de uma forma química inicialmente disponível para troca iônica

no solo.

A captação de ^Sr pelas plantas ocorre principalmente por absorção radicular.

Este mecanismo é favorecido pela tendência de concentração do contaminante na camada

superficial do solo (cerca de 5cm), permanecendo em disponibilidade sob uma forma

trocável para absorção pela raiz.

Conquanto seja um processo de ocorrência pouco relevante, eventualmente,

formas não absorvíveis de ^Sr poderão depositar-se e fixar-se nas superfícies externas do

vegetal. Caso o grau de aderência seja suficientemente alto para que não ocorra sua

remoção posterior para o solo por chuvas ou ventos, o contaminante poderá vir a ser

transferido para o próximo constituinte da cadeia trôfíca por mera ação mecânica de

arraste. Por outro lado, em relação ao organismo humano, o estrondo proveniente do fall-

out é menos absorvido quando depositado em grãos cm fase de crescimento do que em

formas solúveis 22.

A introdução do radioestrôncio depositado no solo na base da cadeia trófica

dependerá, portanto, da sua disponibilidade para absorção pelas raízes das plantas que,

por sua vez, é função de parâmetros como forma química do radionuclídeo, características

metabólicas da planta e propriedades estruturais e físico-químicas do solo. Dentre estas

últimas, destacam-se a permeabilidade, a adsorção, a fixação, a presença de outros íons,

além dos efeitos do pH e da presença de matéria orgânica. Em última análise, o grau de

absorção do 90Sr pela planta estará condicionado a uma interação favorável entre os
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constituintes do solo c o radionuclídeo em questão.

Uma vez incorporado pelo vegetal, o 90Sr (e demais radioisótopos do estrôncio)

é transportado pelos níveis tráficos consecutivos até chegar ao homem, no topo da cadeia

alimentar, pela ingestão direta do vegetal ou por seu consumo de derivados de animais

(carne, leite) que ingeriram o vegetal contaminado. A cada etapa deste transporte ocorre

um processo discriminative em favor do cálcio, de forma a tornar reduzida a fração final

de radioestrôncio disponível para incorporação pelo homem. Quando incorporado pelo

organismo, o átomo radioativo vai comportar-se como no meio externo, interagindo com

os átomos constituintes do meio e provocando ionizações. Ao mesmo tempo em que

podem interferir em seus mecanismos bioquímicos, estas ionizações apresentam ainda

uma grande probabilidade de comprometimento de uma determinada estrutura deste

organismo, prejudicando-o funcionalmente. Em condições desfavoráveis, este processo

agressivo tende à Írreversibil idade e provoca uma síndrome extremamente diversificada

que pode, nos casos mais graves, produzir óbito. Conquanto a provável irreversibilidade

do dano radiológico imponha que a filosofia terapêutica seja necessariamente precedida

por uma conduta preventiva em termos de cerceamento da liberação de produtos de fissão

para o meio ambiente, a conjuntura deste planeta impõe, pragmaticamente, a priorização

de pesquisas que contemplem o ponto de vista profilático da contaminação radioativa,

partindo do princípio que uma parcela considerável da população mundial esteve, está e,

provavelmente, estará exposta à radiação ionizante, em menor ou maior escala.

1.6. Parâmetros Orgânicos de Absorção de Estrôncio:

A taxa na qual o transporte de estrôncio através da parede intestinal atinge seu

valor máximo é definida por alterações do metabolismo do estrôncio, de acordo com

algumas variáveis2:
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1.6.1. Estado Fisiológico:

1.6.1.a. Espécie e Idade:

A absorção intestinal de estrôncio por adultos de várias espécies de mamíferos

varia na faixa de 5 a 25% do intake, enquanto que, para a mesma espécie, varia de forma

inversamente proporcional à idade (90% para os muito jovens e menos que 10% para os

mais velhos).

1.6.1.b. Condições do Trato Gastrointestinal:

Fatores como a presença de alimento, propriedades fisico-químicas da ingesta e

taxa de trânsito da ingesta interferem de maneira específica e quase sempre limitante na

taxa de transposição intestinal do estrôncio, por meio de reações de competição, captação

do contaminante diminuindo sua disponibilidade e degradação dos níveis de interação

contaminante-mucosas.

1.6.1.c. Constituintes Dietários:

Tanto a curto quanto a longo prazo são constatadas reduções da retenção de

radioestrôncio em ratos de modo inversamente proporcional ao nível de absorção de

cálcio. MRAZ et ai. (1962) demonstraram em ratos, a ocorrência de uma redução

significativa da absorção de 85Sr à medida que aumentavam os aportes de alcalinos

terrosos, principalmente cálcio, bário e magnésio. Sulfatos, fosfatos e carbonates

demonstram ser eficientes na redução de estrôncio ingerido por ratos, mormente os dois

primeiros.

Certos aminoácidos como a lisina e carboidratos como a lactose promovem o

incremento da absorço de 85Sr no íleo ao mesmo tempo em que a inibem na região do
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jejuno. SCHMIDT e LANG (1965) estudaram a influência da vitamina A na absorção de

estrôncio ingerido por ratos em crescimento, e constataram um aumento discreto para

dosagens vitamínicas baixas e médias, enquanto que uma condição de hipervitaminose

provocou o bloqueio total da absorção de wSr. A vitamina D apresentou perfis de

alteração semelhantes.

1.6.1.d. Agentes Neurotrópicos:

TRETIAKOVA (1961) administrou diversas drogas neurotrópicas em ratos,

pouco antes destes serem contaminados por via oral com yuSr. No decorrer dos primeiros

30 minutos após à ingestão de 9uSr, ocorreu uma desaceleração na absorção em ratos

tratados com cafeína, teobromina, nicotina, atropina e tetraetilamônio. Decorridas 3 horas,

as quantidades remanescentes de y0Sr no trato gastrointestinal dos indivíduos tratados e

dos controles eram aproximadamente idênticas, embora o teor esquelético de 9üSr dos

primeiros fosse menor que o dos segundos. Ocorreu aumento na excreção fecal de ^Sr no

decorrer das primeiras 24 horas na presença de cafeína, carbocolina, tetraetilamônio e

diidroergotamina, enquanto teobromina, atropina, nicotina e efedrina não provocaram

qualquer efeito mensurável.

1.6.I.e. Irradiação:

O movimento líquido, tanto do 45Ca quanto do 85Sr através da parede intestinal

aumentou discretamente após uma irradiação X de corpo inteiro, conforme demonstrado

na determinação do uptake do fêmur em rato. Foi sugerido que tal aumento dever-se-ia

ao retardo na passagem da solução contaminante pelo trato gastrointestinal, e não por

alterações na taxa de absorção15.

Porcos irradiados submetidos a uma dosagem oral de 89Sr, após um tempo de

espera de 24 horas, retiveram mais radioestrôncio e o excretaram menos pelas fezes que
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os indivíduos-controle; uma dosagem após um intervalo maior da irradiação (21 dias)

apresentou resultados semelhantes. Não foram constatados efeitos na retenção ou excreção

em casos de dosagens injetáveis do mesmo radionuclídeo10.

1.7. O Uptake do wSr:

Ao ter acesso ao interior do organismo humano, um radionuclídeo irá distribuir-

se e/ou fixar-se em função de sua maior afinidade por determinadas moléculas, células,

tecidos, órgãos e sistemas, genericamente chamados de estruturas-alvo. Este

endereçamento é fimção de uma infinidade de parâmetros químicos, fisico-químicos e

bioquímicos como mobilidade do contaminante nos fluidos corporais e similaridade

química, e sua especificação constitui o perfil do uptake deste radio-elemento.

No caso do ^Sr, seu sítio primordial de deposição, i.e., sua estrutura-alvo, é o

tecido ósseo, mais especificamente a rede cristalina dos ossos , em função da presença

maciça do também alcalino terroso cálcio nesta região13'18> 21. Em termos de avaliação da

atividade comprometida e do dano radiológico associado à incorporação de um

radionuclídeo, produto de fissão ou não, deve ser levantado, primariamente, o grau de

facilidade de sua entrada no organismo, definido pela compatibilidade das características

do evento e do contaminante com cada uma das vias de incorporação disponíveis, quais

sejam, sistema digestivo, sistema respiratório, pele íntegra e pele danificada, levando-se

ainda em consideração o perfil do uptake do radioelemento.

A incorporação de %Sr e demais radioisótopos de estrôncio por via epidérmica

não é relevante, uma vez que, excetuando-se o trítio e os isótopos de iodo e de césio, a

pele íntegra constitui uma barreira natural à passagem dos demais produtos de fissão para

o organismo, e mesmo que se trate de uma região da pele danificada (ferimento,

queimadura, etc), o ^Sr incorporado apresentará uma mobilidade pequena, e tenderá a

concentrar-se nas imediações do ponto de entrada, de onde poderá ser removido por
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procedimento externo de descontaminação baseado em sua precipitação com rodizonato

de sódio24.

Da mesma forma, a incorporação de -Sr por inalação não é importante, porque:

- é menos ocorrente sua apresentação no fall-out em uma forma inalável (vaoor ou
aerosol);
- mesmo tendo sido inalado, haverá uma tendência de sua transferência praticamente total

para o trato gastrointestinal através de mecanismos associados à expectoração e deglutição
19,20

Já a incorporação de ^Sr por ingestão é extremamente eficiente, ocorrendo uma

absorção rápida a nível de trato gastrointestinal, que precede a deposição no tecido ósseo.

Esta deposição apresenta o agravante de ser irreversível, i.e., uma vez incorporado à rede

cristalina do osso, o **& não é mais decorporado devido à estabilidade do arranjo espacial

obtido. Como conseqüência, não se pode, neste estágio, pensar em termos de meia-vida

efetiva, mas somente de meia-vida física. Esta é uma das razões para que a estratégia

terapêutica de casos de incorporação de radioestrôncio defina, prioritariamente, objetivos

preventivos como a inibição do uptake e a diminuição da absorção.

A ingestão dietária de ̂ Sr tem lugar principalmente através do leite contaminado

proveniente de vacas constituintes da cadeia alimentar do fall-out. A preferência do leite

como meio de transferência de ^Sr em detrimento da carne bovina é explicada pela maior

adaptabilidade deste radioisótopo a meios nos quais o cálcio é um constituinte natural e

abundante, em função da similaridade química entre ambos e de uma forma coerente com

seu perfil de uptake.20

Em condições normais, o ser humano irá naturalmente excretar uma fração do

^Sr por ele incorporado. A curto prazo, uma avaliação quantitativa preliminar indica que,

da fração não excretada, 70% irá imediatamente se depositar no esqueleto, enquanto que

os 30% restantes permanecerão no sangue20.

15



O uptake eminentemente ósseo do *Sr vai determinar as diretrizes das pesquisas

a cerca dos procedimentos terapêuticos que visam a minimização de seu grau de absorção

pelo organismo, com a conseqüente restrição do dano radiológico, trabalhos estes nos

quais o esqueleto é, ao mesmo tempo, matéria-prima para radioanáfise e referencial

estrutural de preservação.

1.8. Níveis de Interação Metabólica Estrôncio-Cálcio:

O uptake do estrôncio absorvido pelo trato gastrointestinal acompanha o

metabolismo do cálcio no organismo humano e se constitui em um indicativo de que a

paridade de comportamento químico entre ambos tende a permanecar na matéria viva,

gerando processos metabólicos interativos e, freqüentemente, de competição. Por esta

razão, a definição de um modelo metabólico do estrôncio para o adulto padrão deve ser

acompanhada por um estudo simultâneo do metabolismo do cálcio, de forma a se

estabelecer um plano de comparação e os principais graus de interferência mútua2I28.

