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RADIOIODAÇÃO DE PROTEÍNA POR VIA DIRETA E INDIRETA: ESTUDO
COMPARATIVO DA MARCAÇÃO DE PEPTÍDEO QUIMIOTÁTICO

Tatiana Lavinas

RESUMO

O desenvolvimento de métodos relativamente simples de marcação de
proteínas com radioiodo tem estimulado a utilização in vivo de proteínas e
peptideos radioiodados. Há basicamente dois métodos para radioiodação de
proteínas e peptideos: marcação direta, que envolve a reação de uma espécie
eletrofílica de radioiodo com grupos funcionais ativados na proteína, como o anel
fenólico do resíduo tirosina e a conjugação de pequenas moléculas radioiodadas
à proteína, também conhecido como método indireto. O maior problema da
radioiodação direta é a rápida desalogenação in vivo. Este problema pode ser
minimizado se um grupamento prostético não fenólico for utilizado para a
radioiodação indireta do peptídeo. O derivado benzoato de 3-(tri-n-butilestanil) de
N-succinimidila, denominado de ATE, quando radioiodado via iododesestanilação
eletrofílica origina o 3-f^^/^^^Ijiodobenzoato

de N-succinimidila

(SIB) que é

posteriormente conjugado à proteína através de acilação do resíduo de lisina.
Existem vários

radiofármacos convencionais

para imagem cintilográfica

de

infecção e inflamação, que são, entretanto, utilizados com limitações. Estas
limitações estimularam a ascensão de uma nova classe de radiofármacos, os
peptideos radiomarcadores de receptores específicos, dentre eles os mediadores
da

resposta

inflamatória, que apresentam

alta afinidade pelos

receptores

expressos no tecido inflamado e rápido clareamento do sangue e outros tecidos
não inflamados. Entre essas moléculas está o peptídeo quimiotático sintético o
fNleLFNIeYK que apresenta potente quimiotaxia por leucócitos, ligando-se com
alta afinidade aos receptores presentes tanto nos leucócitos polimorfonucleares
como nos fagocitos mononucleares. O objetivo do presente trabalho foi a síntese
do ATE e estudo comparativo da radioiodação pelos métodos direto e indireto do
peptídeo

quimiotático

sintético

fNleLFNIeYK

com

avaliação

íomsk) miomi De EmoA mamsp-\?Eñ

da

pureza

radioquímica, estabilidade in vitro e in vivo dos compostos obtidos. O trabalho
apresenta como contribuição inédita os estudos comparativos de distribuição
biológica entre o peptídeo quimiotático marcado por via direta e indireta. O ATE
foi obtido com rendimento (90,7%) satisfatório. Os parâmetros ótimos para
radioiodação do ATE foram pH entre 3-4, 50 pmol de t-butil-hidroperóxido e 30
minutos de reação. O SIB obtido foi purificado para remoção do ATE que não
reagiu e ainda possíveis impurezas radioquímicas geradas durante a marcação. O
peptídeo radioiodado por via direta foi obtido em um curto tempo de reação (10
minutos), com alta pureza radioquímica (> 96%) e com estabilidade in vitro (48
horas

acondicionado

em

geladeira).

Os

estudos

de

biodistribuição

em

camundongos Swiss normais e com foco de inflamação desenvolvido a partir da
injeção de terebentina na coxa traseira direita evidenciaram a potencialidade do
composto para diagnóstico de focos de inflamação, uma vez que a captação na
coxa inflamada foi significativamente maior que a captação na coxa normal em
todos os tempos (p< 0,05, teste t Student). Porém a captação na tireóide
aumentou no decorrer do tempo sugerindo a instabilidade do composto in vivo
devido à desalogenação. O peptídeo radioiodado por via indireta também foi
obtido com alta pureza radioquímica (>99%), porém somente após purificação por
cromatografia líquida de alta eficiência e apresentou estabilidade in vitro (24 horas
acondicionado em geladeira). Apesar da metodologia ser trabalhosa e com baixos
rendimentos (26,3%), o composto gerado apresentou especificidade pelo foco de
inflamação e estabilidade in vivo observada pela baixa captação na tireóide para
todos os tempos, principalmente se comparada com a captação obtida com o
peptídeo radioiodado por via direta. A grande estabilidade in vivo da proteína
radioiodada por via indireta justifica a realização futura de estudos

mais

aprofundados, buscando métodos alternativos para purificação, que demandem
menor tempo de processamento e resultem em melhor rendimento final.

DIRECT AND INDIRECT RADIOIODINATION OF PROTEIN: COMPARATIVE
STUDY OF CHEMOTACTIC PEPTIDE LABELING

Tatiana Lavinas

ABSTRACT

The development of simple methods for protein radioiodination have
stimulated the use of radioiodinated peptides in vivo. There are two basic methods
for labeling proteins with radioiodine: direct labeling, reaction of an electrophilic
radioiodine with functional activated groups on protein, like the phenol ring in the
tyrosine residue, and the conjugation of a previously radioiodinated molecule to
the protein, referred as indirect method. The great problem related to the direct
radioiodination of proteins is the in vivo dehalogenation. This problem can be
minimized if a non-phenolic prosthetic group is used in the indirect radioiodination
of the peptide. The ATE prosthetic group, N-succinimidyl

3-(tri-n-butylstannyl)

benzoate, when radioiodinated by electrophilic iododestannilation produces Nsuccinimidyl 3-[^^^l/^^^l] iodine benzoate (SIB) that is subsequently conjugated to
the

protein

by

the

radiopharmaceuticals
inflammation

acilation

of

employed

in

used with some

the

lysine

scintigraphic

group.
images

limitations. These

There
of

are

many

infection

limitations stimulated

and
the

improvement of a new class of radiophamnaceuticals, the receptor-specific related
labeled peptides, as the mediators of the inflammatory response, that presents
high affinity by receptors expressed in the inflammation process, and fast
clearance from blood and non-target tissues. One of these molecules is the
synthetic chemotactic peptide fNleLFNIeYK that presents potent chemotaxis for
leukocytes, with high affinity by the receptors presented in polymorphonuclear
leukocytes and mononuclear phagocytes. The objective of this work included the
synthesis of ATE prosthetic group and comparative radioiodination of the
chemotactic

peptide

fNleLFNIeYK

by

direct

and

indirect

methods,

with

radiochemical purity determination and evaluation of in vivo and in vitro stability of
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improvement of a new class of radiophamnaceuticals, the receptor-specific related
labeled peptides, as the mediators of the inflammatory response, that presents
high affinity by receptors expressed in the inflammation process, and fast
clearance from blood and non-target tissues. One of these molecules is the
synthetic chemotactic peptide fNleLFNIeYK that presents potent chemotaxis for
leukocytes, with high affinity by the receptors presented in polymorphonuclear
leukocytes and mononuclear phagocytes. The objective of this work included the
synthesis of ATE prosthetic group and comparative radioiodination of the
chemotactic

peptide

fNleLFNIeYK

by

direct

and

indirect

methods,

with

radiochemical purity determination and evaluation of in vivo and in vitro stability of

the compounds. This work presented an original contribution in the comparative
biological distribution studies of the chemotactic peptide labeled by direct and
indirect methods. The ATE was obtained with satisfactory yield (90,7%). The
conditions for ATE radioiodination were pH 3 - 4, 50 pmol of t-butylhydroperoxide
and 30 minutes of reaction. The SIB was purified to remove the unreacted ATE
and some radiochemical impurities presented in the reaction mixture. The peptide
radioiodinated by direct method was obtained in a short reaction time (10
minutes), with high radiochemical purity (> 96%) and in vitro stability (48 hours
under refrigeration). The biodistribution studies developed in normal Swiss mice
and in mice with inflammatory focus developed by the administration of turpentine
in the right thigh showed the ability of the compound to concentrate in the
inflammatory focus as evidenced by the higher uptake in the inflammated thigh
when compared to the nomial thigh (p< 0.05, Student t) in all studied time.
However, the uptake in thyroid increased in time due to the in vivo dehalogenation
of the compound. The peptide radioiodinated by indirect method was also obtained
with

high

radiochemical

purity

but

only

after

high

performance

liquid

chromatography purification (> 99%) and was stable in vitro (24 hours under
refrigeration).

Despite the

indirect

labeling

procedure was

laborious,

time

consuming and the product was obtained with low radiochemical yield (26,3%), the
labeled peptide showed specificity by inflammatory focus and in vivo stability
confirmed by the lower thyroid uptake when compared with the peptide labeled by
direct method. The great in vivo stability of the peptide labeled by indirect method
justifies the study of new and alternative purification procedure that reduces
process time and increases the final yield.
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1. INTRODUÇÃO

Radiofármacos baseados em proteínas radiomarcadas, particularmente
anticorpos

monoclonais

e

peptideos, têm

sido extensivamente

investigados,

objetivando a produção de agentes para diagnóstico e terapia.

Peptideos marcados com emissores gama de baixa energia como ^^"^Tc,
^^^1 e ^^^In têm sido utilizados em diagnóstico diferencial de tumores, focos de
infecção e pesquisa de trombos, em medicina nuclear.

O desenvolvimento de métodos relativamente simples de marcação de
proteínas com radioiodo tem estimulado a utilização in vivo de proteínas e peptideos
radioiodados

No entanto, estudos de distribuição biológica de anticorpos

monoclonais marcados com ^^^1 demonstraram captação de ^^^1 livre na tireóide e
estômago, assim como excreção urinária relativamente altas. Este fato reflete o
maior problema com relação à utilização in vivo de proteínas radioiodadas, qual seja,
o de serem extensamente desalogenadas in vivo. Essa desalogenação relaciona-se,
provavelmente, com a interface de ligação do iodo na proteína. A incorporação do
iodo

nos

resíduos

de

tirosina

torna

os

mesmos

bastante

semelhantes

estruturalmente aos hormônios da tireóide, que são passíveis de desalogenação
pela ação de enzimas específicas ^.

