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RESUMO 

Anormalidades no tempo de esvaziamento gástrico causam complicações que afetam a qualidade de vida em 
humanos e a cintilo grafia é o padrão ouro para este diagnóstico, Contudo sua aplicação tem restrições devido ao 
uso do rádio fármaco Tecnécio-99m Uma alternativa a este método é o teste respiratório com isótopo estável do 
carbono, Esta é uma técnica não radioativa, não invasiva e não apresenta contraindicações, Sua aplicação varia 
de acordo com o substrato utilizado" Para a avaliação do tempo de esvaziamento gástrico um dos substratos que 
pode ser empregado no teste respiratório é a Spirulina platensis marcada a 97% de átomos de carbono com o 
isótopo estável carbono-l 3 (13C), No Brasil, não há a produção desse substrato e o seu alto custo (US$475,00/g, 
fora as taxas de importação) dificulta a aplicabilidade do teste, Assim, o objetivo desse trabalho é cultivar a S 
platensis marcada a 97% de 13C para utilização no teste respiratório para o esvaziamento gástrico e estabelecer 
os parâmetros de otimização para o melhor custo-benefício desse cultivo, No processo de cultivo, a micro alga 
será mantida em um balão volumétrico de vidro esterilizado e fechado, com água deionizada e fonte pura de 13e, 

A luminosidade (fotoperíodo de l2h claro/escuro), o pH (~9,5) e a temperatura (30°C) serão controladas e após 
35-40 dias de crescimento, a cianobactéria será liofilizada e moída para a aquisição de um pó que será analisado 
por IRMS e comparado com a S platensis importada, que será nosso padrão de referência, 
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1. INTRODUÇÃO 

Na digestão, vanas reações físico-químicas acontecem em conjunto e pequenas mudanças nestas 
reações podem alterar o aproveitamento dos alimentos ingeridos afetando a manutenção natural da vida, O 
Esvaziamento Gástrico (Gastric Emptying- GE) é uma etapa importante para a assimilação desses nutrientes 
(HAUSER et aL, 2016; GUYTON, 2011), Assim, anormalidades no tempo de GE, retardado ou acelerado, 
podem causar problemas clínicos, 

A Gastroparesia é uma doença crônica, sintomática, gastrointestinal caracterizada por GE retardado de 
sólidos alimentares com ou sem líquidos '(KARAMANOLIS et aL, 2007), Além disso, o GE retardado e a 
intolerância à alimentação entérica ocorrem em mais da metade dos pacientes criticamente enfermos, com 
prevalência de até 80% (NGUYEN et aL, 2007; PEREIRA-JR et aL, 1998), Oposto a isso, a Síndrome do GE 
rápido, que inclui a Hipotensão Pós-Prandial (HPP) e a Síndrome de Dumping (DS), ou é resultado do 
enchimento rápido do intestino com quimo hipertônico ou é atribuída à distensão intestinal, hipersecreção 



hormonal gastrointestinal e desregulação autonômica (LAURENCE et aI., 2015; WANJGARTEN; MACIEL, 
2007). A DS ocorre após, relativamente, todas as cirurgias gástricas, podendo atingir metade dos casos pós
gastrectomias parciais (LOSS et aI., 2009; BERG; MCCALLUM, 2016). 

Para diagnosticar anormalidades no GE, ou seja, determinar o meio-tempo do GE na fase sólida ou 
líquida, o exame mais usado é a cintilo grafia. Este teste faz a medição quantitativa do GE pelo rastreamento de 
uma refeição marcada com o radioisótopo Estanho coloidal-99illTecnécio (Sn_99illTc) que é servida ao paciente 
(BRUNO et aI., 20l3; WYLLIE; HYAMS, 2011). Portanto, é um procedimento que ocorre com a ingestão de 
fonte radioativa não selada, acarretando em exposição radioativa (BRUNO et aI., 20 l3; WYLLIE; HY AMS, 
2011). 

Diferentemente dos radioisótopos, os isótopos estáveis são mais seguros porque não emitem radiações 
e, recentemente, entraram em cena em diversos procedimentos de diagnóstico clínico, principalmente em 
doenças gastrointestinais. A utilização de isótopos estáveis como marcadores, além de não restringir obesos, 
gestantes, lactantes e crianças, apresenta grandes vantagens na avaliação de um vasto número de processos 
metabólicos e fisiológicos em seres vivos (BRADEN, 2009; MARSHALL; KENNETH, 2016). 