Aproximadamente 99% do cálcio total do corpo se encontra nos ossos, o restante

está distribuído no plasma sangüíneo e, em uma proporção menor, nos fluidos intersticiais,

participando, em ambos os casos, de reações químicas vitais. No ser humano adulto

normal, o cálcio plasmático total é da ordem de 350mg, sendo 250mg em formas iônicas

e difundíveis e o restante ligado principalmente a moléculas protéicas não difundíveis27-
28. A necessária manutenção destes teores é obtida através da regulação hormonal via

glândulas paratiróide e tiróide, proporcionando um equilíbrio dinâmico de transposição

entre o cálcio plasmático e o esquelético, pelo qual o organismo utiliza o esqueleto como

repositório.

Em outras palavras, trata-se de um mecanismo homeostático de compensação em

que a paratiróide, ao receber a informação de baixa dos níveis plasmáticos de cálcio,
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libera seu paratormônio, deflagrando a liberação de cálcio da matriz óssea para o plasma.

O processo inverso é regulado pela tiróide, através de um de seus hormônios, a

calcitonina, acarretando em uma diminuição dos níveis plasmátieos de cálcio por inibição

da reabsorção óssea.

Comparativamente, o metabolismo do estrondo é similar ao do cálcio, mas não

idêntico, em função da ocorrência de processos de discriminação biológica, gerando

diferentes taxas de absorção24'8111318'27'28. Em condições normais, e a nível gastrointestinal,

o organismo assimila cálcio preferencialmente ao estrôncio24, discriminando este último

em uma razão de Vo. 21. Experiências empregando 45Ca e 89Sr como traçadores

comprovaram um aumento mais rápido dos níveis plasmátieos do primeiro em relação ao

segundo18. Por outro lado, não foram constatadas discriminações entre cálcio e estrôncio

na transferência do plasma para o trato digestivo e deste para o esqueleto, o que corrobora

as semelhanças de perfil de uptake entre ambos27. As razões para estas discrepâncias ainda

não estão bem estabelecidas, mas algumas prováveis explicações para o fato têm sido

propostas:

a. ocorrem diferentes níveis de transporte entre cálcio e estrôncio em algumas secreções

corporais25;

b. ocorrem sítios diferentes de absorção entre ambos18;

c. a passagem do cálcio do lúmem intestinal para o plasma sangüíneo se dá tanto por

difusão passiva quanto por transporte ativo, enquanto que o mesmo processo para o

estrôncio se restringe à difusão passiva2-l8'28;

d. as ligações estrôncio-proteínas plasmáticas são mais fracas que as ligações cálcio-

proteínas plasmáticas2I,

e. ocorre um processo discriminative a nível de túbulos renais, onde o cálcio é reabsorvido

preferencialmente em relação ao estrôncio27.

A mesma metodologia de aplicação de traçadores foi adotada no estabelecimento

de outros parâmetros comparativos entre ambos:
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a. a principal forma de excreção de 85Sr se dá por via renal18;

b. em comparação com o 45Ca, o 85Sr apresentou menor absorção gastrointestinal, maior

eliminação fecal e maior excreção urinaria 18;

c. um aporte maciço de cálcio parece inibir o uptake do 90Sr4.

Todos estas afirmativas tendem a fundamentar a constatação de que existe um

alto nível de interação e concorrência metabólica entre cálcio e estrondo envolvendo

diversas estruturas corporais e qualquer tentativa para se definir um procedimento

terapêutico para reduzir a absorção e inibir o uptake do ^Sr deve, prioritariamente,

preservar a capacidade funcional do cálcio no organismo.

1.9. Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante:

A diferença fundamental entre a radiação ordinariamente presente na biosfera

(luz, calor, ultravioleta, infravermelho) e a emissão proveniente da desexcitação do núcleo

instável de um elemento radioativo, seja ele produto de fissão ou não, está na capacidade

desta última em promover ionizações nos átomos e moléculas do meio por ela atravessado.

A razão para esta diferenciação está na quantidade muito maior de energia cedida ao meio

pela partícula nuclear, muitas vezes suficiente para expulsar um elétron de seu orbital.

O 90Sr se enquadra nos produtos de fissão cuja instabilidade é decorrente do

excesso de neutrons em seu núcleo. Por isto, seus átomos decaem produzindo um próton

que permanece no núcleo e um elétron, também chamado partícula beta, que é ejetado:

n => p + +



Este fenômeno se dá de forma praticamente contínua, produzindo um feixe de

partículas beta com uma energia intrínseca, transmissível sempre que um determinado

alvo do meio seja atingido, principalmente os elétrons orbitais ou núcleos dos átomos que

o constituem.

Em função da quantidade de energia transferida de uma partícula beta para um

elétron orbital, dois eventos são passíveis de ocorrência:

a. excitação atômica ou molecular, pela qual o elétron atinge um orbital de maior energia

e tende a retornar a seu estado fundamental emitindo o excesso de energia sob a forma de

fótons de luz, de acordo com a Lei de Planck, que relaciona a energia liberada E (em

Joules) com a constante de Planck h (6,63 x IO"34 J.s) e a freqüência de emissão f (em s~'):

= h.f

b. ionização, pela qual o elétron adquire uma energia mecânica superior a sua energia de

ligação e é ejetado, formando-se um par iônico elétron-cátion, cuja energia média de

formação é 34eV.

Em termos de tecido vivo, o dano biológico radioinduzido é o resultado do

somatório dos danos em células individuais, sendo estes decorrentes de ionizações

atômicas e posteriores dissociações de moléculas que componham cada célula. Em outras

palavras, qualquer dano radiológico radioinduzido tem como ponto de partida e é

probabilisticamente dependente da intensidade de ionizações. Como um efeito em cascata,

a ionização e/ou excitação de elementos e substâncias integrantes das células pode

comprometer a funcionalidade da célula como um todo, podendo atingir a estrutura

funcional do órgão ou tecido por eles constituídos29.
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Embora seja problemática a tentativa de se estabelecer bases concretas relativas

à resposta celular à radiação ionizante, pode-se afirmar, a priori, sua extrema

variabilidade. As dificuldades associadas a esta proposição são:

• grande diversidade morfológica e funcional entre as células que compõem o tecido

vivo;

• condições de irradiação do tecido vivo variáveis.

Além disto, temos que considerar a natureza probabilístea da interação partícula

beta-molécula do meio (ou átomo),o que, em última análise, vai definir a eficiência de

transferência de energia e, por conseqüência, a extensão do dano celular.

1.9.1. Efeitos Biológicos Radioinduzidos a Nível Celular:

O primeiro aspecto a ser observado na avaliação do comprometimento celular

radioinduzido é quanto a sua reversibilidade. A reversibilidade do dano celular está ligada

intimamente à capacidade de reparo da célula. Os primeiros mecanismos são deflagrados

ainda durante a fase de irradiação e a possibilidade de recuperação celular é função das

características morfológicas, bioquímicas e funcionais da célula 29-30>38.

Quando a possibilidade de reversão não se concretiza, o comprometimento

celular pode levar a:

• desvios de funcionalidade e morte celular a médio prazo;

• morte celular imediata;

• mutações celulares decorrentes de variações no código genético.

Tanto os desvios funcionais quanto as caminhos de morte celular estão regidos

pelos mesmos mecanismos, baseados em ionizações, quais sejam:
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- decomposição de substâncias estruturais do meio celular;

- aumento ou decréscimo de produção de substâncias específicas do meio celular

(hormônios, enzimas), acarretando em alterações metabólicas ou de ciclos reacionais

bioquímicos a nível celular.

Em última análise, é o nível de comprometimento celular que vai delimitar a

probabilidade de sua sobreviência. Sob o ponto de vista estrutural, os efeitos

radioinduzidos mais relevantes são:

a. comprometimento da membrana: ionização de ácidos grcxos e lipoproteínas

constituintes da membrana celular, alterando suas características de permeabilidade e, em

conseqüência, da fluidez celular;

b. comprometimento enzimático por dois caminhos distintos: inativação ou desnaturação

de enzimas controladoras de reações bioquímicas, com conseqüentes alterações

metabólicas e diminuição da atividade celular ou ainda hiperativação enzimática

produzindo dano ao substrato celular da enzima, em decorrência do aumento de contato

e da interação enzima-substrato.

c. comprometimento direto de estruturas específicas do meio celular por dois mecanismos

distintos: a nível de mitocôndria produzindo alterações no balanço energético da célula

ou ainda a nível de lisossoma, deflagrando a liberação de enzimas proteolíticas que atacam

a célula e a destroem.

A morte celular corresponde à cessação de toda atividade metabólica, seguida de

necrose, associada a dois aspectos morfológicos prováveis: liquefação ou coagulação. Em

resumo, a não ser em condições severas de irradiação, nas quais a grande quantidade de

energia incidente no meio celular inviabiliza a curto prazo sua sobrevivência, a previsão

de letalidade celular associada a um evento radiológico se baseia em princípios meramente

estatísticos.
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1.9.1.a. Aberrações Cromossomiais Radioinduzidas e Suas Conseqüências:

Por sua extensão e importância na funcionalidade celular, as moléculas de DNA

constituem um dos sítios mais importantes de deposição de energia pela emissão de

partículas beta. O dano radioinduzido em uma molécula de DNA que não é

apropriadamente reparada, ou simplesmente não reparada, acarreta em uma perda parcial

ou em uma alteração na seqüência das bases nitrogenadas. Tal falo leva a uma

modificação do código genético, originando uma mutação que, ao afetar a estrutura

cromossomial, pode eventualmente tornar-se visível ao microscópio óptico sob a forma

de aberrações cromossomiais29-30.

Estas anomalias morfológicas correspondem a duplas rupturas, seguidas de

rearranjos randômicos dos fragmentos. A dupla ruptura de um braço cromossomial pode

então envolver a perda de um fragmento intermediário (deleção) ou uma modificação na

ordem dos fragmentos distais (inversão).

As conseqüências destas alterações são efeitos radioinduzidos que, em função da

forma de manifestação, se classificam em somáticos ou hereditários. A diferenciação se

dá, a princípio, em bases de variações de perfil de uptake. Os efeitos somáticos se

manifestam apenas no fenótipo do indivíduo irradiado e decorrem da exposição das

estruturas corporais à radiação ionizante, desde que29-30:

a. as gônadas não estejam entre a população celular atingida;

b. no caso de as gônadas terem sido atingidas, seja estrutural e funcionalmente irrelevante

o dano radiológico associado a elas;

c. mesmo caso anterior, havendo reversibilidade do dano associado.

Os efeitos hereditários decorrem do comprometimento relevante e irreversível das

gônadas pela ação da radiação ionizante e apresentam uma ocorrência probabilística nos
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descendentes do indivíduo irradiado. Uma vez que a irradiação das gônadas é pré-

requisito para que ocorra este tipo de comprometimento, restringe-se o evento a casos de

contaminação por radioisótopos de uptake não específico, i.e., que não apresente as

características de uptake que o leve a se depositar em um outro sítio corporal, como é o

caso do estrôncio. Como em termos de deposição as gônadas não se caracterizam como

estruturas-alvo isoladamente, conclui-se que somente radioisótopos que apresentem

uptakes inespecíficos, se distribuindo praticamente pelo corpo todo - como é o caso do
l37Cs - estejam associados à manifestação de efeitos hereditários.