Há basicamente

dois

métodos

para

radioiodação

de proteínas

e

peptideos que são a marcação direta, envolvendo a reação de uma espécie
eletrofílica de radioiodo com grupos funcionais ativados na proteína, como o anel
fenólico do resíduo tirosina e, em menor extensão, o anel imidazóiico do resíduo
histidina e a marcação indireta que consiste na conjugação de pequenas moléculas
radioiodadas à proteína^
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No método de marcação indireto utilizam-se pequenas moléculas
denominadas grupos prostéticos, que contêm um núcleo aromático ativado para
receber o radioiodo e uma ponte conectante que permite a ligação covalente à
proteína. O grupo funcional mais comumente utilizado para a conjugação do
grupo prostético radioiodado à proteína é o grupo amina, geralmente e-amina de
resíduos lisina. Com relação ao núcleo aromático ativado, alguns

grupos

prostéticos utilizam anel fenólico para radioiodação eletrofílica, que promove a
substituição com entrada do radioiodo na posição orto ao radical hidroxila do anel.
Nestes casos o produto radioiodado, assim como no método direto, é suscetível à
desalogenação in vivo^'^.

Outra
organometálicos

classe
que

de

podem

grupo
ser

prostético

usados

com

emprega
rapidez

e

intermediários
eficiência

para

incorporação de radioiodo em diferentes compostos aromáticos. Os intermediários
estanosos,

particularmente

os

trialquilestanosos

(SnMea,

SnBua), têm

se

mostrado atrativos devido à sua relativa facilidade de preparação e manipulação,
relativa estabilidade e alta reatividade com radiohalogênios

O derivado benzoato de 3(tri-n-butilestanil) de N-succinimidila recebeu
de Zaiutsky e Narula a denominação de ATE ^. A radioiodação deste derivado via
iododesestanilação eletrofílica origina 3-[^^^/^^^l]iodobenzoato de N-succinimidila
(SIB) que é posteriormente conjugado à proteína por meio da acilação do resíduo
de lisina^'^'^-^'^^

Estudos comparativos documentam o fato de que a marcação de
anticorpos monoclonais intactos e seus fragmentos F(ab')2 utilizando-se o grupo
prostético ATE os torna mais resistentes à desalogenação do que quando se usa
o método direto

A utilização de grupos prostéticos para radioiodação de proteínas tem
se mostrado especialmente útil na marcação de pequenos peptideos que não
possuam resíduos anelares ou para aqueles cujos resíduos anelares encontramse comprometidos na interação com receptores específicos.
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Diversos peptideos marcados com ^^^1 já foram apresentados para
pesquisa de focos de infecção e inflamação. A rápida identificação, localização e
delineamento anatômico de um foco oculto de infecção e inflamação representa
um importante passo para conduta terapêutica. Esses processos inflamatórios
e/ou

infecciosos

podem

ser

detectados

por

técnicas

como

tomografia

computadorizada (CT), ressonância magnética (RM) e ultrasonografia (US). No
entanto, essas técnicas estão baseadas em mudanças anatômicas para definir a
lesão e, portanto, não podem ser utilizadas para detectar lesões em fase inicial de
desenvolvimento

porque não há mudanças anatômicas substanciais

nesse

período ^^'^^'^^

A imagem cintilográfica é um excelente método não-invasivo na
pesquisa de corpo inteiro, permitindo a determinação tanto da localização quanto
do número de focos de infecção e inflamação em todo o corpo, baseado em
mudanças funcionais dos tecidos.

Independente da etiologia, a partir do dano tecidual, ocorre o início de
uma série de eventos bioquímicos que resultam, principalmente, em três
componentes fisiopatológicos da resposta inflamatória que são aumento da
perfusão, aumento da permeabilidade vascular e exudação de leucócitos

Os radiofármacos convencionais rotineiramente usados na clínica para
determinação de foco de infecção e inflamação são citrato de ^^Ga, leucócitos
marcados com ^^^In ou ^^"^Tc e imunoglobulinas humanas policlonais (IgG)
marcadas

com

^^^In ou

^^'"Tc. Algumas

limitações

destes

radiofármacos

convencionais, como tempo entre a administração e a aquisição da imagem e o
potencial risco de contaminação, encorajaram a pesquisa de novos agentes com
características próximas do radiofármaco ideal

Os radiofármacos baseados em pequenas proteínas e peptideos
radiomarcadores de receptores específicos evoluíram gradualmente a partir de
grandes proteínas com mecanismo de captação inespecífico para grandes
proteínas receptor-específicas, anticorpos e fragmentos de anticorpos seguida de
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pequenas proteínas e peptideos receptor-específicos, como por exemplo, os
mediadores da resposta inflamatória

Estes mediadores tornaram-se disponíveis para estas aplicações por
meio de sínteses ou técnicas de DNA recombinante. Na medicina nuclear, os
mediadores de inflamação/infecção radiomarcados surgiram como uma classe
promissora de agentes com características atrativas para detecção cintilográfica
de inflamação e infecção. Teoricamente, a alta afinidade por

receptores

expressos no tecido inflamado facilita a retenção desses agentes enquanto o
pequeno tamanho permite rápido clareamento do sangue e de outros tecidos não
inflamados.

Os problemas relacionados ao tempo entre a injeção e a detecção da
imagem e o risco potencial de contaminação quando se utilizam as células
brancas radiomarcadas in vitro podem ser, pelo menos, reduzidos quando se
utilizam pequenas proteínas ou peptideos marcados que se ligam in vivo a
granulócitos e leucócitos circulantes para detecção de foco de infecção e
inflamação. Entre essas moléculas estão o peptídeo quimiotático fMLF (formilmetil-leucil-fenilalanina) e seus análogos sintéticos, o fator plaquetário 4 e a
interleucina-8 (IL-8) ^^'^^^ ""^

Muitos análogos sintéticos do fMLF se ligam a neutrófilos e macrófagos
com igual ou maior afinidade que o peptídeo natural
quimiotático

sintético

^2,13,15

Q

peptídeo

N-formil-norleucil-leucil-fenilalanil-norleucil-tirosil-lisina

(fNleLFNIeYK), apresenta uma potente quimiotaxia por neutrófilos humanos e
pode ser prontamente radioiodado com alta atividade específica sem ocorrer
perda de sua atividade biológica

Existem vários estudos promissores com relação à marcação dos
análogos sintéticos do fMLF com ^^^In, ^^'"Tc e ^^^1, objetivando gerar um
radiofármaco efetivo para rápida localização de focos de infecção e inflamação
12,15,16,17,18,19,20,21
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2. OBJETIVO

O presente trabalho visa a síntese do ATE (benzoato de 3-(tri-nbutilestanil) de N-succinimidila), estudo da radioiodação e conjugação à proteína,
entendendo

que

o

desenvolvimento

desta

metodologia

será

de

grande

importância para melhorar o comportamento in vivo de proteínas radioiodadas
como anticorpos monoclonais intactos, seus fragmentos e também peptideos para
diagnóstico e terapia de diferentes doenças.

Estudar as condições de marcação do peptídeo quimiotático sintético
N-formil-norleucil-leucil-fenilalanil-norleucil-tirosil-lisina
radioiodo,

por

via

indireta

utilizando

o

grupo

(fNleLFNIeYK)
prostético

com

estanilado

ATE

radioiodado, bem como por via direta, visando obter um radiofármaco com
estabilidade in vitro e in vivo para uso em medicina nuclear no diagnóstico de
focos de inflamação e infecção.

O

trabalho

apresenta

como

contribuição

inédita

os

estudos

comparativos de distribuição biológica entre o peptídeo quimiotático marcado por
via direta e indireta.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. lodo

O iodo apresenta número atômico (Z) 53 e o isótopo estável, o ^^^1,
com 74 nêutrons, ocorre com 100% de abundância na natureza. Pode gerar mais
de 30 isótopos radioativos, com tempos de meia-vida entre frações de segundo
e mais de 10 milhões de anos (^^^1). Os radioisótopos com menos nêutrons
que o iodo estável decaem por captura eletrônica ou emissão de positron (p"")
enquanto aqueles que apresentam excesso de nêutrons em relação ao isótopo
estável decaem por emissão de négatron (p')

Com relação às características físico-químicas do iodo sabe-se que
este forma ligação covalente forte com o carbono. A força de ligação aumenta do
alquil (222 KJ/mol), para aril (268 KJ/mol) e para vinil (297 KJ/mol). A
eletronegatividade do iodo (2,66) e do carbono (2,55) são semelhantes na escala
de Pauling. Deste modo, a polarização das ligações carbono-iodo e carbonocarbono também são semelhantes. O raio de Van der Waal do iodo (2,15 A) é
similar ao do grupamento

metila

(2,00 A). Logo, o iodo pode

substituir

grupamentos alquil pequenos sem distorção esteroeletrônica excessiva

A contribuição do iodo e de grupamentos alquil na lipofilicidade de
pequenas moléculas é bastante diferente. A substituição do iodo no lugar de uma
metila ou ainda etila promove grande aumento na lipofilicidade. A lipofilicidade
relativa pode ser uma determinante crítica na atividade biológica, particularmente
in vivo, e seu aumento pode ser favorável ou desfavorável. Outros fatores, como a
entrada do radioiodo em posição relacionada com a interação ao receptor,
também podem influenciar a atividade biológica ''.

cc^ss.^ miCMi üfc mm^

NIXLEAR/SP-ÍPB'
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Aproximadamente

30

miligramas

de

iodo

estável

(^^^1)

está

normalmente presente na glándula tireóide de um adulto normal. A falta de iodo
no organismo é a causa do bócio nos humanos

O estudo da glándula tireóide

com radiotraçador foi o primeiro procedimento clínico importante em medicina
nuclear

e

gerou

um

fundamental

estímulo

para

a

criação

e

rápido

desenvolvimento desta especialidade médica.