O teste respiratório com substrato marcado com o isótopo estável do Carbono-l 3 (l3C-BT, ,d3C-Breath 
Test") pode ser realizado em diversos locais já que é um meio de diagnóstico não invasivo, colhendo apenas o 
sopro da respiração do paciente. Este sopro é processado posteriormente em laboratório com a espectrometria de 
massa de razão isotópica ou a espectroscopia de infravermelho ( BHARUCHA et aI., 20l3; SZARKA et aI., 
2008). Esta análise isotópica infere a razão isotópica do carbono no dióxido do carbono C3CO/ 2C0 2) da 
respiração (BRUNO et aI., 20l3; WYLLIE; HYAMS, 2011). Por fim, pode-se demonstrar qualitativa e 
quantitativamente os processos metabólicos do organismo. 

O 13C_BT pode ser usado para o diagnóstico da infecção pelo Helicobacter pylori, para a determinação 
do tempo de GE de fase sólida ou líquida, para a determinação do tempo de trânsito orocecal, para o diagnóstico 
da função do fígado ou do pâncreas, para capacidade de assimilação de carboidratos e para verificação de 
proliferação bacteriana. Para cada diagnóstico pode ser utilizado um ou mais substratos marcados com 13C 
(BRADEN, 2009). O 13C-GEBT C3C-gastric emptying breath test) faz uso dos seguintes substratos marcados 
com 13C: C3C]-S platensis C3C-SpBT); ou o C3C]-Ácido octanóico (l3C-OBT); ambos sendo adicionados a 
refeições nutricionalmente balanceadas (BRUNO et aI., 20l3; NGUYEN et aI., 20l3; PUNKKlNEN et aI., 
2006). 

Contrastando com o exame cintilo gráfico, o 13C_SpBT e o 13C_OBT apresentam boa eficiência,mas o 
13C_OBT só fornece o diagnóstico de GE de fase sólida enquanto que o 13C_SpBT é mais completo, fornecendo 
tanto o diagnóstico de GE de fase sólida quanto o de fase líquida; (BHARUCHA et aI., 20l3; BONFRATE L. et 
aI. 2015; CHAPMAN et aI., 2011; SZARKA et aI., 2008). 

A Splatensis é uma micro alga apropriada para o consumo humano, classificada como GRAS 
(Generally Recognized as Safe) pelo FDA (Food and Drug Administration), pois apresenta altos teores de 
proteínas (64-74%), ácidos graxos poli-insaturados e vitaminas; garantindo seu uso como alimento, sem riscos a 
saúde (COLLA et A1., 2007). Para o 13C_SpBT, a C3C]-Splatensis (lOOmg) pode ser adicionada a uma mistura 
congelada de ovo desidratado com 6 bolachas de água e sal e l80mL de água, ou pode ser adicionada como um 
sanduíche de claras de ovos (BHARUCHA et aI., 20l3; BONFRATE L. et aI. 2015; CHAPMAN et aI., 2011; 
SZARKA et aI., 2008). 

No Brasil, não há a produção desse substrato marcado e o alto custo tanto na compra (475 dólares por 
grama; disponível em: <http://shop.isotope.com/productdetails. aspx?itemno=CLM-8 400-PK>, acessado em: 
18/0712017) como na importação (mais burocracias e mais taxas) dificultam a aplicabilidade do teste. Ademais, 
não existem artigos que descrevem a produção e enriquecimento da alga com l3C, sendo essa produção restrita a 
poucos lugares. Os poucos artigos sobre Spirulina sp tem enfoque na produção para consumo humano ou animal 
ou, ainda, para produção de biocombustíveis. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é cultivar a S platensis 
marcada a 97% de 13C para aplicação no 13C_SpBT, deixando-o mais barato e viável com o estabelecimento de 
parâmetros de otimização para o melhor custo-benefício desse cultivo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Delineamento Experimental 

O projeto tem três etapas. Na primeira, haverá cultivo piloto da S platensis com Bicarbonato de Sódio 
não marcado para teste do crescimento da microalga. Na segunda etapa, o Bicarbonato de Sódio marcado será 
usado no meio de cultivo e a S platensis produzida será comparada com amostra padrão importada através de 
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análise no Espectrômetro de Massa de Razão Isotópica (Isotope Ratio Mass Epectrometry - IRMS). Na terceira 
e última etapa, aS. platensis produzida e analisada na segunda etapa será utilizada no 13C_SpBT e comparada 
com o exame feito com a amostra padrão. O meio de cultivo, o cultivo e as etapas para tal foram baseados na 
patente européia intitulada "Methods of producing carbon-13 labeled biomass" (EV ANS, 2005). 

2.2. Microorganimo 

As cepas de S. platensis foram fornecidas pelo Banco de Microorganismos Aidar & Kutner do Instituto 
Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 

2.3. Meio de Cultivo 

O meio de cultivo será baseado no meio Zarrouk (ZARROUK, 1966). Este meio é o meio mais 
favorável para o crescimento do gênero Spirulina (PANDEY, 1. P.; TIW ARI, Amit; MISHRA, R. M, 2010). Ele 
será composto conforme Tabela 1, onde o Bicarbonato de Sódio deve ser o último a ser dissolvido como 
recomendando por EVANS, 2005. 