Sob este prisma, o perfil eminentemente ósseo do 90Sr praticamente restringe ao

campo somático os efeitos decorrentes de sua incorporação, como a disfunção e inibição

funcional da medula óssea e seus produtos, e interferência no crescimento ósseo, sendo

o mais relevante deles a formação de tumores ósseos, com ou sem características

fenotípicas de malignidade, se destacando entre todos o sarcoma ósseo13.

A incorporação de estrôncio na rede cristalina do tecido ósseo pode acontecer

tanto de forma concentrada quanto difusa, gerando campos de irradiação próximos ou

dispersos. A partícula beta apresenta poder de frenação intrínseco muito alto, i.e., é pouco

penetrante no tecido vivo, transferindo rapidamente sua energia às moléculas e aos

átomos do meio. É esta transferência maciça e localizada de energia que favorece o

desenvolvimento de tumores.

1.10. O Conceito de Radiossensibilidade:

Uma vez que as células componentes dos vários tecidos e órgãos do corpo

humano diferem em morfologia e funcionalidade, é factível que a resposta celular à

radiação ionizante também seja variável29.

De acordo com a Lei de Bergonié e Tribondeau, os efeitos da radiação sobre uma

determinada célula é dirclamente proporcional a sua atividade reprodutiva e inversamente
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proporcional ao seu grau de diferenciação dentro de um determinado tecido ou órgão2v.

Sob esta linha de abordagem, os tecidos mais suscetíveis são aqueles em que a divisão

celular é mais freqüente e rápida, como o baço, o tecido linfóide, as gônadas, a pele, os

cabelos, além do trato gastrointestinal. Os pulmões apresentam sensibilidade média, sendo

os menos sensíveis os músculos e ossos plenamente desenvolvidos.

Por outro lado, é importante observar o caráter genérico e limitado desta

classificação, que não contempla casos de aumento da radiossensibiíidade de um

determinado tecido em decorrência de uma eficiência maior de sua interação com o fluxo

de partículas, proveniente da maior afinidade entre o radioisótopo e o tecido irradiado. A

própria incorporação de 90Sr no tecido vivo corrobora este princípio, incrementando a

radiossensibiíidade de um tecido classificado como "pouco sensível" à radiação30.

Entretanto, a maior dubiedade entre a teoria e a prática na radioproteção está na

resposta individual à radiação ionizante. Na prática, indivíduos equivalentes

organicamente submetidos a irradiações similares - emissão, geometria, taxa de dose, dose

absorvida - apresentaram respostas totalmente discrepantes, incluindo-se nelas o óbito30.

Em outras palavras, a sensibilidade do organismo à radiação ionizante pode variar

de indivíduo para indivíduo, não estando ainda bem definidos os parâmetros que

sustentam esta diferenciação nem os mecanismos pelos quais ela se dá. Esta premissa,

evidentemente, só se sustenta até um determinado limite de dose absorvida, e a absorção

de altas doses de radiação que ultrapassem este limite irão deflagar um efeito somático

imediato como falência neurológica ou surtos hemorrágicos que levarão o indivíduo

inevitavelmente ao óbito 39.

V.
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1.11. Filosofia da Conduta Terapêutica para um Evento de Incorporação Radioativa:

1.11.1. Conceito de Meia-Vida Efetiva:

A dose resultante da incorporação de um contaminante é, em geral, recebida por

um intervalo de tempo significativamente grande após o intake. Esta dose, definida como

dose comprometida, corresponderá à energia depositada no decorrer do intervalo de tempo

em que a taxa de dose atuou29'3038.

Isto significa que a extensão do dano radiológico está diretamente relacionada

à intensidade de ionização deflagradas pela transferência de energia da radiação ionizante

para o tecido vivo ao longo do tempo. Estes parâmetros estão circunscritos às

características de emissão do contaminante e ao seu perfil interativo com o tecido vivo,

não sendo, portanto, diretamente influenciáveis por fatores externos 29>30>38'39.

Sob este prisma, uma conduta terapêutica deve abordar de forma indireta a

restrição do dano radiológico através da minimização do tempo de permanência do

contaminante no organismo39.

Genérica e independentemente da estrutura-alvo atingida, a interação do

contaminante com seu sítio de deposição é progressivamente atenuada por dois processos

coordenados 39:

a. eliminação biológica, que corresponde à excreção propriamente dita;

b. eliminação física, dada pelo decaimento radioativo do contaminante.

Na prática terapêutica, extrapola-se o conceito de meia-vida física de um

radioisótopo para sua meia-vida biológica, correspondendo ao intervalo de tempo

necessário para que o processo excretório reduza a atividade radioativa à metade de seu

valor inicial descontado o decaimento físico, a partir da eliminação de uma determinada
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massa de contaminante, sendo esta a diferença fundamental entre ambos. Por outro lado,

por se tratarem de dois processos coordenados, deve-se chegar a um conceito que englobe

a síntese de suas co-atuações, denominando-se a resultante como meia-vida efetiva:

l/T1/2 efetiva = l/T1/2biológica + l/T1/2 física

Dada a imutabilidade da meia-vida física, é, portanto, a otimização da meia-vida

biológica que permite a diminuição da meia-vida efetiva e é neste contexto que um

procedimento terapêutico deve ser conduzido.

1.11.2. Fatores Agravantes da Incorporação de 90Sr:

A incorporação biológica de 9uSr se enquadra dentre as situações de

complexidade em termos de definição de uma conduta terapêutica. Esta dificuldade é

decorrência de circunstâncias agravantes inerentes à presença deste contaminante no

organismo e que, ao restringirem as opções de tratamento, introduzem novos pré-

requisitos no processo decisório e aumentam a magnitude do dano radiológico a saber 29>3°:

- a similaridade química e metabólica do estrôncio com relação ao cálcio preconiza uma

técnica de decorporação de alta especificidade;

- sua elevada meia-vida física torna necessário um elevado grau de otimização da meia-

vida biológica;

- apresenta alto grau de absorção pelo trato gastrointestinal e uma rápida deposição no

tecido ósseo;

- seu uptake é irreversível, i.e., uma vez completado, o radioestrôncio não pode mais ser

deslocado do arranjo tridimensional do tecido ósseo;

- apresenta uma relativa quimiotoxidez, estabelecendo limites para a administração do
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isótopo estável.

Todos estes fatos levam a algumas considerações30'38-39:

a. uma conduta terapêutica eficiente deve ser restrita a um intervalo de tempo que não

produza efeitos colaterais em relação ao balanço metabólico do cálcio;

b. a irreversibilidade da deposição do estrôncio no osso inviabiliza a filosofia de

otimização da meia-vida biológica ao final do uptake;

c. a rapidez de trânsito metabólico dos processos de absorção e endereçamento

compromete a eficiência de métodos terapêuticos convencionais de aceleração fisiológica

(indução à defecação, vômitação, diurese).

d. em conseqüência dos dois últimos itens, uma estratégia terapêutica deverá

obrigatoriamente objetivar a redução do uptake ósseo do estrôncio através da inibição de

sua absorção a nível gastrointestinal, promovendo, principalmente, a restrição a sua

capacidade carcinogênica13.

1.11.3. Opções Terapêuticas mais Usuais para Decorporação de Sr:

Em sua edição n° 65, o National Comission on Radiation Protection (NCRP),

publicação regular da IAEA (International Atomic Energy Agency), órgão diretamente

ligado à Organização Mundial de Saúde, apresenta algumas alternativas para este campo
24,29.
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1.11.3.a. Terapia da Precipitação:

Parte do princípio que a indução à formação de compostos insolúveis do

contaminante inibe sua absorção pelo trato gastrointestinal. Para o radioestrôncio, são

utilizados o sulfato ou fosfato de bário ou cálcio. As restrições a esta conduta se baseiam

na possibilidade de ocorrência de efeitos constipantes e da deposição do sulfato de

estrôncio no trato gastrointestinal em casos de utilização prolongada sem que se disponha

de informações quanto às conseqüências radiológicas a longo prazo. Além disto, sua

eficiência é discreta na terapia de contaminações remotas e em incorporações via água

potável, o que restringe sua efetividade apenas para terapias de primeiros socorros. Do

ponto de vista da precipitação com fosfates, são relatados desde vômitos e diarréia, até

casos mais graves de hipotensão severa, insuficiência renal e infarto do miocárdio em

conseqüência de suas propriedades cardiodepressoras , o que restringe sua utilização em

cardiopatas. A administração intravenosa de fosfatos está, em geral, restrita a casos

severos de hipercalcemia, não sendo a primeira opção em casos de incorporação

radioativa3839.

1.11.3.b. Terapia do Efeito Diluente por Isótopo Estável:

Consiste na saturação do trato gastrointestinal com estrôncio estável, de forma

a inibir a absorção e o uptake do radioestrôncio. A posologia especifica doses diárias

máximas de 1500mg e 600mg de lactato por via oral ou gluconato por via intravenosa,

respectivamente, durante um período máximo de seis meses, sendo estes dois parâmetros

limitados pela quimiotoxidez do estrôncio15 . É um procedimento terapêutico de ação

lenta, com eficiência discreta e ainda pode apresentar efeitos colaterais relacionados à

deposição do estrôncio estável no tecido ósseo, dada a manutenção da irreversibilidade

de uptake pelo isótopo estável.
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t.l I.3.C. Terapia de Deslocamento:

Trata-se de uma variação da terapia de diluição isótópica e consiste na

administração de cálcio, um elemento estável de características químicas e metabólicas

semelhantes as do estrondo, com número atômico próximo, e que compete com sucesso

com este nos sítios de uptake. Embora promova a redução do uptake do radioestrôncio,

o tratamento aumenta indesejavelmente seu trânsito excretório, em função da

discriminação natural que o organismo faz do cálcio em relação ao estrôncio.

Entretanto, deve ser enfatizada a possibilidade de ocorrência de discrepâncias a

partir da aplicação de um modelo teórico como os anteriores em um caso real de

incorporação de um radiocontaminante, sendo a viabilidade e eficiência do procedimento

terapêutico freqüentemente ditadas por variáveis circunstanciais, ligadas ao perfil do

paciente e do evento de incorporação.

1.12. A Revolução Terapêutica da Permuta de tons:

1.12.1. Um Breve Histórico36:

A Bíblia relata que Davi, ao notar a necessidade de purificação do manancial de

água de seu povo, ordenou, sob inspiração divina, que se passasse a água por uma coluna

de madeira fragmentada previamente apodrecida. Como Davi teve esta inspiração não se

sabe, mas sem dúvida este foi o primeiro sistema trocador iônico da história da

humanidade, sendo o milagre materializado através da capacidade de captação de íons

por parte dos ácidos húmicos formados na fermentação da madeira. O que ocorria na

realidade era a captura de íons inorgânicos presentes no meio aquoso por moléculas destes

compostos que, em troca, cediam hidrogênio para a água.
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Muito mais tarde, e quando já dispunha do mínimo necessário em termos de

domínio tecnológico de análise química para que fosse possível a tirada de conclusões,

a humanidade observou que a água que passava através de uma massa de terra ou argila

tinha a composição química de suas impurezas freqüentemente alterada e diminuída. Foi

constatado em seguida que estas moléculas se caracterizavam por sua natureza quase

sempre orgânica e pelos altos peso molecular e grau de polaridade.