Os radioisótopos de iodo mais utilizados para marcação são ^^^1, ^^^1 e
^^^1 e atualmente os radioisótopos ^^^\ e ^^^1 têm sido pesquisados para aplicação
clínica^^. Algumas vezes a radioiodação de moléculas biologicamente importantes
pode promover alteração nas suas biodistribuições

O ^^^1 apresenta características ideais para procedimentos in vivo,
como tempo de meia-vida de 13,3 horas e emissão gama principal de 159 keV
(84%), proporcionando ótima eficiência de detecção pelas câmaras de cintilação
(câmaras-gama). Emite RX característico com energia idêntica ao emitido pelo ^^^1
(27,2 - 31,7 keV). Decai por captura eletrônica, não emite radiação particulada e
é sendo considerado o radioisótopo ideal para imagem da tireóide e estudo de
captação da glândula

''•2223

O ^^^1 foi usado quase que exclusivamente por duas décadas para
imagem e quantificação da captação da glândula tireóide

Emite partículas |3'

com energia alta (máximo de 606 keV, 87%) e gama detectável (364 keV, 82%)^^.
As propriedades nucleares deste radioisótopo o tornam útil para aplicações
terapêuticas. A emissão gama de 364 keV é relativamente alta para a interação
com os cristais de cintilação das câmaras-gama e sistemas colimadores. O tempo
de meia-vida relativamente longo (8,06 dias) resulta em altas doses de radiação
absorvida em comparação com o ^^^1. Fótons de alta energia (637, 722 keV)
acompanham 12% das desintegrações e impedem, em parte, a resolução
espacial e contraste dos processos de imagem ^.
I
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O ^1 apresenta tempo de meia-vida de 60,14 días, emissão gama de
35,4 keV e não emite radiação particulada. Decaí por captura eletrônica e emite
RX característico com energia entre 27,2 - 31,7 keV

É utilizado nos testes in
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vitro de radioimunoensaio e também na braquiterapia encapsulado na forma de
sementes que sâo implantadas no paciente para irradiação localizada

Originalmente, o ^^"l era visto apenas como a impureza radionuclídica
das preparações comerciais de ^^^1. Sua presença nessas preparações resulta em
aumento da dose de radiação e devido a seus fótons gama de 602 keV e 722
keV, gera uma degradação na qualidade da imagem. Porém, atualmente, existe
interesse por métodos adequados de produção deste radioisótopo propiciando
sua aplicação clínica

O ^^^1, produzido por gerador de radionuclídeo, apresenta tempo de
meia-vida de 3,6 minutos, decai por emissão de positrón (77%) e emissão gama
de 564 keV (18,4%)

Sua aplicação está sendo proposta para determinação

de taxas de metabolismo e imagens de biodistribuição em tempos curtos de fluxo
sanguíneo de órgãos selecionados. A produção do ^^^Xe (pai do ^^^1) é
dependente de aceleradores de alta energia e, portanto, pode influenciar a
disponibilidade, desenvolvimento e aplicação deste radioisótopo de iodo

Os radioisótopos de iodo são comumente obtidos na forma de sal
(Nal), podendo serem utilizados sem qualquer modificação para reações de
substituição nucleofílica. Já as radioiodações eletrofílicas requerem a oxidação do
iodo ^.

Normalmente, a forma química do radioiodo para a marcação é o ânion
iodeto livre de carregador (com alta atividade específica)
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3.2. Radioiodação

Existem várias metodologias para radioiodação, entre elas, a troca
isotópica, a substituição nucleofílica, a substituição eletrofílica aromática, a adição
a duplas ligações, a desmetalação e a conjugação

A troca isotópica pode ser realizada em um solvente adequado ou,
quando o composto não permitir a troca em solvente, esta pode ser feita em fusão
ou fase sólida. Neste caso, a substância deve ser estável em seu ponto de fusão
e a constante dielétrica favorável à dissolução do radioiodo. Essas limitações
podem ser superadas com a utilização de acetamida, um sólido de baixo ponto de
fusão estável em altas temperaturas. Outra variedade da metodologia de troca
isotópica, para a marcação de compostos arílicos, é a troca nucleofílica catalisada
por cobre (I) em condições de redução

A substituição nucleofílica não isotópica é uma técnica útil para a
marcação de compostos alifáticos e aromáticos, possibilitando a obtenção de
compostos radiomarcados com alta atividade específica

A troca do halogênio em sistemas aromáticos é, muitas vezes, difícil de
ser realizada. No entanto, a troca de bromo por iodo, em compostos alifáticos, via
substituição nucleofílica ou técnica em fusão têm o potencial de gerar compostos
radioiodados

Uma reação clássica para a introdução do radioiodo em compostos
como benzeno, naftalina ou outro composto aromático contendo inicialmente uma
amina primária envolve a utilização da reação de Sandmeyer. Quando o grupo
funcional está estável ou protegido durante a citada reação, a amina primária é
diazotada e subseqüentemente

substituída

pelo

radioiodo via

substituição

nucleofílica. Esta metodologia de radioiodação é régio-específica e denominada
dediazotação. A reação de Gatterman, uma modificação da reação clássica, com
a incorporação de bronze e cobre como catalisadores e a reação de Wallach que
resulta na formação de triazeno, podem ser aplicadas na radioiodação de
compostos aromáticos que não apresentam anel aromático ativado

^22,24

^g^^
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metodologia apresenta algumas desvantagens, sendo a principal o fato de
geralmente obter-se baixo rendimento radioquímico

As técnicas descritas até aqui não podem ser utilizadas para marcação
de proteínas com radioiodo já que envolvem condições de reação desfavoráveis
às proteínas tais como temperaturas elevadas e presença de solventes orgânicos.

Vários procedimentos de radioiodação foram desenvolvidos

para

marcar proteínas envolvendo condições de reação favoráveis à manutenção da
integridade proteica e também considerando a natureza química dos grupos
aromáticos presentes nas proteínas. Vale ressaltar que o mais comum é a reação
entre espécies positivas de iodo e o aminoácido tirosina ou, em menor extensão,
o aminoácido histidina, como mostra a FIG. 1, num procedimento comumente
denominado marcação direta V

VNH

HCN ^

HNC
rN HNNH
.O

I OH
FIGURA 1. Reação entre espécie positiva de iodo e os aminoácidos histidina
(acima) e tirosina (abaixo).
Estudos sobre o mecanismo da reação entre o iodo e a tirosina ou
outros fenóis, em quantidades estequiométricas, indicaram que o ânion fenolato é
o alvo de ataque pelo iodo oxidado ^. O agente oxidante a ser utilizado deve ser
compatível, não deve promover a desnaturação da proteína e deve ser de fácil
separação após marcação

Quando a marcação de proteínas começou a ser realizada promovia-se
a radioiodação de fenóis com iodo molecular. No entanto, foram desenvolvidas
outras metodologias devido a algumas desvantagens como máxima pureza
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radioquímica de apenas 50%, perda de radioatividade na etapa de oxidação o que
aumenta a exposição ao operador e a volatilidade do iodo molecular que aumenta
os riscos relacionados ao processo de marcação ^.

Em 1958 McFarlane

publicou uma metodologia desenvolvida para

pequenas proteínas que utilizava monocloreto de iodo (ICI) como reagente. A
ligação carbono-iodo, neste reagente, é polarizada com carga parcial positiva no
iodo, com rendimento radioquímico teórico alto. O mecanismo de iodação é
substancialmente substituição eletrofílica porque o iodo eletrofílíco ataca o ion
fenóxido seguido pela perda lenta do próton. A substituição eletrofílica nao é a
única reação passível de ser realizada com o reagente ICI, sendo também
possível a adição eletrofílica à dupla ligação especialmente para radioiodação de
ácidos graxos e derivados

Uma das técnicas mais utilizadas para a radioiodação de proteínas foi
desenvolvida por Greenwood e colaboradores
sódico de N-clorotoluenosulfonamida)
cloramina

T

é

um

agente

oxidante

Esta emprega a cloramina T (sal

como agente oxidante do iodeto. A
forte

apresentando,

portanto,

como

desvantagem, a exposição do composto a ser marcado ás condições drásticas de
oxidação, o que possibilita a ocorrência de reações indesejáveis como cloração,
oxidação de grupos tiol, tioéter e quebra de ligação triptofanil de peptideos.

A

técnica do "iodobeads" é uma versão em fase sólida da técnica da cloramina T
1,24

Outro agente oxidante da familia da cloramina T também empregado
na radioiodação é o iodogen (1,3,4,6-tetracloro-3a,6a-difenilglicoluril). Comparada
com a cloramina T e o monocloreto de iodo (ICI), esta técnica demonstrou-se
similar

quanto

ao

rendimento

radioquímico,

porém

gera

menores

danos

oxidativos. O iodogen é insoiúvel em água e pode ser utilizado como um filme
impregnado na parede do frasco de reação, permitindo a marcação com mínimo
contato entre o composto orgânico e o agente oxidante

Outra técnica que pode ser aplicada na radioiodação de proteínas está
baseada na utilização de uma célula eletrolítica para oxidar o iodeto. Esta
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apresenta como vantagem o fato de não expor o material a ser radioiodado às
condições severas de oxidação, porém requer a utilização de equipamento
específico

As enzimas da família peroxidases, na presença de peróxido de
hidrogênio, promovem a iodação de tirosinas. Em particular a lactoperoxidase é
utilizada para radioiodação de proteínas. As histidinas também podem ser
radioiodadas pela lactoperoxidase, porém em menor extensão que as tirosinas. A
técnica enzimática é uma alternativa menos agressiva para a radioiodação de
proteínas

Porém, o uso rotineiro parece não ser interessante uma vez que

pode ocorrer a radioiodação da própria enzima, e ainda, as enzimas são mais
caras que os agentes orgânicos comumente utilizados (cloramina T e iodogen)

Outros métodos de radioiodação envolvendo a oxidação direta do
iodeto de sódio in situ utilizando agentes oxidantes como H2O2, HNO3, entre
outros, também foram avaliados como capazes de promover a iodação de
compostos com rendimento radioquímico teórico de 100% \

É adequado salientar que o método mais comumente utilizado para
radioiodação de proteínas envolve a iodação oxidativa utilizando-se cloramina T,
iodogen ou lactoperoxidase como oxidantes, ou seja, marcação direta. Este
método é aplicável apenas às proteínas e peptideos contendo pelo menos um
resíduo de tirosina em sua estrutura. Conseqüentemente, é impossível por este
método clássico, a radioiodação de proteínas e peptideos que não apresentem
aminoácidos anelares em sua estrutura. Outra desvantagem associada às
proteínas radioiodadas pelo método direto é a rápida desiodação in vivo. Essa
desiodação relaciona-se, provavelmente, com a interface de ligação do iodo na
proteína. A incorporação do iodo nos resíduos de tirosina torna os mesmos
bastante semelhantes estruturalmente aos hormônios da tireóide, que sâo
passíveis de desiodação pela ação de enzimas específicas ^'