Tabela 1: Componentes para produção de 4L de meio de cultivo. 

Componentes Quantidade 

Água Deionizada 3,44L 

Mix de Metais 8,00mL 

Fosfato Mono-Potássio 1,44 g 

Nitrato de Sódio 9,84 g 

Cloreto de Potássio 1,68 g 

Cloreto de Sódio 4,00 g 

Sulfato de Magnésio 0,80 g 

Cloreto de Cálcio 0,16 g 

13C-Bicarbonato de Sódio 32,00 g 
O 13C -Bicarbonato de Sódio (fonte de 13C para a alga) foi produzido em parceria com o Laboratório de Isótopos 
Estáveis do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (CENA-USP), Piracicaba. 

O Mix de Metais na Tabela 1 é composto como descrito na Tabela 2: 

Tabela 2: Componentes para produção de 8mL de Mix de Metais. 

Componentes 

Água Deionizada 

Sulfato de Zinco 

Nitrato de Cobalto 

Molibdato de Sódio 

Sulfato de Cobre 

Ácido Bórico 

Sulfato de Manganês 

Sulfato Ferroso 

EDT A Dissódico 
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Quantidade 

4mL 

0,888 mg 

0,1744mg 

0,1008 mg 

0,32 mg 

11,6mg 

6,16mg 

40mg 

408mg 



2.4. Vidraria 

Serão usados uma proveta de 250 mL e um balão volumétrico de 5 L, ambos autoclavados. 

2.5. la Etapa 

Primeiramente, 50 mL das cepas de S platensis serão colocados em uma proveta autoclavada de 250 
mL contendo 150 mL de meio Zarrouk modificado. A temperatura será controlada para 30°C; o pH será ajustado 
para 9,5 com auxílio de fosfato mono-potássio e, se necessário, NaOH; a luminosidade ficará em 2750 Lux com 
apoio de luzes fluorescentes; e a proveta será mantido em movimento a 175 rpm. Tampas de espuma serão 
colocados sobre o tubo para liberação de oxigênio gasoso. 

Dados 10 dias, o tubo será transferido para o balão volumétrico autoclavado de 5L contendo 3,85 L de 
meio Zarrouk modificado. A temperatura, o pH e a movimentação serão mantidas enquanto a luminosidade 
mudará para 8800 Lux. A temperatura, o pH, a luminosidade, a movimentação e a densidade do cultivo serão 
monitorados dia após dia. 

Haverá purga de nitrogênio gasoso 4 vezes ao dia para eliminação do excesso de oxigênio gasoso. 
Dados 25-30 dias, dependendo densidade do cultivo (>2,2glL), a colheita será feita através de filtragem. Depois 
será liofilizada, congelada e moída para que fique na consistência de um pó, esse pó será analisado por IRMS. 

2.6. rEtapa 

Agora será refeito o cultivo da S platensis utilizando o Bicarbonato marcado com 13C. A massa da 
micro alga produzida será colhida por filtração. Depois será liofilizada, congelada e moída para que fique na 
consistência de um pó, esse pó será diluído e analisado no IRMS e comparado com a C3C]-S platensis adquirida 
por importação. 

2.7. 3a Etapa 

Por fim, a C3C]-S platensis produzida na 2a etapa será utilizada no 13C_SpBT em pacientes saudáveis e 
comparada com o 13C_SpBT a partir da C3C]-S platensis importada. 

2.8. Cronograma de Execução 

o projeto será realizado em doze meses de acordo com a Tabela 3: 

Tabela 3: Cronograma de Atividades. 

Atividade Trimestres 
l° 2° 3° 4° 

Revisão bibliográfica X X X X 
Aquisição de components X X 
Cultivo da 1 a etapa X 
Cultivo da 2a etapa X X 
Análise da 3a etapa X 
Redação do relatório final X 
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

Estão em andamento o cultivo teste da etapa 1 e o teste para a produção do 13C-Bicarbonato de Sódio, este 
realizado pelo CENA. A marcação terá início após a finalização de ambos os testes. 

Figura 1: Cultivo teste da etapa 1. 

Espera-se conseguir entre 8 e 8,8 gramas de C3C]-S. platensis com mais de 97% de 13C, o que viabilizaria a 
alga para a aplicação do 13C_SpBT. Espera-se também reduzir o custo e a burocracia para aquisição da C3C]-S. 
platensis. Com esses objetivos alcançados será possível produzir a alga marcada em larga escala aqui no Brasil, 
além de os exames para esvaziamento gástrico ficarem mais viáveis, mais baratos, sem contraindicações e 
poderem servir de exame pré-eliminar para a cintilo grafia comum. 
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