Na década de 50, a demanda por este procedimento em diversas áreas industriais

e de pesquisa fez com que se iniciasse a síntese de resinas orgânicas trocadoras de íons

de base polimérica, principalmente a de poliestireno cruzado (poliestireno mais

divinilbenzeno). Atualmente, este ramo se expandiu enormemente, de forma a ampliar a

disponibilidade no mercado de resinas sintéticas com as mais diversificadas

especificações, inclusive em termos de dimensão de particulado, destacando-se as resinas

do tipo DOWEX.

1.12.2. A Troca Iônica na Conduta Terapêutica de Incorporação de Radioisótopos:

Em termos de organismo vivo, a administração de trocadores de íons objetiva a

produção de complexos estáveis e não absorvíveis com o contaminante, a nível de fluidos

biológicos, sendo estes compostos elimináveis por via urinaria ou fecal. Por outro lado,

os trocadores de íons têm sua aplicação restrita ao decréscimo do trânsito gastrointestinal

de radionuclídeos ingeridos ou inalados. A nível humano, os principais trocadores de íons

são o ferrocianeto férrico e os alginatos.

IUNUMA et ai. (1971) demonstrou a eficiência das resinas trocadoras de íons na

aceleração da excreção fecal do u7Cs (por via oral e logo após o acidente). MAJLE e

GORZKOWSKI (1975) obtiveram resultados semelhantes pela administração de

ferrocianeto de níquel ligado a uma resina aniônica, na diminuição da meia-vida biológica

do ^Co em ratos, sendo que, em ambos os casos, a eficiência é comparável a do Azul da
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Prússia.

Uma vez tenham sido previamente purificadas através da remoção de suas

impurezas mais comuns (em geral monômeros e plastificantes residuais, ambos de toxidez

acentuada), a maior parte das resinas é relativamente inerte, atravessando o trato

gastrointestinal praticamente incólume. Por outro lado, a maior parte das resinas fortes,

sejam elas catiônicas ou aniônicas, apresentam efeitos colaterais que restringem sua

aplicabilidade a casos severos de incorporação de radioisótopos com deposição no lúmen

intestinal, devendo a administração ter lugar o mais rapidamente possível, para uma maior

eficiência.

A escolha do trocador de íons deve preferenciar a faixa de pH do trato

gastrointestinal, uma vez que alterações nesta variável podem provocar um aumento em

seu volume. Isto se torna mais crítico à medida em que a dose terapêutica é alta, variando

de 3 a 15g. A deficiência de seletividade química por parte da maioria dos trocadores de

íons faz com que estes se liguem concomitantemente a outras espécies químicas, podendo

acarretar interferências na absorção de outros nutrientes orgânicos e inorgânicos. Também

deve ser considerada a geometria do particulado da resina, evitando-se formas mais

angulares a fim de se conservar a integridade das mucosas intestinais 39.
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2. JUSTIFICATIVAS

Na primeira metade deste século as pesquisas para a obtenção de substâncias

trocadoras de íons chegavam a um impasse: - conquanto surgissem novos aplicativos,

principalmente resinas de base polimérica, sua aplicabilidade se restringia ao campo

industrial. A utilização da permuta iônica para decorporação de contaminantes pelo tecido

vivo esbarrava na impossibilidade de se obter um agente trocador que apresentasse

compatibilidade biológica, i.e., que preservasse as estruturas do trato gastrointestinal, que

atuasse seletivamente sobre o contaminante sem afetar o equilíbrio metabólico e que

apresentasse um nível mínimo de toxidez.

As pesquisas na área biológica foram direcionadas para compostos naturalmente

disponíveis e, em 1947, MILLIS e REED anunciaram a viabililidade da utilização do

ácido algínico e seus sais derivados (os alginatos), encontrados em várias espécies de

algas pardas (Phaeophyceae), na inibição da absorção e conseqüente aumento da

decorporação de radioisótopos de estrondo incorporados pelo trato digestivo em seres

humanos13-20. HAUG e LARSON (1964) afirmaram que o alginato de sódio obtido a partir

de Laminaria hiperborea apresenta uma afinidade decrescente por estrondo, cádmio e

cálcio20, hipótese esta confirmada aposteriori por diversos pesquisadores1 267-9'13-15 16-

19,23,26

O ácido algínico é um polímero de ácidos com cinco átomos de carbono (ácidos

D-manurônico e L-gulurônico) presente nas duas camadas das paredes celulares e nos

espaços intercelulares da lamela média das algas pardas, onde, ao lado de seus sais

correspondentes, desempenha funções estruturais, de troca iônica e de retardo no processo

da dessecação. Esta última característica viabiliza que muitas formas, principalmente

membros da ordem Fucales, possam se submeter a longos períodos diários de emersão

no decorrer das marés baixas. O teor de ácido algínico pode atingir até 50% do peso seco

da alga. Após a extração do ácido aíginico da alga, e posterior obtenção dos seus sais

derivados (alginatos), estes produtos se tornam disponíveis para utilização industrial.
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Atualmente a demanda comercial de ambos é enorme, em virtude de suas

propriedades estabilizantes e emulsifieantes, sendo encontrados em sorvetes, enlatados

em geral, produtos dietéticos, etc 34.
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3. OBJETIVOS

A repercussão mundial do recente acidente nuclear em Tokaimura no Japão

reforça a tese da atualidade do tema da contaminação ambiental (e conseqüentemente

biológica) por produtos de fissão. Existem também indicativos na midia que apontam, no

presente momento, a viabilidade do recrudescimento da liberação indiscriminada de

radioisótopos para a atmosfera, a partir de um quadro de instabilidade política mundial

e da crescente inclusão, formalizada ou não, de novos "filiados" ao antes restrito clube

atômico, isto é, o grupo de países que detêm a tecnologia nuclear.

O objetivo inicial enfocado na revisão da literatura se refere à aplicabilidade de

alginatos na medicina como descontaminante em indivíduos que venham a incorporar

radioisótopos de estrôncio em eventos radioativos ou nucleares, priorizando-se a

eficiência terapêutica e a manutenção da integridade fisiológica do paciente. Por outro

lado, sendo praticamente inevitável a incorporação simultânea de outros produtos de

fissão em caso de acidentes nucleares, é também prioritária a verificação da

compatibilidade da presença concomitante do alginato e outros descontaminantes

indicados para os demais produtos de fissão, em termos de um procedimento terapêutico

abrangente e simultâneo.

Além disto, são discutidas as perspectivas da alginoterapia em relação a outras

terapias mais facilmente disponíveis, bem como a tendência filosófica dos grupos

científicos formadores de opinião na área quanto a sua utilização presente e futura.

34



4. METODOLOGIA

4.1. Revisão Bibliográfica

O levantamento dos trabalhos da literatura foi realizado através do Centro de

Informações Nucleares (CIN), setor da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

O CIN é um órgão que congrega o acervo de todo o referencial bibliográfico da área

nuclear, com suas subdivisões como radioproteção, radioterapia, radiodiagnóstico,

inspeção e controle de instalações nucleares e radiativas, estando interligado às principais

referências mundiais deste campo, incluindo-se universidades, hospitais, bibliotecas,

editoras especializadas e demais centros de pesquisa.

Para que se possa utilizar dos serviços do CIN, é necessário que se atinja a

condição de usuário. Para tanto, o interessado deve definir um perfil operacional,

especificando áreas preferenciais de atuação, bem como assuntos e palavras-chaves, estes

últimos facultativamente. O perfil do usuário pode ser modificado em função de prováveis

alterações em sua atividade profissional e, uma vez definido, permite ao usuário a

disponibilidade de trabalhos ligados a um projeto ou assunto específicos, sendo factíveis

restrições em função dto período de tempo e idioma.

Os encaminhamentos de acesso a informações podem ser realizados de três
formas:

- o usuário indica um trabalho específico (ou uma seqüência deles) através do

título, autor ou publicação (nota técnica, paper, monografia, tese);

- o usuário indica um assunto específico, anexando ou não um código específico

de palavras-chaves;

- o usuário encaminha somente um código de palavras-chaves.

Uma vez encaminhada, a solicitação entra em processo de stand by durante um

intervalo de tempo determinado pelo esgotamento do processo de rastreamento ou a
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pedido do usuário, quando este dispuser de uma gama de informações que julgue

suficiente para seus propósitos.

Para este trabalho, aproveitou-se o sub-ítem radioproteção, constante

anteriormente do perfil do autor, anexando-se as palavras-chaves descontaminação, seres

humanos, estrondo e alginato. Ao mesmo tempo, foi realizada uma pesquisa paralela

envolvendo a biblioteca do Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN), órgão

de vinculação do autor deste trabalho.

Foram também importantes as referências obtidas a partir de consultas a

pesquisadores pertencentes a diversas instituições científicas, principalmente na definição

do quadro das perspectivas futuras ligadas ao tema.

4.2. Diretrizes de Pesquisa:

Em termos de objetivo, os trabalhos buscaram a justificativa da terapia com

alginato, através da comprovação de três pré-requisitos fundamentais:

a. inibição efetiva da absorção a nível gastrointestinal do radioestrôncio e de seu

uptake ó

b. não interferência na disponibilidade e mecanismos metabólicos do cálcio

fisiológico11'1314'16-23.

c. viabilidade de utilização terapêutica simultânea de alginato e outros

descontaminantes específicos (radiogardase, iodeto de potássio, Zn ou Ca-DTPA)

para outros produtos de fissão de maior ocorrência e relevância no âmbito do fall-

out (respectivamente t37Cs, !31I, "'Ce)9'26-31'32-33.
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Algumas abordagens adicionais, mencionadas de forma mais superficial, foram

levadas em conta, como:

• influência da terapia de alginato sobre o balanço metabólico dos elementos

estáveis, exceto o cálcio l218.

• influência do fator tempo de espera na eficiência terapêutica do alginato ' 20.

• influência da utilização de diversas concentrações de alginato na eficiência

terapêutica l9.

Em termos de fundamentação teórica, foram consideradas referências ligadas à

definição das linhas de comportamento fisiológico em relação ao estrôncio e ao cálcio em

condições de não interferência terapêutica2-8 -10-''-12> 17'18 21-22-25 ?>'.

Uma análise comparativa do universo dos trabalhos considerados indicou

variações de metodologia em todas as etapas do processo de pesquisa, mas, em linhas

gerais, o procedimento experimental obedeceu às seguintes etapas, não necessariamente

em ordem cronológica:

• utilização de cobaias (quase sempre ratos) e voluntários, em geral na fase

adulta e em boas condições de saúde, de forma a não serem introduzidas variáveis

adicionais ao processo;

• administração cio radioestrôncio ( bem como de outros contaminantes, quando

for o caso);

• administração do alginato (bem como de outros agentes terapêuticos, quando

for o caso);

• ensaios em branco:

- substituição do alginato por agar-agar1-7, um composto inerte do ponto

de vista dos objetivos da pesquisa, de forma a se obter as mesmas

viscosidade e influência no trânsito intestinal da solução terapêutica;

- adoção de uma solução-placebo, suprimindo-se apenas o alginato20;
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• simples omissão do veículo terapêutico.