Uma alternativa para marcação direta é a conjugação da proteína a
uma molécula radioiodada (grupo prostético), também conhecida como método
indireto de marcação. Um grupo prostético para radioiodação contém algum tipo
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de grupamento aromático ativado para receber o agente marcador e uma ponte
conectante para ligar-se covalentemente à proteína a ser marcada. Desta maneira
é possível marcar o grupo prostético e depois acoplá-lo á molécula alvo em duas
reações separadas, evitando a exposição da proteína às condições de oxidação.
A reação de conjugação do grupo prostético marcado à molécula alvo deve ser
eficiente para evitar a perda do marcador. Existe também a possibilidade de ligarse o grupo prostético à molécula alvo e depois realizar a marcação

A conjugação é mais difícil de ser conduzida, envolve várias etapas e
ainda resulta em baixos rendimentos radioquímicos quando comparada com a
marcação direta. No entanto, a conjugação oferece alguns benefícios que não
podem ser conseguidos com a marcação direta, como: (I) um método de
introdução do radioiodo em proteínas que não podem ser marcadas diretamente;
(II) um método de estabilização do radiomarcado contra desiodação in vivo
promovida por enzimas; (III) um método de marcação que não expõe a proteína a
agentes oxidantes e redutores severos e (IV) um método de marcação que pode
potencialmente permitir algum controle da distribuição secundária do radioiodo

O grupo funcional mais comumente utilizado para conjugação de
moléculas radioiodadas ás proteínas é o grupo amino, geralmente os grupos eamino de residuos de lisina. Compostos que contêm grupos funcionais amino
reativos, tais como ésteres, ímidoésteres, aldeídos e isotiocíanatos, têm sido
utilizados na conjugação de proteínas

Com relação ao núcleo aromático ativado, alguns grupos prostéticos
estudados, como o reagente de Bolton e Hunter, p-hidroxifenilpropionato de Nsuccinimidila ^ \ o reagente de Wood, p-hidroxibenzimidato
hidroxibenzaldeído

e outros como o p-

e o p-hidroxibenzacetaldeído ^ , utilizam anéis aromáticos

fenólicos para a radioiodação eletrofílica, promovendo a substituição com entrada
de um iodo em posição orto ao radical hidroxila. Neste caso, o anel aromático,
assim como no método de marcação direta, é suscetível à desiodação in vivo
(FIG. 2) ^
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FIGURA 2. Grupamentos prostéticos com anel aromático fenólico: (1) reagente de
Bolton-Hunter; (2) reagente de Wood; (3) p-hidroxibenzaldeído e (4) ptiidroxibenzacetaldeído.
O maior problema das proteínas radioiodadas pelo método direto é a
rápida desiodação in vivo provocada por várias enzimas específicas. Este
problema não aumenta necessariamente a dose de radiação para o paciente, mas
a localização da proteína marcada no alvo diminui devido ao aumento da
atividade circulante. Pode-se minimizar este problema com a utilização de grupos
prostéticos não fenólicos para radioiodação dessas moléculas. A utilização
desses grupos prostéticos não fenólicos diminui a semelhança estrutural aos
hormônios da tireóide e, portanto, minimiza a desiodação in vivo

Neste

sentido

foram

desenvolvidos

alguns

precursores

organometálicos para radioiodação de proteínas. Esses precursores apresentam
metais como boro, mercúrio, estanho, tálio, silício e germânio em estruturas
aromáticas

e

são

substituídos

pelo

radioiodo

por

meio

de

reação

de

iododesmetalação, representada de maneira geral pela equação a seguir (FIG.3)
22,24

FIGURA 3. Reação geral - Iododesmetalação
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O uso de organoboratos para radioiodação foi descrito pela primeira
vez

por

Kabalka

^.

Os

métodos

sintéticos

disponíveis

atualmente

para

radioiodação via organoboratos estão baseados em reações de substituição
eletrofílica com o radioiodo para a obtenção do radiofármaco desejado

Os organoestanosos são intermediários versáteis. Os vinilestanosos
sofrem rápida radioiododesestanilação assim como os viniiboratos quando em
presença do radioiodeto de sódio e de um agente oxidante moderado. Outros
intermediários como os organotalatos e os organosilicatos também

foram

pesquisados para a radioiodação de proteínas. Entretanto estudos comparativos
com diferentes intermediários organometálicos determinaram que, de maneira
geral, os organoestanosos são provavelmente os melhores candidatos

A

radioiodação

de vários ligantes objetivando a preparação

de

diferentes agentes de imagem para receptores específicos é empregada de forma
ativa em radiofarmácia. Das várias reações de iododesmetalação citadas, a
aplicação da reação de iododesestanilação para obtenção de compostos régio e
estéreo-específicos, com alta atividade específica, é proeminente

Estudos
compostos

incorporando

aromáticos

foram

radioiodo

e

outros

desenvolvidos

radiohalogênios

utilizando-se

em

intermediários

organometálicos. Estes estudos demonstraram que tais intermediários podem ser
usados com rapidez e eficiência para a incorporação de radioiodo em muitos
compostos aromáticos diferentes ^'^^

Os intermediários estanosos, particularmente os trialquilestanosos
(SnBua, SnMea), têm se mostrado atrativos devido à relativa facilidade de
preparação e manipulação e alta reatividade com radiohalogênios

Inúmeros

trabalhos

descrevem

a

utilização

hidroxisuccinimídicos de intermediários organoestanosos ^- ^- ^'
40

^'

de

esteres
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O derivado benzoato de 3-(tri-n-butilestanil) de N-succinimidila recebeu
de Zalutsky e Narula a denominação de ATE (FIG. 4) ^.

O

l

0
C-O-N
1

\

O
Sn(n-Bu)3

FIGURA 4. Estrutura química do ATE

A radioiodação deste derivado via iododesestanilação

eletrofílica

origina o 3- [^^^/^^^l]iodobenzoato N-succinimidila (SIB) que é posteriormente
conjugado à proteína via acilação do residuo de lisina

O SIB desenvolvido é um composto conceitualmente similar ao
reagente de Bolton-Hunter.

No entanto, duas diferenças estruturais foram

incorporadas ao SIB no intuito de torná-lo melhor para aplicação in vivo: os dois
carbonos entre o anel aromático e o éster ativado foram removidos para aumentar
o rendimento de acoplamento à proteína, pois minimiza hidrólise competitiva;
além disto, o SIB não apresenta radical hidroxila na posição orto ao átomo de
iodo, diminuindo assim a semelhança estrutural do sítio da proteína radioiodada
aos hormônios da tireóide, para os quais várias enzimas sâo conhecidas ^.

Zaiutsky e Narula ^ propuseram uma rota sintética para a obtenção do
ATE, baseada em grupamentos hidroxisuccinimida, na qual o ácido

m-Br

benzóico é litiado por n-BuLi à temperatura reduzida e subseqüentemente
transmetaíado ao derivado arilestanoso correspondente. A rota sintética, apesar
de aparentemente simples, apresenta como principal inconveniente a manutenção
de

temperatura

extremamente

reduzida

(-100°C)

na

primeira

etapa.

Os

rendimentos estão, em parte, condicionados às etapas de purificação. O
composto ATE obtido permanece estável durante vários meses se conservado à
temperatura inferior a -20°C, em clorofórmio e atmosfera de gás inerte.
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Outras rotas sintéticas alternativas estão relatadas na literatura para
síntese do composto ATE e análogos ^' "^^'^^^

Vários trabaltios realizados demonstraram que o uso do 3- ou 4- iodo
benzoato

de

N-succinimidila

(SIB)

para

marcação

de

proteínas

reduz

significativamente a captação na tireóide (o indicador biológico in vivo da
desalogenação) quando comparado com a marcação direta ^'

^'

Em alguns casos, as proteínas marcadas utilizando SIB também apresentaram
melhores características de ligação in vitro ^'

Assim como os derivados 3-iodobenzoato quando usados para marcar
proteínas,

os

derivados

5-iodo-piridina-carboxilato

também

promovem

estabilidade in vivo se comparados com a marcação direta. Estudos utilizando-se
a mlBG (meta iodobenzilguanidina) como precursor para obtenção de derivados
3-iodobenzoato têm contribuído para demonstrar que o iodo na posição meta de
compostos aril não fenólicos promove resistência à desiodação in vivo e mínima
transformação

3.3. Inflamação/Infecção

A reação inflamatória é conhecida há muito tempo. Na antiguidade, os
gregos já a definiam pelos seus sinais e sintomas típicos, considerados sinais
cardinais: calor, rubor, tumor e dor

A

reação

dos

tecidos

vascularizados

a

um

agente

agressor,

denominada inflamação é caracterizada pela saída de líquidos e de células do
sangue para o interstício. Apesar de suas características serem muito variadas,
os mecanismos de aparecimento são comuns. O agente inflamatório age sobre o
tecido e induz a liberação de mediadores que, ao agirem nos receptores
existentes nas células da microcirculação e nos leucócitos, produzem aumento da
permeabilidade vascular e exsudação de plasma e de células sanguíneas para o
interstício. Cessada a ação do agente inflamatório, reduz-se a liberação dos
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mediadores, a microcirculação recupera o estado hemodinâmico original e o
líquido e as células exsudadas voltam à circulação sanguínea geralmente pelos
vasos linfáticos. Se há necrose, o tecido destruído é fagocitado e logo depois
surgem os fenômenos de cicatrização ou de regeneração, tudo dependendo da
extensão da lesão e do órgão acometido. O processo inflamatório, portanto, é um
fenômeno essencialmente dinâmico, razão pela qual seu aspecto morfológico se
modifica com o tempo

Quando a inflamação ocorre devido á invasão por microrganismos
denomina-se infecção. Pode haver infecção sem inflamação, como ocorre em
pacientes severamente imunodeprimidos. Por outro lado, também pode haver
inflamação

sem

infecção, quando

o dano tecidual não foi causado

por

microrganismos

A inflamação é dividida em padrões agudo e crônico. A inflamação
aguda tem uma duração relativamente curta e suas principais características são
a exsudação de líquidos e proteínas plasmáticas (edema) e a migração de
leucócitos,

predominantemente

células

polimorfonucleadas

(PMNs)^^'*®.