• análise comparativa dos níveis de atividade residual em determinados sítios do

organismo (majoritariamente tecido ósseo, em concordância com o perfil do

uptake do estrondo) e fluidos corporais, efluentes ou não (excreta, sangue,

plasma em especial);

• avaliação da eficiência terapêutica.

4.3. Metodologia de Administração do Radioestrôncio:

Não foi verificada uma tendência acentuada à padronização dos níveis de

dosagem radioativa, embora tenha sido observada uma faixa de dosagem de 0,1 a 50uCi.

Excepcionalmente foi abordada uma situação de baixo intake contínuo correspondente a

uma dosagem diária de 3,1 a 4,2pCi. Originalmente, cada pesquisador recebeu um dentre

três radioisótopos (85Sr, 89Sr e ^Sr) na forma de solução-padrão de cloreto de estrondo

com alta densidade específica fornecida por instituições autorizadas e supervisionadas

pela IAEA (Radiochemical Centre Amersham of London, Atomic Energy of Canada, New

England Nuclear\etc). Os critérios de diluição seguiram os termos dos níveis de atividade

preconizados pelo objetivo do trabalho. Conquanto o 90Sr (T1/2 = 28 anos) seja o isótopo

de estrondo mais relevante em termos de ocorrência no fall-out e incorporação na cadeia

alimentar, foi preferenciado o 85Sr (T1/2 = 64 dias)1-2'7'9-I0> 17-20>23>25>26
? qu e apresenta as

vantagens de uma meia-vida menor, minimização da atividade residual no organismo e

maior consistência em termos radioanalíticos. Também foi adotado o 89Sr 8 I113 ' I6, que

apresenta uma meia-vida adequadamente curta (T,/2 = 5 1 dias), mas com a mesma

complexidade analítica do ^Sr34'12-21-22-27.

A administração do radioestrôncio se deu principalmente por via oral, misturado

à dieta sólida convencional e ao manancial de água potável, correspondente aos maiores
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níveis de dosagem. Para os cobaias, o radioestrôncio por via sólida foi disponibilizado na

ração, similar às comercialmente disponíveis. Em termos gerais, não houve restrições de

constituintes na dieta dos voluntários, evitando-se apenas situações de maior

preenchimento gastrointestinal, o que acarretaria em alterações indesejáveis na mecânica

absortiva tanto do contaminante quanto do descontaminante. Outros métodos de

administração foram a intubação orogástrica 1>7>14, além de injeções intraperitoniais 81323

e intravenosas"-24. Em um único caso, os componentes dietários foram contaminados na

origem: leite de uma vaca que recebeu uma dose parenteral de 85Sr e pão de uma farinha

cujo trigo foi cultivado em solo contaminado18.

4.4. Metodologia de Administração do Alginato:

O ácido algínico na forma de seu sal de sódio, ou eventualmente de cálcio, foi

adquirido pelas instituições em formas comercialmente disponíveis, principalmente do

tipo SSLD2, com denominação de Manucol, excetuando-se um caso em que o alginato foi

extraído da kelp gigante do Pacífico15. Uma forma alternativa de alginato, OG1,

apresentando níveis maiores da fração gulurônica/manurônica, foi adotada em

experimentos que visavam a otimização na eficiência de decorporação induzida por esta

deste diferenciação20.

A administração oral de alginato envolveu diretamente restrições decorrentes da

baixa palatabilidade e alta viscosidade da mistura. Esta última limitação, ao mesmo tempo

em que compromete a deglutição e o trânsito no trato gastrointestinal, preconiza a via orai

como forma prioritária de disponibilização terapêutica. Por este princípio, o agente

terapêutico foi misturado à dieta sólida ou líquida (cobaias e voluntários) ou associado a

amido (voluntários). O alginato seco é lentamente solúvel em água, obtendo-se para uma

concentração de 7mg/l (0,7% p/v) uma solução viscosa prontamente consumível pelos

cobaias, correspondente a um intake médio diário de 140 mg, supondo-se um aporte

hídrico diário de 20ml. Foi também proposta uma alternativa de solubilização prévia do
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alginato em áicool absoluto (10% p/v) antes da diluição na fase aquosa (1 /l) .

O procedimento inicial, pelo qual o alginato seco era misturado diretamente à

dieta sólida, apresentou efeitos colaterais de constipação intestinal. Observações

posteriores comprovaram ser o problema conseqüência do aumento do volume do alginato

em contacto com a água, inclusive a fisiológica, resultando a formação de aglomerados

no trato gastrointestinal que tendem a endurecer quando submetidos à ação dos ácidos

gástricos. O problema foi resolvido pela pré-solubilização do alginato em água em uma

concentração de cerca de 5%, produzindo-se uma pasta que pode ser misturada à ração

padronizada dos cobaias ou ao alimento humano. Para os cobaias, a mistura resultante

demonstrou ser altamente palatável, não tendo sido constatadas evidências de constipação

ou outros efeitos colaterais em cerca de 240 ratos submetidos a esta dieta por várias

semanas I5. Os animais alimentados com a mistura pasta de alginato-ração não requereram

um aporte hídrico adicional na forma líquida. Este procedimento também otimizou a

incorporação do radioestrôncio pelo organismo.

Formas alternativas de administração do alginato compreenderam intubação

orogástrica e injeções intraperitoniais, ambas de forma mais restrita do que na

administração do radioestrôncio. Os limiares de concentração de alginato foram definidos

principalmente pelas limitações de administração decorrentes da alta viscosidade

resultante na solução terapêutica (20% peso por volume na intubação orogástrica, 24%

peso por peso na dieta sólida e 7mg/l na dieta líquida). Por ser um composto de utilização

^ praticamente irrestrita na indústria alimentícia e não apresentar histórico de efeitos

colaterais decorrentes de superdosagem (dentro de certos limites), os limites de dosagem

foram primordialmente delineados em função de conveniências do procedimento prático

^ (para cobaias 20mg14 em intubação orogástrica e lmg em injeção intravenosa; por via oral,

lOg para voluntários e 2,4g para cobaias). Excepcionalmente, este último valor foi

considerado como a dose máxima fisiologicamente permissível para ratos, em termos de

^ ocorrência de efeitos colaterais.
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4.5. Abordagens Adicionais:

a. Interinfluência na Eficiência de Decorporação do Alginato e de Outros

Descontaminantes Administrados Simultaneamente: - consistiu na avaliação da eficiência

comparada de um procedimento de decorporação terapêutica simultânea de 137Cs, 13II e de

elementos transurânicos como l41Ce, além de 85Sr. A conduta terapêutica incluiu como

descontaminantes, respectivamente, radiogardase, iodeto de potássio (ou perclorato de

sódio) e ácido dietilenotriamopentacético (DTPA), este último na forma de sal de zinco

ou cálcio, além do alginato de sódio 9'26>31-33-35. Em um dos experimentos, o perclorato de

sódio, a radiogardase e o alginato na forma de manucol foram administrados na dieta

sólida de voluntários em concentrações peso por peso 0,5%, 1,2% e 10%9. Quanto aos

contaminantes, foram disponibilizados lOuCi de 85Sr por dia na dieta líquida , 3(xCi de
l37Cs e 30uCi de 131I, os dois últimos por intubação orogástrica. A dose maior de radioiodo

se deve a sua meia-vida curta, menor que 30 dias. O outro experimento abrangeu tanto

cobaias (ratos) quanto seres humanos 26. Nos cobaias a utilização de descontaminante

ficou restrita apenas ao alginato (15g/dia na dieta sólida) e os contaminantes foram

administrados por via oral: 85Sr (2uCi), I37Cs (luCi), I31I (20u€i) e I41Ce (50uCi).

Opcionalmente, o 14lCe foi também aplicado em injeções intraperitoniais, em uma

atividade menor (lu€i). Nos seres humanos, os descontaminantes foram administrados

por via oral em 150 ml de solução: alginato de sódio (lOg), radiogardase (3g), iodeto de

potássio (130mg) e Zn-DTPA (5g), e os contaminantes ficaram restritos apenas a I31I

(lOuCi) e 85Sr (lOuCi), ambos em duas dosagens orais de 5uCi 9<3)-33>35.

b. Influência do Alginato sobre o Metabolismo do Cálcio: - consistiu na
v utilização de 8SSr e 45Ca como traçadores do metabolismo do cálcio estável em organismos

submetidos à terapia com alginato. Objetivou-se a avaliação do grau de discriminação do

alginato em função de alterações nas taxas de excreção de estrôncio e de cálcio,

determinando-se a possibilidade de hipocalcemia como efeito colateral da alginoterapia.

A metodologia e níveis de administração de 85Sr foram similares às referências anteriores.
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Km relação ao radiocálcio, os níveis de administração em ratos foram: 2{iCi (injeção

intestinal)13, lOuCi (intubação orogástrica)14, 50^Ci (dieta)16. Em seres humanos, o

radiocálcio foi administrado na razão de 0,4uCi/kg de massa corporal, por via intravenosa

o u o r a , 2,5,1I,I8_

4.6. Análise Radiométrica

a. Coleta das Amostras

Foram selecionadas alíquotas de tecido ósseo (principalmente femur), fígado,

rins, membranas mucosa e serosa do tecido entérico, além de sangue, urina e fezes. Em

todas as pesquisas os cobaias foram sacrificados. Em trabalhos que utilizaram voluntários,

a amostragem se restringiu aos três últimos itens. As alíquotas foram contadas in natura

ou após tratamento específico em laboratório, em função do tecido amostrado e do

radioísótopo escolhido.

b. Sistemática da Análise Radiométrica

A opção pela análise radiométrica se baseou no alto grau de discriminação

qualitativa e quantitativa de um determinado elemento radioativo em relação a outros

radioisótopos e a seu isótopo estável, proporcionado por esta técnica, em função do tipo

e energia de emissão. Das técnicas radiométricas disponíveis, os trabalhos incluíram a

contagem beta total em geometria 2% em um sistema Geiger Muller com fluxo de gás e

a contagem gama em um Gamma Counter externo, um sistema de cintilação de cristal de

iodeto de sódio ativado com tálio em geometria restrita com blindagem de poço, ou a

associação de quatro destes cristais na forma de um contador de corpo inteiro, com

blindagem externa nas superfícies do compartimento24.
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Conquanto diferentes em termos de objetivos e/ou aparato, os princípios

operacionais destas técnicas de análise radiométrica são os mesmos: a associação de uma

emissão de um núcleo radioativo a uma grandeza mensurável, seja na forma de pulso,

contagem ou intensidade de corrente elétrica. Todos os sistemas são, em geral,

previamente calibrados com simuladores de mesma geometria para uma atividade

padronizada e conhecida. No caso da técnica de contagem de corpo inteiro, a manutenção

da geometria na calibração exige a utilização de bonecos manufaturados com materiais

equivalentes ao tecido vivo em termos de interação com a radiação ionizante (Plexi-Glass,

água, etc). Para cada trabalho, as características radiológicas do isótopo aplicado definiu

a escolha do método analítico.

A radiometria gama foi adotada principalmente nos trabalhos que envolveram a

utilização de 85Sr, um emissor gama puro (513keV) com probabilidade de emissão de

100%. A maior viabilidade analítica por contagem gama deste isótopo em relação ao 9uSr,

um emissor beta puro, fundamenta sua freqüente substituição pelo 85Sr nos trabalhos

realizados, apesar de a ocorrência de 90Sr no fall-out ser muito mais expressiva. Tal

procedimento, entretanto, não apresenta complicações adicionais , uma vez que não há

discriminação metabólica entre ambos.