A

inflamação aguda possui três fases
a. alteração do calibre dos vasos com conseqüente aumento do fluxo sangüíneo
b. alterações estruturais dos vasos para que as proteínas plasmáticas e
leucócitos deixem a circulação
c. migração dos leucócitos da corrente sangüínea e seu acúmulo no local da
lesão.
A inflamação crônica, por outro lado, tem uma duração maior e
associa-se, em termos histológicos, com a presença de células mononucleadas
como linfócitos, monócitos e macrófagos e com a proliferação de vasos
sanguíneos e de tecido conjuntivo

O conjunto de eventos que ocorre durante uma resposta inflamatória
depende de muitos fatores, como a natureza do estímulo, sua porta de entrada e
a característica do hospedeiro. Nem toda inflamação é mediada pelo sistema
imunológico adquirido. Algumas substâncias estranhas podem ativar diretamente
os neutrófilos e provocar inflamação aguda mediada por neutrófilos, sem a
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participação

dos

linfócitos. De modo geral, os participantes da

resposta

inflamatória são parede vascular, células inflamatórias - células sanguíneas
circulantes (neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos e plaquetas) e células
residentes nos tecidos (mastócitos e macrófagos) - fibras colágenas e elásticas e
membrana basal. As alterações inflamatórias se dão por mediadores químicos
também chamados de citocinas
grupos

^^e que podem ser classificados em 4

:

1. mediadores com propriedaes vasoativas e de contração do músculo liso. Ex.:
Histamina, prostaglandinas e leucotrienos.
2. os que atraem outras células ou também chamados de fatores quimiotáticos,
as quimiocinas. Ex.: Fração C5a do sistema complemento.
3. enzimas. Ex.: Proteinases
4. proteoglicanos. Ex.: Heparina.

As

citocinas

originam-se

no citoplasma

de células,

ligam-se

a

receptores específicos na célula alvo e podem estimular a liberação de outros
mediadores. Possuem vida curta, têm efeitos em um ou diversos alvos ou aínda
em diferentes células e também apresentam potencial de causar efeitos danosos
46

Praticamente qualquer tipo de agressão para um tecido sólido, seja por
traumatismo fechado, queimadura térmica ou química, laceração,

infecção

microbiana ou outras causas, tende a ser acompanhado de rápida dilatação dos
pequenos vasos sanguíneos nos tecidos lesados ao seu redor. Esta reação
vascular (vasodilatação) pode ocorrer dentro de poucos minutos após uma lesão
aguda e envolve arteríolas, capilares e vénulas, resultando em aumento do fluxo
sanguíneo local na área lesada. Com a dilatação dos vasos, as células endoteliais
que revestem alguns destes vasos sofrem retração ativa. A retração resulta em
aumento da permeabilidade da parede da vénula, permitindo ao líquido rico em
proteínas do plasma extravasar através das lacunas, atravessar a membrana
basal endotelial e fluir para o espaço extracelular do tecido circundante

^\

Na maioria dos casos, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade
vascular constituem respostas reversíveis, cuja extensão e duração dependem da
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natureza, gravidade e tipo de lesão. Em conjunto, são responsáveis, em grande
parte, pelos actiados clínicos de vermelhiidão (eritema), calor e edema que
acompantiam quase todos os tipos de lesão dos tecidos sólidos

Estas

alterações fisiológicas são benéficas, de várias maneiras, para o indivíduo. Por
exemplo, o aumento do suprimento sanguíneo local ajuda a melhorar

o

suprimento de oxigênio, plaquetas e fatores da coagulação na área lesada, o que,
por sua vez, ajuda a estabilizar os tecidos lesados e facilita a cicatrização e
reparo. Além disso, o líquido vascular que extravasa para os tecidos pode
imediatamente diluir ou dissolver substâncias nocivas e trazer muitas das
proteínas antimicrobianas do soro, ajudando a fornecer rapidamente fatores de
defesa inespecíficos nos locais necessários

A conseqüência mais importante da resposta vascular é que ela
promove o contato entre os leucócitos circulantes e o endotélio venular. As
células que revestem as vénulas pós-capilares estão exclusivamente adaptadas a
expressar altos níveis de certas moléculas de adesão na superfície quando ocorre
lesão do tecido circundante, como parte de um processo denominado ativação da
célula endotelial

^\

Embora praticamente todos os tipos de leucócitos contribuam para a
defesa

do

indivíduo,

três

tipos

desempenham

papéis

particularmente

proeminentes. Os neutrófilos e a linhagem de monócitos e macrófagos são
células fagocíticas, que atuam ao fagocítar microrganismos, restos celulares e
outros materiais particulados. Podem atuar em cooperação com os linfócitos, mas
também são capazes de reconhecer e matar diretamente muitos patógenos, de
modo que constituem os efetores celulares mais importantes do

sistema

imunológico inato. O grupo que compreende os linfócitos e células relacionadas,
possui pouca capacidade fagocítica, mas realiza uma série de outras reações
protetoras, coletivamente conhecidas como resposta imunológica. Os linfócitos
são decisivos em todos os aspectos da imunidade adquirida.

^\

Os neutrófilos formam um exército de fagocitos circulantes, equipados
para responder rapidamente e em grande número toda vez que houver alguma
lesão tecidual. As células maduras, também conhecidas como

neutrófilos
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segmentados

(segs)

ou

leucócitos

polimorfonucleares

(PMN),

podem

ser

facilmente identificadas pelo seu núcleo multilobulado caractenstico e pelos
abundantes grânulos em seu citoplasma que armazenam agentes bactericidas e
enzimas lisossómicas até o momento em que se tornam necessários para destruir
um microrganismo fagocitado

Se durante a sua circulação os neutrófilos forem levados para um local
de lesão ou infecção, estes aderem rapidamente ao endotélio, migram através
das paredes dos vasos e invadem os tecidos afetados, onde podem acumular-se
em grande número. O processo de aderência dos neutrófilos á parede vascular é
denominado marginação e ocorre em três fases. A primeira fase é mediada pelas
selectinas (O, E e L) que estabelecem o contato inicial de adesão entre o
neutrófilo e a parede vascular. Entretanto, o neutrófilo continua rolando ao longo
da parede vascular durante esta fase, impelido pela força do fluxo sanguíneo
51

O rolamento do neutrófilo ao longo da parede das vénulas aumenta a
exposição das células a um grupo variado de substâncias,

coletivamente

conhecidas como fatores quimiotáticos dos leucócitos, que podem ser expressos
pelo endotélio ativado ou que difundem no sangue a parfir do tecido lesado. Estes
fatores ligam-se a receptores presentes sobre a superfície dos neutrófilos e
deflagram a segunda fase denominada fase de ativação da ligação endotelial
49,51

Em geral os fatores quimiotáticos são substâncias que indicam mais a
presença da lesão do que a sua causa. Esses fatores podem ser endógenos,
incluem fragmentos de fibrina ou colágeno, fatores solúveis liberados por
plaquetas

ativadas

e

mastócitos

e

certos

subprodutos

da

cascata

do

complemento; ou podem ser exógenos, constituem produtos exclusivos do
metabolismo bacteriano, dos quais os mais notáveis são os oligopeptídeos Nformilados contendo resíduos de N-formilmetionina ou N-formilnorleucina. Este
aminoácido modificado está presente na extreminadade amino-terminal das
proteínas da maioria das bactérias, mas não ocorre nas proteínas de origem
humana. Cada fator quimiotático é reconhecido por um receptor específico
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existente sobre a superficie dos leucocitos. Cada neutrófilo possui grande número
de receptores para diferentes fatores quimiotáticos. O contato com esses fatores
desencadeia alterações nas propriedades de adesão dos neutrófilos

^\

O efeito mais importante dos fatores quimiotáticos consiste em induzir
alterações nas configurações das integrinas sobre a superfície dos leucócitos,
permitindo sua ligação a ligantes glicoproteicos específicos sobre o endotélio.
Essas alterações iniciam a fase final de marginação do neutrófilo que é a fase
mediada

por

integrinas.

Resultando

em

contatos

moleculares

estáveis

e

prolongados, que impedem o movimento dos neutrófilos e fazem com que fiquem
aderidos ao endotélio

^\

Uma vez fixado, o neutrófilo abandona a vénula e migra para o tecido
adjacente, num processo denominado migração. Os neutrófilos deslocam-se ao
longo do gradiente de concentração dos fatores quimiotáticos até alcançar o foco
da lesão ou infecção. A migração e a quimiotaxia são facilitadas, em parte, pela
ligação de integrinas da superfície dos neutrófilos á fibronectina e outros
componentes da matriz extracelular

^\

Ao alcançar o local lesado, os neutrófilos começam o processo de
ingestão de qualquer bactéria, restos celulares ou material particulado estranho
na área
dentro

^ \ As partículas englobadas pelo neutrófilo são inicialmente contidas
de vacúolos

delimitados

por

membrana,

os fagossomas. Após

o

engolfamento, os grânulos presentes nos lisossomos do neutrófilo começam a
fundir-se com cada fagossoma, liberando seu conteúdo, num processo conhecido
como desgranulação. Os grânulos dos neutrófilos contêm uma série de enzimas e
outras substâncias com capacidade de degradar bactérias ou dissolver outros
materiais englobados

A associação entre o fagossomo e as enzimas

lisossómicas

ao

dá

origem

fagolisossomo.