As técnicas de contagem gama apresentam, em relação às de contagem beta, a

vantagem de dispensar uma preparação química sofisticada prévia da amostra para o

contador. As medidas in vitro (sangue, urina, fezes, tecido ósseo, etc.) foram realizadas

em um sistema de cintilação do tipo Nal(Tl) de poço. As alíquotas não líquidas foram

solubilizadas em ácido nítrico ou clorídrico 16N ou concentrado. As amostras líquidas

foram contadas innatura, realizando-se diluições para fins de manutenção de geometria.

As medidas in vivo foram realizadas em sistema de contagem de corpo inteiro,

posicionando-se os voluntários em supino e os quatro cristais de Nal(Tl) em regiões

corporais críticas em termos de absorção e uptake, como trato gastrointestinal, tórax e

grandes ossos, ou ainda distribuídos dois a dois nas regiões superior e inferior do corpo.
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Em ambos os casos, foi avaliada a presença de l37Cs (proveniente Ao fall-out)

e de 40K de ocorrência natural l4 .

Conquanto o '"Sr também se constitua em um emissor gama de alta energia

(910keV), embora não puro, sua probabilidade de emissão gama extremamente reduzida

(0,01%) compromete a sensibilidade de sua análise de atividade pelo método de contagem

gama, tornando-a recomendável para contagem beta.

Já a radiometria beta foi adotada nos trabalhos que envolvendo a utilização de

emissores beta puros, como 45Ca (250keV), 90Sr (540keV) e 90Y (2260keV) ou beta

predominantes como o 89Sr(1460keV). Trata-se de um método que apresenta grande

sensibilidade mas é, ao mesmo tempo, quimicamente complexo. As amostras de 45Ca

foram calcinadas a 450-600°C, retomadas em ácido clorídrico 6N e precipitadas com

oxalato de cálcio. As amostras de 89Sr foram calcinadas de maneira similar, retomadas em

ácido nítrico 12N e evaporadas. Alterações irrelevantes ocorreram nos procedimentos de

preparação da alíquota sem interferir na análise radiométrica.

Em relação ao ^Sr, um dos métodos analíticos21 para sua determinação

(principalmente para amostras de ossos) se baseou na extração do mesmo por um solvente

orgânico, o ácido di-2-etil-exil fosfórico (EHPA), do ^Y, descendente do 90Sr, com o qual

entra em equilíbrio secular no intervalo de vinte e sete dias, compreendendo as seguintes

etapas:

• calcinação das amostras;

• abertura das cinzas em ácido clorídrico;

• extração do ^Y pelo EHPA;

• lavagem do solvente contendo ítrio com ácido clorídrico 0.5N para remover cálcio,

fosfatos e outros radioisótopos de estrôncio, cálcio, rádio, césio, bário e outros;

• reextração com ácido clorídrico 9M, permanecendo ainda, além do ítrio. zircônio,

urânio e tório;
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• extração da fase aquosa com cloreto de metil-trioctilamônio (Alíquat 336), ficando

apenas o ítrio (nesta fase também saem traços de ferro);

• evaporação da fase aquosa e montagem do resíduo contendo ítrio para contagem beta.

Os precipitados foram depositados por centrifügação em suporte planar de aço inox. A

contagem das amostras foi realizada em geometria 2n em um sistema Geiger Muller com

fluxo de gás2i.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise radiométrica de amostras de tecido ósseo de pacientes e cobaias

contaminados com radioestrôncio demonstrou que a administração oral de alginato

promoveu uma redução da concentração do contaminante neste tecido de 33% a 95%, em

casos de contaminação isolada e disponibilidade imediata do antídoto, indicando que o

decremento do uptake ósseo característico se deu a partir da inibição da absorção do

contaminante pelo trato gastrointestinal l3"16. Resultados semelhantes foram obtidos

quando o método analítico compreendeu a avaliação da redução da absorção intestinal

através de medidas radiométricas de plasma e excreta2 19-23-26.

Em voluntário submetido a duas dosagens orais únicas de 89Sr, uma única dose

oral de alginato promoveu a redução da absorção do contaminante de fatores 10 e 8,

correspondendo a atividades residuais na urina e no corpo inteiro, respectivamente19

(Tabela 1).

Tabela 1: Efeito do alginato de sódio em índices de redução da absorção de 85Sr em

voluntário 19.

[85Sr/Ca]*

9.2

Urina**

10.4

Corpo Inteiro***

8
Dosagem de alginato: lOg por via oral.
Dosagens orais de 85$r 0.36uCi (com alginato) e 0.84uCi (sem alginato).
Radiometria:*plasma; **7 dias após a administração; ***5 dias após a administração.

A administração periódica e simultânea de pequenas dosagens de alginato em

uma concentração de 1.4% p/p na dieta líquida e de 12 e 24% na dieta sólida de cobaias

pareceu ser suficiente para que fosse promovida uma redução relevante do uptake ósseo

do radioestrôncio a longo prazo; a mesma viabilidade foi extendida para seres humanos,

uma vez que, para estes casos, o período terapêutico de sessenta dias em cobaias foi

considerado fisiologicamente equivalente a um interregno de três anos do intervalo vital

46



humano.

A relevância desta linha de pesquisa reside no fato de que não há a limitação de

uma posologia baseada em uma dosagem única na conduta terapêutica l6 (Tabelas 2-5).

Tabela 2: Fatores de redução a médio prazo da radioatividade no fêmur de ratos para um

intake total diário médio de 89Srde 0.2uCi16.

Dias

5

10

15

20

Água Potável

1.4% de Alginato

74%

76%

74%

51%

Alimento Sólido

12% de Alginato

36%

43%

46%

45%

24% de Alginato

20%

20%

24%

24%
- Massa individual média: 90-120g.
- Dieta sólida: ração padronizada contendo 0,02uCi de 89Sr/g e , em termos de alginato, concentrações
diferenciadas de O,I2g/g e 0,24g/g.
- Dieta liquida: solução contendo 0,7g de alginato de sódio e l,0uCi de 89Sr, ambos por 100ml.
- Consumo individual diário estimado: 0,2uCi de 89Sr , 0,14g de alginato (líquida), além de l,2g e 2,4g
(alginato na dieta sólida).
- Cada intervalo corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos.
- Análise radiométrica em amostras de tecido femural.

Para um caso de contaminação remota com 89Sr em cobaias (levada a efeito nove

meses antes do início da conduta terapêutica), foram observados, em relação ao

contaminante, aumentos de 500% na concentração plasmática, 200% na concentração

fecal, correspondendo a uma redução de 50% na meia-vida biológica. Esta metodologia

reproduziu situações nas quais a incorporação metabólica de radioestrôncio não é

descoberta de imediato em decorrência de uma falha no processo de diagnose ou mesmo

por descaso inicial do paciente; deve ser levado em conta, entretanto, que a reversão do

dano radiológico já ocorrido no período de abstinência terapêutica independe da ação

posterior do alginato no organismo ! (Tabelas 3-5).
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Tabela 3: Fatores de redução a médio prazo da radioatividade no fêmur de ratos para um

intake total diário médio de 89Sr de 5uCi 16.

Dias

5

10

15

20

Água Potável

1.4% de Alginato

57%

61%

60%

59%

Alimento Sólido

12% de Alginato

33%

28%

28%

28%

24% de Alginato

23%

21%

20%

17%
- Massa individual média: 90-120g.
- Dieta sólida: ração padronizada contendo 0,5 uCi de 89Sr/g e , em termos de alginato, concentrações
diferenciadas de 0,l2g/g e 0,24g/g.
- Dieta líquida: solução contendo 0,7g de alginato de sódio e 25uCi de S9Sr, ambos por 100ml.
- Consumo individual diário estimado: 5nCi de 89Sr, 0,14g de alginato (dieta líquida), além de 1,2g e 2,4g
de alginato (dieta sólida).
- Cada intervalo corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos.
- Análise radiométrica em amostras de tecido femural.

Tabela 4: Fatores de redução a médio prazo da radioatividade no femur de ratos para um

intake total diário médio de 89Sr de 20uCi16.

Água Potável

1.4% de Alginato

48%

Alimento Sólido

12% de Alginato

37%

24% de Alginato

16%
- Massa individual média: 90-120g.
- Dieta sólida: ração padronizada contendo 2,0uCi de 89Sr/g e , em termos de alginato, concentrações
diferenciadas de 0,12g/g e 0,24g/g.
- Dieta líquida: solução contendo 0,7g de alginato de sódio e 200uCi de 89Sr, ambos por 100ml.
- Consumo individual diário estimado: 20uCi de 89Sr, 0,14g de alginato (dieta líquida), além de l,2g e 2,4g
de alginato (dieta sólida).
- Cada intervalo corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos.
- Análise radiométrica em amostras de tecido femural.
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Tabela 5: Fatores de redução a médio prazo da radioatividade no fêmur de ratos para um

intake total diário médio de **Sr de 50uCil6.

Água Potável

1.4% de Alginato

57%

Alimento Sólido

12% de Alginato

37%

24% de Alginato

28%
- Massa individual média: 90-120g.
- Dieta sólida: ração padronizada contendo 5,0u€i de 89Sr/g e , em termos de alginato, concentrações
diferenciadas de 0,12g/g e 0,24g/g.
- Dieta líquida: solução contendo 0,?g de alginato de sódio e 200uCi de 89Sr, ambos por 1 OOml.
- Consumo individual diário estimado: 50uCi de 89Sr, 0,t4g de alginato (dieta líquida), além de 1,2g e 2,4g
de alginato (dieta sólida).
- Cada intervalo corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos.
- Análise radiométrica em amostras de tecido femuraL

Em termos de eficiência de decorporação do radioestrôncio, a mesma

proporcionalidade foi obtida quando concentrações crescentes do antídoto foram

associadas a um mesmo nível de incorporação do contaminante. Em outras palavras,

apesar de haver um limiar da dosagem máxima fisiológica do alginato decorrente da

possibilidade de ocorrência de efeitos colaterais, a posologia pode ser aumentada com fins

de uma eficiência terapêutica proporcionalmente maior, dentro de uma faixa operacional

ampla1-2-4 (Tabelas 6 e 7).

Tabela 6: Efeito do alginato de sódio nos índices de incremento de decorporação tardia

de 8íSr e redução da meia-vida biológica em ratos no caso de uma contaminação remota

de nove semanas '.

[85Sr] (plasma)

5*

[85Sr] (fezes)

2**

T1/2 biológica

50%
- Decréscimo percentual da meia-vida biológica.
- Dosagem radioativa: injeção intraperitonial de 40uCi.
- Dosagens de alginato: 10% na dieta sólida e injeção intraperitonial diária de 0.4ml de uma solução contendo
4mg de antídoto.
- Resultados relativos aos valores de controle.
* Dosagens oral e intraperitonial.
** Somente dosagem oral.
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Tabela 7: Influência de diversas concentrações de alginato de sódio na dieta sólida sobre

o uptake ósseo de 89Sr em ratos t4.

% Alginato p/p

Uptake 89Sr

Uptake 45Ca

10

0.58

n.r.

20

0.36

n.d.

30

0.28

0.80
Massa individual média dos cobaias 100-120g (30 indivíduos).
Dosagem radioativa: 20-25u.Ci (1 uCi/ml) na dieta líquida (6o dia).
Dosagem de alginato: 10,20 e 30% p/p na dieta sólida (1 ° ao 5o dia).
Radiometria: fêmur (24 horas depois^
Resultados relativos aos valores de controle,
n.r.: não realizado,
n.d.: não detectado.

Alterações experimentais referentes ao momento da administração do antídoto

em relação ao evento da contaminação indicaram flutuações na eficiência do alginato,

mantendo-se esta, no entanto, dentro da faixa obtida acima 2-14-20-26. Sob as mesmas

condições experimentais, a administração simultânea de alginato e radioestrôncio

promoveu índices maiores de redução da carga corporal do contaminante se comparados

com os valores obtidos quando a administração de ambos teve lugar separadamente 2.

HESP e RAMSBOTTOM (1967) demonstraram que em um indivíduo em condições de

jejum que ingeriu alginato de sódio vinte minutos antes do traçador de 85Sr, a quantidade

de 85Sr transferida do trato gastrointestinal, i.e., que foi absorvida por esta via, para o

sangue foi reduzida de um fator na faixa de 8-10, enquanto que, para a mesma quantidade

de alginato administrada 2 minutos antes e 20 minutos depois do traçador de 85Sr, os

índices de retenção diminuíram de fatores 20 e 3, respectivamente '-20 (Tabela 8).

A alginoterapia intensificou a discriminação fisiológica contra o radioestrôncio

e a favor do cálcio, sendo irrelevantes ou inexistentes os níveis de interferência sobre a

deposição fisiológica femural e plasmática do cálcio estável no organismo 13'14> l9-23. Em

situações de intake radioativo contínuo, um dos resultados correspondeu ao valor mínimo

de inibição da absorção de radioesírôncio, para avaliação radiométrica imediata do tecido
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ósseo16, enquanto que análises radiométricas correspondentes a um período de 2 a 20 dias

após a contaminação apresentaram uma proporcionalidade direta, dentro da faixa de 70%

a 90% I5, sendo observados índices crescentes de inibição do uptake ósseo do

radioestrôncio (Tabelas 9 e 10).

Tabela 8: Redução do uptake ósseo de 89Sr pelo alginato de sódio em ratos em função do

intervalo de tempo relativo ao intake radioativo14.

Alginato 30'

Antes/Controle

0.56

Alginato 30'

Depois/Controle

0.67

Alginato

Simultaneamente/Controle

n.d.
- Faixa de massa individual média dos cobaias: 350-375g.
- Dosagem radioativa: intubação orogástrica de solução contendo 1 O îCi de Sr9/mL na razão 1 ml/100gpeso

corporal *

- Dosagem de alginato: 20mg no mesmo volume, simultaneamente ou não, por intubação orogástrica.
- n.d.: não detectado.
- Radiometria: fêmur (24 horas depois).

Tabela 9: Taxas observadas (TO) 89Sr/45Ca como efeito de administração contínua de uma

única concentração de alginato no uptake femural de 89Sr e 45Ca em ratos I5.

Número de Dias

2

5

10

15

20

TO s/alginato

0.32

0.30

0.23

0.22

0.26

TO c/alginato (24%)

0.15

0.12

0.11

0.09

0.08
- Massa individual média: 90-120g;
- Dieta composta de mistura constituída de 0.5 uCi de Sr89 e de Ca45 mais 0.24g de alginato de sódio como
gel por grama de ração no decorrer de um período de 20 dias;.
- Dieta dos animais controle composta de mistura destituída de alginato, que foi substituído por amido, nas
mesmas proporções;
- Cada iniervaio corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos;
- Análise radiométric? em amostras de tecido ósseo.
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Tabela 10: Taxas observadas (TO) 8t)Sr/45Ca como efeito da administração contínua de

alginato de sódio na água potável no uptake femural de 89Sr e 45Ca em ratos15.

Número de Dias

1

5

10

15

20

TO s/alginato

0.30

0.37

0.35

0.23

0.31

TO c/alginato(7mg/ml)

0.33

0.27

0.30

0.16

0.16
• Faixa de massa corporal: 90-120g.
• Água potável contendo 0.01 uCi de radioisótopo mais 7mg/ml de alginato.
Intakes diários: 0.2u,Ci e 140mg de alginato.
Cada intervalo corresponde ao período de abate de grupos de seis ratos.
Análise radiométrica em amostras de tecido ósseo.

Os valores da taxa observada Ca^/Sr85 (TO) apresentaram proporcionalidade em

relação à dosagem terapêutica. Para menores dosagens terapêuticas, os níveis de

incorporação, trânsito metabólico e deposição fisiológica do cálcio em cobaias e

voluntários praticamente coincidiram com os valores de controle13-15-16 (Tabelas 11 a 13).

Eventualmente dosagens terapêuticas mais elevadas promoveram um aumento

discreto na deposição fisiológica do cálcio em cobaias, não tendo sido constatado, mesmo

a longo prazo, qualquer evidência de deficiência deste elemento, mesmo em situações de

aumento da demanda fisiológica com cobaias em fase de crescimento. Em voluntários, a

dosagem terapêutica efetiva (aproximadamente lOg diárias de alginato) se situou abaixo

dos níveis de superdosagem. A otimização da discriminação fisiológica cálcio/estrôncio

a favor do cálcio assume uma importância maior ao se levar em conta a ocorrência

freqüente de hipocalcemia como efeito colateral em qualquer conduta terapêutica que vise

a decorporação de contaminantes radioativos alcalino terrosos '6 28.
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Tabela 11: Taxas observadas (TO) 89Sr/45Ca após uma dosagem úniea dos radioisótopos

em ratos14.

Horas

2

4

6

24

72

TO s/ alginato

0.58

0.62

0.8

0.53

0.495

TO c/ alginato

0.34

0.57

0.52

0.25

0.21

- Massa média dos ratos: 120g
- Dosagem radioativa: intubação orogástrica de solução de Sr85 e Ca43 (1 0uCi/ml cada) na razão de 1 ml/l OOg
de peso corporal.
- Dosagem de alginato: 20mg/ml na mesma solução.
- Radiometria: femural e plasmática.

Tabela 12: Taxas observadas (TO) 89Sr/45Ca como efeito de diversas concentrações de

alginato de sódio no uptake femural de radiocáleio e radioestrôncio em ratos15.

Elemento

89Sr

45Ca

TO

Controle

100%

100%

0.32

3% alg.

65%

101%

0.22

6% alg.

62%

89%

0.22

12% alg.

45%

82%

0.17

18% alg.

38%

65%

0.18

24% alg.

3 1 %

65%

0.15

- Massa individual média: 90-120g
- Dieta contendo 0.5uCi de Sr89 e 0.5uCi de Ca45 por grama de ração padronizada, com várias concentrações
de alginato na forma de gel.
- Dieta dos animais-controle na forma de ração padronizada contendo mesmas concentrações dos
radioisótopos;
- Consumo diário individual: lOg de mistura.
- Análise radiométrica em amostras do tecido ósseo.
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Tabela 13: Taxas observadas (TO) 89Sr/45Ca e fatores percentuais de redução do uptake

ósseo de 89Sr e 45Ca pela administração contínua em ratos de alginato de sódio em água

potável l6.

No. de Dias

20

25

30

35

40

45

50

55

89Sr

5 1 %

63%

88%

72%

7 1 %

57%

78%

60%

45Ca

97%

104%

83%

70%

98%

121%

114%

81%

TO 89Sr/45Ca (c)

0.31

0.26

0.16

0.21

0.21

0.27

0.18

0.21

TO 89Sr/45Ca (e)

0.16

0.15

0.17

0.22

0.15

0.13

0.12

0.13
• Massa individual média: 90-120g.
Água potável contendo 0.0luCi/ml de ®*Sr ou de 45Ca com 7mg de alginato de sódio por ml.
Intakes diários: 0.2uCi de radioisótopos, 140mg de alginato de sódio.
Valores-controle (c) e valores experimentais (e).
Análise radiométrica em amostras de tecido femural.

Não foi constatada a ocorrência de efeitos colaterais em ratos e voluntários

submetidos a aportes contínuos de altas concentrações de alginato no intervalo de várias

semanas1 . A incorporação de alginato à dieta de cobaias e voluntários na proporção de

10% p/p durante doze meses não provocou alterações nos balanços metabólicos de sódio,

potássio, magnésio, cobre, zinco e fósforo, bem como na taxa de crescimento de cobaias

e no peso corporal de ambos3135.

Exames complementares em cobaias não detectaram alterações histopatológicas

em pulmões, coração, fígado, estômago, intestinos, bexiga, tiróide e traquéia. Foram

também mantidos os parâmetros ósseos (peso, morfologia, composição); hemogramas

indicaram somente níveis menores de hemoglobina e a análise de elementos-traço

apresentou uma discreta depressão de ferro no ligado. Estas flutuações podem ser devidas
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à presença de alginato, mas seus riscos associados são desprezíveis se comparados com

os de uma contaminação interna. Além disto, WOLBLING et ai (1980) demonstraram em

estudos a longo prazo com cobaias a recuperação dos níveis hepáticos de normalidade

para o ferro, sugerindo uma possível mecanismo de adaptação31-35.

Em concordância com WALDRON et ai, KOSTIAL et ai (1980), NIGROVIC

(1966) e BLUM e EISENBUD (1967), a utilização terapêutica simultânea do alginato e

de outros antídotos para produtos de fissão (perclorato e iodeto de potássio para I3II,

radiogardase para B7Cs, Zn-DTPA especificamente para l41Ce e demais elementos

transurânicos) promoveu níveis de redução dos respectivos uptakes similares aos valores

obtidos com condutas terapêuticas isoladas, não tendo sido constatada interferência

funcional entre os antídotos 9-26-31-33 (Tabela 14).

Tabela 14: Efeito da administração de misturas de antídotos em ratos na redução dos

uptakes característicos de 85Sr, I37Cs, 131I e I41Ce26.

Mistura

A

B

Redução

(85Sr)

5

9

Redução

(l37Cs)

56

40

Redução

( 1 3 I D
8

11

Redução

(141Ce)

10

1.4

- Redução: quociente das concentrações sem e com a mistura de antídotos
- Mistura A: alginato de sódio (lSg/lOOg,,^, iodeto de potássio (O.OlSg/lOOg^J, radiogardase
(2.5g/100gdieJ, Ca-DTPA O S O u m o l / k g ^ ^ ) .
- Mistura B: (3.3mmol de Zn-DTPA no lugar do Ca-DTPA).
- Dosagens Radioativas Orais: 85Sr (2uCi), 137Cs (luCi), 131I (20uCi), 141Ce (50u€i) por via oral ou

substituindo a dosagem oral de l4ICe luCi por via intraperitonial.
- Radiometria: 85Sr (femural), 137Cs(múscuto da coxa), l3lI(tiróide), 14ICe (corpo inteiro).

A associação oral Zn-DTPA-alginato promoveu níveis maiores de inibição do

uptake de radioestrôncio se comparados com os valores isolados 3l.Este comportamento

associativo confirma a propriedade de sais de DTPA em inibir o uptake de radioelementos
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alcalinos terrosos (47Ca, 85Sr, 226Ra) quando imobilizados em celulose e administrados em

amido, uma vez que a dieta dos cobaias continha fibras e celulose " (Tabelas 15 e 16).

Tabela 15: Efeito da administração de mistura de antídotos em quatro voluntários (A, B,

C, D) na redução dos uptakes característicos de 85Sr e I3II 26.