Dentro

desta

estrutura

o

microrganismo será destruído e os restos serão eliminados da célula como corpo
residual ^ \

Quase todos os tecidos, órgãos e cavidades serosas abrigam uma
população de fagocitos mononucleares pertencentes a uma única linhagem,
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conhecida como sistema mononuclear fagocítico. Os monócitos nâo são muito
abundantes na circulação periférica e uma vez estabelecidos nos tecidos são
denominados macrófagos teciduais. Como outros leucócitos, os monócitos no
sangue circulante podem ser atraídos para um local de lesão ou infecção através
de processo de fixação endotelial em três fases, que é essencialmente idêntico
àquele descrito para os neutrófilos e que utiliza muitas das mesmas proteínas de
adesão e fatores quimiotáticos

^\

O processo de ativação do macrófago tecidual é caracterizado por
rápido aumento no metabolismo, motilidade e atividade fagocítica. Os macrófagos
ativados são ligeiramente maiores do que os inativos devido, principalmente, ao
aumento do volume citoplasmático. Muitas proteínas novas são sintetizadas com
o processo de ativação

Após a ativação, os macrófagos passam a secretar

uma ampla variedade de produtos biologicamente ativos que são importantes
mediadores da destruição tecidual, da proliferação vascular e da

fibrose

características da inflamação crônica. Alguns destes produtos são tóxicos para as
células ou para a matriz extracelular, alguns geram o ingresso de outros tipos
celulares e outros, por sua vez, induzem a proliferação de fibroblastos e a
deposição de colágeno

^\

Muito embora os neutrófilos sejam a marca registrada da inflamação
aguda, muitas formas de inflamação crônica continuam a apresentar grande
número de neutrófilos; estes são induzidos pela persistência de bactérias, por
mediadores produzidos por macrófagos ou ainda por células necróticas

3.4. Radiofármacos para imagem de inflamação/ infecção: mecanismos de
ação

Com uma taxa anual de mortalidade ao redor de 35% em todo o
mundo, as infecções representam uma significante preocupação

A rápida

identificação, localização e delineamento anatômico de um foco oculto de
infecção e inflamação representa um importante passo para conduta terapêutica
em pacientes em estado crítico. Esses processos inflamatórios e infecciosos
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podem ser detectados por técnicas como tomografia computadorizada (CT),
ressonância magnética (RM) e ultrasonografia (US). No entanto, essas técnicas
estão baseadas em mudanças anatômicas para definir a lesão e, portanto, não
podem ser utilizadas para detectar processos em fase inicial de desenvolvimento
porque não há mudanças anatômicas substanciais nesse período

^213,14

A imagem cintilográfica é um excelente método não-invasivo na
pesquisa de corpo inteiro, permitindo a determinação tanto da localização quanto
do número de focos de infecção e inflamação, baseado em mudanças funcionais
dos tecidos

O radiofármaco ideal para diagnóstico de infecção e inflamação deve
apresentar alta especificidade e rápida captação no foco, sem se acumular nos
tecidos normais, apresentar baixa toxicidade e um rápido clareamento sanguíneo,
de modo que a nitidez da imagem faculte o parecer do médico nuclear. Além
disso, deve ser de fácil e rápida preparação, boa disponibilidade e baixo custo,
além de promover a diferenciação entre infecção e inflamação não microbiana
Não existe um radiofármaco que apresente todas as características ideais,
portanto

na

prática,

a

aplicação

dos

radiofármacos

para

focos

de

infecção/inflamação está associada à disponibilidade e custo dos mesmos bem
como à suspeita diagnóstica.

Os radiofármacos convencionais rotineiramente usados na clínica para
determinação de foco de infecção e inflamação são: citrato de ®^Ga, leucócitos
marcados com ^^^In ou ^^'"Tc e imunoglobulinas humanas policlonais (IgG)
marcadas com

^^^In ou ^^'"T

As limitações destes radiofármacos

convencionais encorajaram a pesquisa de novos agentes com características
próximas do radiofármaco ideal

O aumento do fluxo sanguíneo, permeabilidade vascular e transudação
são processos que podem ser utilizados para o acúmulo não específico dos
traçadores. Deve-se enfatizar que todos os radiofármacos acumulam-se no foco
de inflamação/infecção, pelo menos em parte, devido a processos não específicos
15
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O processo específico de acúmulo compreende um número de
possíveis interações entre o radiofármaco e o alvo, como por exemplo, ligação a
receptores e ligação antígeno-anticorpo. A especificidade pode estar ligada a
diferentes mecanismos. Entre eles citam-se
a.

marcação

de

leucocitos

in

vitro

ou

in

vivo:

os

leucocitos

ligam-se

preferencialmente ao foco de inflamação/infecção por quimiotaxia e podem,
portante, ser usados para transportar radionuclídeos para a área inflamada. Eles
se movem maciçamente para o foco e se concentram no local em grande número;
b. os mediadores vasoativos ou quimiotáticos do processo inflamatorio podem
ser alcançados in vivo por radiofármacos ou podem ser radiomarcados in vitro e
injetados;
c. marcação de antibióticos: este mecanismo pode ser dito como o que gera a
verdadeira imagem para infecção, uma vez que os radiofármacos

usados

teoricamente ligam-se especificamente ao microrganismo alvo;
d. um mecanismo completamente diferente de acúmulo no foco inflamatório
acontece usando-se a flúor-2- desoxi-D-glicose-^°F (FDG-^°F). Este mecanismo
está baseado no aumento da captação de glicose pelos granulócitos infiltrados e
macrófagos teciduais com metabolismo aumentado. O acúmulo da FDG em
células com metabolismo de glicose aumentado é específico. No entanto, a FDG
também é captada, por exemplo, por células tumorais (que também apresentam
metabolismo de glicose aumentado). Portanto, a FDG não é específica para
processos infecciosos e inflamatórios.

3.4.1. Diferentes radiofármacos utilizados para inflamação/infecçâo

a) Citrato de ^^Ga
Pode

ser

utilizado

para

diferentes

condições

patológicas,

principalmente infecções. Quando injetado na circulação o citrato de ®^Ga liga-se
á transferrina circulante e este complexo chega até o foco de infecção/inflamaçâo
devido ao aumento da permeabilidade vascular

^.

De maneira geral acredita-se que a transferrina leve ^''Ga até o
abscesso. Uma vez no abscesso o ^^Ga pode ser transferido da transferrina para
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a lactoferrina (LF), ferritina ou proteínas sideróforas. A lactoferrina apresenta alta
afinidade pelo ®^Ga e pode removê-lo da transferrina. Esta proteína está presente
nos grânulos secundários dos leucocitos PMNs e é expulsa do grânulo quando há
ataque bacteriano. A lactoferrina presente no foco pode se ligar a receptores LF
presentes nos monócitos ou macrófagos e levar o ^^Ga até a ferritina intracelular.
A ferritina tem grande afinidade pelo ^^Ga. Os microrganismos patogênicos
presentes num abscesso purulento sâo provavelmente o fator mais importante
para o acúmulo do ^''Ga, pois a bactéria pode capturar uma quantidade
significativa de ^^Ga. Acredita-se que as proteínas sideróforas estejam envolvidas
nesta captura, uma vez que estas são sintetizadas e secretadas por bactérias
para seqüestrarem Fe"^^. As proteínas sideróforas sao moléculas pequenas (500 1000 Da) que apresentam extrema afinidade pelo ion Fe"^ e também pelo ^^Ga.
Portanto, podem transportar ®^Ga para dentro dos microrganismos por meio de
um mecanismo saturável e energía dependente
Ocorre captação fisiológica do citrato de ^^Ga no fígado, ossos, medula
óssea

e

intestinos.

Este

agente

é

parcialmente

excretado

pelos

rins

(especialmente durante as primeiras 24 horas após a injeção) e também via tratogastrintestinal
A cintilografía tem grande sensibilidade tanto para infecção aguda
como crónica e inflamação. Entretanto, existem algumas limitações para a sua
aplicação clínica
A especificidade deste traçador é baixa devido à excreção via tratogastrintestinal e também acúmulo em tecidos malignos. Imagens ótimas somente
são adquiridas após 72 horas da injeção. Estas características desfavoráveis em
combinação com o desenvolvimento de novos radiofármacos para infecção
limitaram a indicação clínica de cintilografia com citrato de gálio-67 a certos casos
como suspeita de infecção pulmonar e osteomielite crônica

b) Imunoglobulinas
Inicialmente havia a hipótese de que a imunoglobulina

humana

policlonal era retida no foco inflamatório devido a interação com receptores Fc-y
expressos pelos leucócitos infiltrados ^ . Mais tarde, estudos demonstraram que a
imunoglobulina humana policlonal radiomarcada acumula-se no foco infeccioso
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através de extravazamento não específico devido ao aumento da permeabilidade
vascular no local

.

A imunoglobulina humana policlonal pode ser marcada com ^^^In ou
com ^^'"Tc. Ambos agentes apresentam clareamento sanguíneo lento e captação
no fígado, baço e rins. Os ensaios clínicos destes agentes demonstraram a
excelente

capacidade

de

localização

de

infecção

e inflamação

músculo-

esquelética e também bons resultados para infecção pulmonar, principalmente em
pacientes

imunodeprimidos,

e

inflamação

abdominal

A

pequena

sensibilidade para diagnóstico de endocardite e lesões vasculares em geral devese ao alto nível de atividade circulante por longo tempo. A limitação geral da
imunoglobulina humana policlonal radiomarcada é o longo tempo entre a injeção e
a aquisição da imagem (24 a 48 horas)

c) Lipossomas
São esferas de uma ou duas bicamadas lipídicas envolvendo um
conteúdo aquoso. Os lipossomas foram propostos como veículos para imagem de
infecção

há

mais de

20 anos,

mas

essas

primeiras

preparações

eram

rapidamente clareadas do sangue pelo sistema mononuclear-fagocítico.

No

entanto, se a superfície do lipossoma for recoberta com um polímero hidrofílico
como o polietileglicol (PEG) pode-se contrapor a ação do sistema mononuclearfagocítico

prolongando-se

a

permanência

deste

agente

na

circulação

e

aumentando-se assim a sua captação em focos infecciosos devido ao aumento
da permeabilidade no local
Esses complexos lipossoma-PEG podem ser marcados com oxinato^"in

ou

hexametilpropilenoamina

oxima

(HMPAO-^^"'Tc)

ou

hidrazino

nicotinamida (HYNIC-^^'^Tc). A marcação é rápida (poucos minutos)

As

primeiras avaliações clínicas mostraram boas imagens de focos de infecção. A
visualização de infecções/inflamações músculo-esqueléticas e abdominais foi
melhor do que utilizando-se a IgG-^^^ln ^ \

d) Sistema avidina-biotina
Avidinas são uma família de proteínas. A estreptavidina é um membro
desta família. A biotina é um composto de baixo peso molecular que pode ser
radiomarcado. A avidina e estreptavidina

ligam-se à biotina com extrema
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afinidade. O uso do sitema avidina-biotina está baseado no fato da avidina (ou
estreptavidina) localizar-se nâo especificamente em focos de infecção devido ao
aumento da permeabilidade vascular no local. Primeiramente injeta-se a avidina
(ou estreptavidina) e a biotina radiomarcada é injetada horas depois. Diagnósticos
com boa precisão foram obtidos em estudos de infecção vascular e osteomielite
crônica ' " ' ^ ^

e) Leucócitos marcados in vitro
A marcação de leucócitos in vitro foi desenvolvida entre as décadas de
setenta e oitenta e até hoje ainda é considerado como padrão ouro na medicina
nuclear para imagem de infecção e inflamação
Após administração intravenosa os leucócitos sâo seqüestrados pelos
pulmões com subseqüente rápido clareamento da atividade. Há um rápido
clareamento sanguíneo e em muitos casos há uma alta captação em infiltrados
granulocíticos, enquanto uma substancial porção acumula-se no baço. Portanto,
como radiofármaco, os leucócitos marcados são indicadores específicos da
infiltração leucocitária no foco, mas nâo específicos para infecção
McAfee e Thakur

desenvolveram uma técnica de marcação de

leucócitos autólogos com ^^^In usando oxinato como quelante.
Peters e colaboradores ^ desenvolveram uma técnica de marcação
usando HMPAO, um quelante lipofílico, que permite eficiente marcação dos
leucócitos com o ^^"^Tc.
Devido ás características radioativas ótimas do ^^"^Tc, os leucócitos
marcados com este agente substituíram os marcados com ^^^In em muitas
indicações
A excelente performance dos leucócitos radiomarcados para imagem
de infecção e inflamação foi demostrada em uma série de estudos onde
observou-se que a sensibilidade pelo foco excedeu 95%

Havia uma

preocupação em relação a possibilidade dos leucócitos marcados não serem
capazes de detectar infecção crônica, pois essas infecções geram resposta
leucocitária bem menos intensa que as agudas. No entanto, um estudo com 155
pacientes mostrou que a sensibilidade dos leucócitos marcados para detecção de
infecções agudas (90%) não foi significativamente diferente da sensibilidade de
detecção de infecções crônicas (86%)
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Em relação à precisão do diagnóstico não tiá um agente para imagem
melhor que os leucócitos autólogos marcados. Porém este agente apresenta
desvantagens tais como preparação trabalhosa e longa que requer o uso de
equipamentos específicos e a manipulação de volume significativo de sangue
potencialmente contaminado

f)

Leucócitos marcados in vivo

Este método tem por objetivo marcar os leucócitos in vivo

(na

circulação sanguínea ou no foco). O procedimento de marcação é fácil e não
requer a manipulação de sangue potencialmente contaminado. O uso de
anticorpos monoclonais radiomarcados contra antígenos presentes na superfície
dos granulócitos foi um dos primeiros estudos realizados visando a marcação de
leucócitos in vivo. Vários anticorpos monoclonais que reagem com antígenos
expressos nos granulócitos (NCA, CD15, CD66 e CD67) foram desenvolvidos.
Alguns anticorpos anti-granulócitos foram avaliados para imagem de infecção, tais
como, anti-NCA-95 IgG, anti-NCA-90 Fab' e anti-SSEA-1 IgM. Cada um desses
anticorpos anti-granulócito marcados com ^^"^Jc ou ^^^1 permite um preciso
delineamento da infecção. Como estes agentes radiomarcados são compostos
diferentes dos leucócitos radiomarcados in vitro, logo apresentam biodistribuição
diferente. De modo geral, o clareamento sanguíneo das preparações com IgG é
muito lento gerando uma alta radioatividade de fundo que decresce lentamente
com o tempo. Por esta razão, o tempo entre a injeção do anticorpo radiomarcado
e a aquisição da imagem é relativamente longo. Não há captação inicial nos
pulmões e a captação no baço é muito menor em comparação com os leucócitos
marcados in vitro. As preparações baseadas em fragmentos de anticorpos
apresentam excreção renal aumentada e a IgM apresenta captação no fígado
maior que os leucócitos marcados in vitro
Becker e colaboradores

mostraram que menos de 10% do anticorpo

BW 250/183 radioiodado presente no sangue liga-se aos granulócitos. Esta
observação indicou que os anticorpos anti-granulócitos não representam um bom
método para radiomarcação de células brancas in vivo. Atualmente é aceito que
os anticorpos anti-granulócitos radiomarcados localizam-se no foco de infecção
basicamente devido ao extravasamento não específico relacionado ao aumento
da permeabilidade vascular e que a ligação do anticorpo ao leucócito infiltrado no
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tecido lesado (inflamado) pode contribuir com sua retenção no foco

Entretanto,

uma exceção deve ser feita para o anti-SSEA-1 IgM (anti-CD15), uma vez que
este reconhece antígenos CD15 nos PMNs com alta afinidade e a ligação in vivo
excede 50%, apontando para um processo mais específico de acúmulo no foco. A
marcação do anticorpo monoclonal IgM anti-CD15 com ^^""Tc e sua avaliação em
pacientes com diagnóstico equivocado de apendicite apresentou resultados
promissores
Os radiofármacos baseados em anticorpos anti-granulócitos permitem
a visualização de focos de infecção com uma sensibilidade entre 80 a 90%
Devido ao clareamento sanguíneo lento é necessário que as imagens sejam
realizadas 24 horas após a administração para uma correta localização dos focos
inflamatórios. A maior desvantagem dos anticorpos monoclonais murínicos é que
estes podem apresentar biodistribuição alterada após injeções subseqüentes.
Neste caso é mais vantajoso o uso de fragmentos de anticorpos uma vez que
estes

são

menos

imunogênicos. Além

disso,

os fragmentos

apresentam

clareamento sanguíneo mais rápido podendo gerar imagens mais rapidamente
70

g) Peptideos Quimiotáticos
Os

peptideos

com

alta

afinidade

por

receptores

expressos

preferencialmente por leucócitos podem ser usados para marcar leucócitos in
vivo. Uma grande variedade de peptideos que ligam-se a receptores expressos
pelas células brancas tem sido avaliados para detecção de infecção. O primeiro
peptídeo a ser estudado quanto a habilidade para detecção de focos de
infecção/inflamação foi o peptídeo quimiotático formil-metionil-leucil-fenilalanina
(fMLF). Este peptídeo composto por três aminoácidos com um grupo formil na
porção N-terminal é um fator quimiotático produzido por bactéria, que se liga a
receptores nos leucócitos e monócitos com alta afinidade (Kd=10-30 nM)

Os

primeiros estudos sobre a radiomarcação deste peptídeo tiveram início a mais de
20 anos com Zoghbi e colaboradores

e mais tarde McAfee e colaboradores

que radiomarcaram tal peptídeo e estudaram seu comportamento in vivo. Foi
verificado que mesmo em baixas doses o fMLF radiomarcado induz uma
transiente granulocitopenia. Em 1991 Fischman e colaboradores ^° sintetizaram
quatro análogos deste peptídeo quimiotático para marcação com ^^^In. Todos os
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peptideos mantiveram a atividade biológica e a afinidade pelo receptor. Os
peptideos foram avaliados em ratos com infecção por E.coli e todos os análogos
apresentaram

localização

preferencial

no

foco

em

uma

hora

após

a

administração. Em um estudo comparativo utilizando-se coelhos com infecção por
E. coli ficou demonstrado que o peptídeo fMLF marcado com ^^'"Tc é superior
para localização de infecção relativamente aos leucócitos marcados com ^ " i n
O peptídeo quimiotático sintético N-formil-norleucil-leucil-fenilalanil-norleucil-tirosillisina (fNleLFNIeYK), apresenta uma potente quimiotaxia por neutrófilos humanos
e pode ser prontamente radioiodado com alta atividade específica sem ocorrer
perda de sua atividade biológica
Foi desenvolvido um agente, com alta atividade específica, marcado
com ^^""Tc com o intuito de reduzir a indução de granulocitopenia
Fischman e colaboradores

demonstraram que a neutropenia é dose

dependente e que doses do peptídeo fNleLFNIeYK menores que 10ng/Kg
promovem

somente

um mínimo

efeito sobre a contagem

de

leucócitos.

Adicionalmente a estes resultados, ainda deve ser considerado o fato de que a
alta atividade específica do composto marcado gerado permite a aquisição de
imagem com dose de peptídeo aproximadamente 1000 vezes menor do que a
dose capaz de gerar uma redução significativa na contagem de leucócitos
12,13,15,73