Indivíduo

A(I131)

B(I131)

C (I131)

D (Sr85>

Uptake s/mistura (%)

26

42

30

0.1 (%/l)

Uptake c/mistura (%)

0.5

1.3

0.9

1.8(%/1)
- Mistura: 150 ml de solução aquosa contendo alginato de cálcio (1 Og), radiogardase (3g), iodeto de potássio
(I30mg),Zn-DTPA(5g).
- Dosagens radioativas orais: lOjiCi de Sr85 (D), lOuCi de I131 (A,B,C).
- Radiometria na tiróide e no plasma.
- Valores em percentual da dosagem administrada.

Nos casos de incorporação de radioestrôncio associado a 137Cs e 13iI, a

administração simultânea de alginato e perclorato de sódio para radioestrôncio e

radiocálcio apresentou um decréscimo de cerca de 20% na inibição do uptake do 131I. Por

outro lado, o alginato atuou como catalisador da radiogardase como agente inibidor do

uptake do I37Cs, promovendo um incremento de 33% em sua eficiência terapêutica.

Quanto à associação simultânea dos três descontaminantes, foi constatado um acréscimo

de 10% na eficiência de captação de 131I se comparados os resultados com os obtidos pela

administração isolada de perclorato. Este mesmo procedimento, entretanto, diminuiu em

50% a eficiência de captação do 137Cs em relação à radiogardase isoladamente, embora

a eficiência residual tenha sido considerada satisfatória do ponto de vista terapêutico

(Tabela 16).
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Tabela 16: Fatores de redução da absorção de 85Sr, l37Cs e i3'l administrados oralmente

cm ratos alimentados com mistura ou mistura + Zn-DTPA 3I.

Radiometria Mistura Mistura + Zn-DTPA

ESTRÔNCIO-85

Corpo Inteiro

Fêmur

5.3

5.7

9.0

8.1

CÉSIO-137

Corpo Inteiro

Músculo (Coxa)

56.0

56.7

37.0

35.8

IODO-131

Corpo Inteiro

Tiróide

9.3

85.0

11.5

72.6
Composição da mistura: 15g de alginato de cálcio, 2.5g de radiogardase e 15mg de iodeto de potássio.
Dosagem de Zn-DTPA: 3.3mmol para cada lOOg de alimento sólido.
Dosagens radioativas por via oral: 85Sr (2nCi ), 137Cs (1 nCi), m I
Resultados relativos aos valores de controle.

Não foram constatadas alterações relevantes na eficiência da redução dos

uptakes característicos de radioestrôncio, radioiodo e radiocésio em cobaias submetidos

a dieta contendo misturas de antídotos (alginato, iodeto e radiogardase, respectivamente),

se comparados os resultados obtidos com os referentes à aplicação isolada de cada um dos

agentes terapêuticos. Embora o uptake do 137Cs seja reconhecidamente inespecífico, a

determinação da atividade residual no tecido muscular se constitui em parâmetro de

avaliação na ausência da determinação no corpo inteiro. A utilização tanto do perclorato

de sódio quanto do iodeto de potássio não produziu flutuações relevantes na decorporação

tanto do 131I quanto dos demais contaminantes, não sendo esta mudança de parâmetro

responsável por qualquer tipo de interinfluência. Não foram relatados efeitos colaterais

danosos à saúde decorrentes das misturas de antídotos nas condições preconizadas

(Tabelas 17e 18).
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Tabela 17: Efeito da administração de misturas de antídotos em ratos na redução dos

uptakes característicos de 85Sr, l37Cse 13II \

Antídoto(s)

M

P

R

MP

PR

MR

MPR

Fator de Redução

(85Sr)

4.7

1.1

1.3

4.4

1.2

3.6

3.9

Fator de Redução

(137Cs)

1.1

1.1

35.4

1.0

28.8

51.0

18.8

Fator de Redução

(13lI)

1.8

106.3

1.2

89.3

171.7

2.2

117.5
- Dosagens de Antídotos: Perclorato de Sódio (P) (Smg/g^J, Radiogardase (R) ( ^ ^ m g / g ^ ) , Alginato de
Sódio (M)(10%p/PdKJ.
- Dosagens radioativas: ̂ Sr (2fiCi em água potável), l37Cs (3uCi por intubação orogástrica), 13II (30uCi por
intubação orogástrica).
- Radiometria: 85Sr (femural), i37Cs (músculo da coxa), mI(tiróide).

Tabela 18: Fatores de redução da absorção de 85Sr, 137Cs e 131I em ratos alimentados com

mistura de antídotos 35.

Elemento

85Sr

137Cs

, 3 . T

Corpo Inteiro

10.4

9.3

4.5

Órgão Crítico

11.3 (femur)

102 (músculo)

134 (tiróide)
- Mistura: Alginato de Cálcio (15g), radiogardase (2.5g) iodeto de potássio (0.015g) para cada 1 OOg de dieta.
- Dosagens Radioativas: Sr85 (6J25uCi em 100ml de água potável); Cs137 (2uCi em 0.5ml de água destilada
por via intraperitonial); I131 (30uCi em 0.5ml de água destilada por via intraperitonial).
- Resultados relativos a valores de controle.
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6. CONCLUSÕES

A administração oral de sais do ácido algínico se constitui em uma conduta

terapêutica eficiente na inibição da absorção gastrointestinal e no uptake ósseo em casos

de incorporação acidental de radioisótopos de estrôncio provenientes do fall-out

atmosférico.

Podemos resumir as seguintes vantagens no uso do alginato como agente

descontaminante:

• é um composto de baixo custo;

• tem sido amplamente utilizado na indústria de alimentos, apresentando um

back-ground bem estabelecido em termos de efeitos colaterais no organismo;

• não se liga a metais alcalinos e não interfere na absorção de cálcio e outros

elementos essenciais ao organismo;

• é quimicamente inerte e, portanto, não metabolizável;

• forma um complexo estável com o estrôncio radioativo;

• apresenta uma alta eficiência de discriminação do estrôncio em relação ao

cálcio corporal, i.e., sua interferência metabólica é desprezível;

• é eficiente quando utilizado tanto de forma preventiva quanto clínica;

• em termos de captação de radioestrôncio, demonstrou ser o mais eficiente

dentre os trocadores iônicos estudados;

• pode ser administrado com outros com outros descontaminantes sem haver

interferência na eficiência deles ou em sua própria;

• não apresenta problemas de agressão às mucosas devida à abrasão de

particulado, como ocorre nas resinas trocadoras convencionais;

• ao contrário das resinas trocadoras sintéticas, não induz à hipocalcemia por não

provocar desequilíbrio eletrolítico no organismo;

• sua utilização terapêutica pode ser mantida a longo prazo sem perda de
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eficiência;

• ao contrário do que ocorre com as resinas sintéticas, o alginato não altera a

velocidade de trânsito do bolo alimentar ao longo do trato intestinal.

Por outro lado, o panorama atual da alginoterapia deve ser discutido por outros

prismas, além de sua viabilidade técnica. De início nos chamou a atenção a maior

incidência das referências bibliográficas sobre o assunto nas décadas de 50, 60 e 70,

embora a amostragem referente a esta década e à anterior possa ser considerada

significativa e corrobore os resultados e conclusões apresentados neste trabalho40"46. Tal

constatação suscita algumas teorias especulativas.

A primeira delas é de ordem política: o abrandamento da guerra fria, com o

conseqüente processo de desaquecimento da corrida armamentista nuclear no início dos

anos 80, patrocinada pelas duas maiores potências de então, os Estados Unidos e a União

Soviética, coincide com a diminuição da divulgação de trabalhos sobre alginoterapia.

Por outro lado, é passível de constatação uma tendência atual de incremento na

produção de trabalhos abordando a alginoterapia, provavelmente em função tanto de uma

maior preocupação mundial quanto à preservação ambiental nas duas últimas décadas -

relacionado à recente incidência de acidentes com reatores - como também em função

de uma nova onda de instabilidade política referente a países que detêm a tecnologia

nuclear (índia, Paquistão, etc), embora não se possa ser conclusivo quanto ao

estabelecimento ou não da mesma tendência em relação a outros procedimentos

terapêuticos de decorporação de produtos de fissão.

A segunda é um fenômeno sazonal, pelo qual um determinado tópico do mesmo

assunto passa, em um determinado momento, a obter maior repercussão no meio científico

que os demais, tendendo, portanto, a ser preferencialmente discutido na maioria dos

trabalhos então produzidos. Esta proposição é, a priori, sustentada pela divulgação
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crescente de trabalhos abordando a utilização de agentes quelantes como os sais de zinco

e cálcio do DTPA na redução da absorção gastrointestinal de elementos transurânicos

como o Cério-141.

A terceira teoria está ligada à filosofia terapêutica: pode estar havendo uma

tendência a uma conduta decorporativa unicista através da opção por agentes

descontaminantes de espectro mais abrangente, como o EDTA e o DTPA, quelantes que

captam diversos produtos de fissão, ou até mesmo o hidróxido de alumínio, capaz de se

ligar a metais alcalinos terrosos e metais de transição, alguns deles cujos radioisótopos

não se formam como produtos de fissão, mas apresentam riscos potenciais de

incorporação em pessoas ocupacionalmente expostas a materiais radioativos. Deve ser

salientado, entretanto, que a maior seletividade e eficiência de captação de radioestrôncio

pelos sais de alginato o favorecem em casos severos de incorporação destes elementos,

quando a duração do tratamento tende a ser mais extensa.

A procura por subsídios para c esclarecimento da questão se concentrou em duas

instituições referenciais no tratamento de pessoas radiocontaminadas: o Centro de

Pesquisas sobre a Higiene das Radiações (Havana, Cuba), e a Assessoria de Segurança,

Qualidade e Meio Ambiente, uma divisão das Indústrias Nucleares Brasileiras (Resende,

Rio de Janeiro).

No primeiro caso, o professor Juan Cardenas considerou "muito interessante e

atual" um trabalho de revisão sobre a alginoterapia, reconhecendo, ao mesmo tempo a

inexistência de uma maior experiência de sua Instituição no assunto. Já o Dr. Alexandre

Oliveira da INB ratificou a importância terapêutica do alginato, embora tenha elegido

como opção primeira para a decorporação de radioestrôncio do organismo humano sua

precipitação no lúmen intestinal com hidróxido de alumínio, associada ou não a laxativos,

unicamente em função de uma disponibilidade quase sempre maior deste composto,

componente de diversos medicamentos, se comparado com os sais de ácido algínico.
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Podemos afirmar que as perspectivas futuras da alginoterapia estão ligadas a um

processo de resposta à demanda, pelo qual uma situação de maior risco radiológico

potencial pode advir como conseqüência do recrudescimento dos testes nucleares, como

se tem verificado recentemente em países que já detinham ou passaram a deter a

tecnologia do átomo, como a França, a índia, a China e o Paquistão, ao mesmo tempo em

que não se pode descartar a possibilidade de ocorrência de acidentes associados à fusão

do reator, como em Chernobyl, ou de criticalidade como recentemente no Japão. Este

novo quadro pode indicar um incremento significativo de produtos de fissão no fall-out

atmosférico, tornando prioritária a adoção de uma filosofia terapêutica de máxima

eficiência, contemplando a alginoterapia para os radioisótopos de estrondo como uma

opção válida e segura e que oferece bons resultados.
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