Vários antagonistas também foram desenvolvidos para contrapor este
efeito biológico (granulocitopenia). Porém, estes antagonistas apresentam baixa
captação no foco de infecção, muito provavelmente, devido a reduzida afinidade
pelo receptor
Em

resumo,

a

rápida

aquisição

de

imagens

de

focos

de

infecção/inflamação é possível quando utilizados os peptídeo quimiotático fMLF e
seus análogos sintéticos radiomarcados

h) Citocinas
As

citocinas

radiomarcadas

são

uma

interessante

classe

de

radiofármacos baseados em proteínas de baixo peso molecular. As interleucinas
1, 2 e 8 e o fator plaquetário 4 (IL-1, IL-2, IL-8 e PF-4) estão entre estas citocinas
15
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A interleucina 1 (IL-1) liga-se a receptores expressos nos leucocitos,
monócitos e linfócitos, com alta afinidade. Porém, mesmo em baixas doses (10
ng/Kg), efeitos biológicos adversos como hipotensão, impedem a aplicação clínica
da IL-1 radiomarcada. O antagonista da IL-1, o IL-Ira também foi avaliado como
agente para imagem. Este apresenta afinidade similar pelos receptores IL-1, mas
carece de atividade biológica
A

interleucina-2

^21574

(IL-2)

radiomarcada

liga-se

específicamente

a

receptores IL-2 expressos nas células T ativadas. A IL-2 marcada tanto com ^^^1
quanto com ^^'"Tc tem sido estudada para localização de regiões com infiltração
de linfócitos. Os resultados sugerem que a IL-2 marcada pode ser potencialmente
utilizada como agente in vivo para as células mononucleares infiltradas, como as
que estão presentes nas doenças auto-imune
A IL-8 liga-se a receptores nos neutrófilos com alta afinidade (0,34 nM).
O acúmulo de IL-8 radioiodada (^^^1) no abcesso é rápido e alto. A atividade
específica relativamente baixa resulta em transiente redução na contagem de
leucócitos periféricos após uma dose de IL-8-^^^l de 25 pg/Kg, seguida de
leucocitose por algumas horas. Recentemente a preparação IL-8-^^'"Tc foi
desenvolvida utilizando-se o HYNIC como quelante. Em coelhos com infecção por
E.coli a alta captação do composto HYNIC-IL-8 -^^"^Tc no abscesso e a alta razão
alvo-não alvo foram obtidas em comparação àquelas obtidas para a IL-8
radioiodada
O PF-4 liga-se a receptores expressos nos neutrófilos e monócitos e é
denominado de agente neutralizante de heparina do organismo. O P483H é um
peptídeo sintético que contém a região de ligação da heparina ao PF-4
complexada a uma heparina e uma lisina para facilitar o rápido clareamento renal.
Este peptídeo marcado com ^^'"Tc tem sido estudado em pacientes para se
avaliar a aplicabilidade do mesmo como agente de imagem para detecção
cintilográfica de infecção e inflamação e os resultados são favoráveis. Nenhum
efeito adverso sistêmico foi observado, ou seja, a transiente

neutropenia

observada com o IL-8 e fMLF não é observada para o P482H. Porém em alguns
pacientes foi observada excessiva captação na

fireóide,

instabilidade do composto in vivo com liberação de ^^'"Tc

o que sugere a
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i)

Moléculas de adesão

A selectina E é uma molécula de adesão exclusivamente expressa na
superficie das células endoteliais ativadas com capacidade de ligação

a

leucocitos. Anticorpos monoclonais anti-selectina E radiomarcados ou fragmentos
F(ab')2 anti-selectina E têm sido utilizados com sucesso para imagem de artrite e
doença inflamatoria crônica intestinal. Para prevenir a possibilidade de reação
imunológica

anti-murínica

têm

sido

estudados

fragmentos

de

anticorpos

desenvolvidos por bioengenharia

j)

Antibióticos radiomarcados

Nenhum dos agentes discutidos até aqui é capaz de diferenciar
infecção

de

inflamação,

uma vez que, acumulam-se

características comuns da infecção e inflamação

no foco

devido

a

A discriminação entre

infecção bacteriana e inflamação estéril é clínicamente relevante em algumas
situações.

O

primeiro

radiofármaco

proposto

para

esta

aplicação

foi

a

ciprofloxacina marcada com ^^'"Tc. A ciprofloxacina, uma fluoroquinolona, é um
agente anti-microbiano que liga-se ás enzimas DNA-topoisomerase IV e DNAgirase presentes em várias bactérias em divisão celular. Portanto, este agente
marcado com ^^'"Tc teoricamente é capaz de discriminar entre infecção e
inflamação estéril

Os primeiros estudos clínicos mostraram alta precisão na

detecção de infecção bacteriana. Os resultado da eficácia da ciprofloxacina-^^'^Tc,
em 90 pacientes com suspeita de infecção revelaram sensibilidade de 70% e
especificidade de 93% e ainda como este agente não se acumula em medula
óssea, poderia ser útil para avaliação de infecção em próteses ortopédicas^^'^^
80

Em outro estudo realizado com a ciprofloxacina-^^'^Tc utilizando-se um
modelo

animal com

verificado,

assim

prótese articular

como

nos

estudos

infectada, previamente validado,
clínicos,

que

a

foi

ciprofloxacina-^^'^Tc

apresentou boa sensibilidade para detecção de infecção na articulação protética,
com acúmulo nos tecidos infectados próximos a prótese. No entanto, também foi
observada significante captação nas articulações não infectadas, persistindo até
24 horas após a infecção (imagens tardias não permitiram a diferenciação entre
articulação protética infectada e não infectada)
daqueles obtidos nos estudos clínicos preliminares.

Tais dados são discordantes
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Weiling e colaboradores

também observaram captação similar de

ciprofloxacina-^^'^Tc em focos de infecção e lesão inflamatória estéril induzidos no
músculo da pata de camundongos. Tal acúmulo inespecífico pode ser causado
pelo fato da ciprofloxacina, assim como outras fluorquinolonas, concentrar-se e
ser transportada por macrófagos, monócitos e neutrófilos para a região inflamada
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k) Peptideos Antimicrobianos (HNPs)
Os

peptideos

antimicrobianos

são

produzidos

humanos e ficam armazenados nos grânulos dos mesmos

pelos

neutrófilos

Geralmente contém

menos que 50 aminoácidos, carga positiva devido ao excesso de resíduos
básicos como

lisina e arginina e aproximadamente

50% de

aminoácidos

hidrofóbicos. Apesar dos peptideos antimicrobianos apresentarem diferentes
estruturas químicas a base de sua atividade antimicrobiana está relacionada à
interação do domínio catiônico do peptídeo com a superfície do microrganismo
(carga negativa). Além da sua atividade antimicrobiana direta, estes apresentam
quimiotaxia por vários monócitos e linfócitos

O HNP-1 foi marcado com ^^""Tc,

utilizando-se o método direto de redução das pontes de dissulfeto e os estudos
biológicos em camundongos com infecção mostraram que este agente liga-se
preferencialmente

à

bactéria

do

que

aos

leucócitos.

antimicrobianos marcados com ^^"^Tc tem sido avaliados

Outros

peptideos

Os peptideos

sintéticos derivados da ubiquicidina humana são uma classe promissora de
agentes cintilográficos uma vez que demonstraram diferenciar infecção de
inflamação

estéril em diferentes animais de laboratório.

Estes

traçadores

detectam rapidamente infecção bacteriana (Gram positiva e Gram negativa) assim
como fúngica e ainda há uma correlação entre a quantidade de peptídeo
acumulado no foco de infecção e o número de microrganismos viáveis presente.
Este fato sugere a possibilidade de utilização destes agentes também para a
avaliação da eficácia da terapia antimicrobiana

I)

Flúor-2- desoxi-D-glicose-^^F (FDG-^^F)

A utilização de FDG-^^F tornou-se muito importante para diferenciação
entre tumores malignos e benignos, determinação do estágio do tumor e
avaliação da eficácia do tratamento
•inMâi w FMtHéiíA tiUatAR/SP-IPEN
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Sabe-se que há aumento no metabolismo de glicose em tumores e a
FDG acumula-se quantitativamente em tumores malignos in vivo basicamente
devido a esse alto metabolismo nos mesmos. Entretanto, durante uma pesquisa
de tumor maligno com FDG, falsos positivos ocasionalmente podem ocorrer,
principalmente devido a processos infecciosos ou granulomatosos
Em 1989 Tahara e colaboradores^ demonstraram, pela primeira vez,
que há uma grande captação de FDG em abcessos abdominais humanos. A FDG
acumula-se em vários processos inflamatórios e infecciosos e este acúmulo está
baseado no fato dos granulócitos e macrófagos usarem a glicose como fonte de
energia. Quando ativados por um processo inflamatório, o metabolismo destas
células e também a captação de FDG aumentam. A utilidade da FDG-^^F para
imagem de infecção foi demonstrada por vários estudos e apresenta sensibilidade
e especificidade superior a 90%
É especialmente bem sucedida para os casos de osteomielite uma vez
que a resolução espacial permite diferenciação entre osteomielite, espondilite
inflamatória e infecção dos tecidos moles que circundam o osso
A alta resolução espacial e o rápido acúmulo no foco são vantagens
significativas sobre a técnica convencional utilizando-se os leucócitos marcados.
Em contrapartida, o fato da captação ocorrer em qualquer tipo de célula com
metabolismo de glicose aumentado é uma limitação para o uso da FDG-^^F para
imagem de infecção, uma vez que restringe sua especificidade pois não consegue
distinguir entre tumor maligno e processo inflamatório
Além disto, como o ^°F é um emissor de positrón de tempo de meiavida físico bastante curto (109,7 minutos), o uso da FDG-^°F está restrito aos
serviços de medicina nuclear que possuam sistema PET (tomografia por emissão
de positrón) de aquisição de imagem ou SPECT (tomografia computadorizada por
emissão de fóton único) com detector de duas ou três cabeças e circuito de
coincidência, próximos do local de produção do radiofármaco.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido na Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento
de Radiofármacos (CRPD) do Centro de Radiofarmácia (CR), do Instituto de
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) que conta com laboratórios
equipados para a realização de síntese química, bem como das técnicas de
marcação e manipulação de animais.

4.1. Materiais e Equipamentos

1. Agitador mecânico, Q-250.1, Quimis, Brasil;
2. Aparelho de vidro para a síntese química do ATE (FIG.6)
3. Sistema para obtenção de baixa temperatura utilizado na síntese química do
ATE - desenhado e desenvolvido por Wagner Nieto do CR (FIG. 6)
4. Aparelho de vidro para purificação cromatográfica, composto de coluna de
vidro de 2,5 cm de diâmetro interno por 40 cm de comprimento e balão
reservatório de solvente de 500 mL;
5. Balança analítica, M 220, Denver, EUA;
6. Bomba peristáltica, modelo P-3, Pharmacia, Suécia;
7. Camundongos Swiss, 20 - 30g, biotério IPEN-CNEN/SP.
8. Colunas para cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE): sílica gel 60 (10
pm; 4,6x250 mm) Lichrocart 250-4, Merck e fase reversa C-18 (300 A; 5 pm;
4,6x150 mm) 218TP™, Dionex Vydac;
9. Contador de radiação gama automático tipo poço, com cristal Nal(TI) modelo
D5002, cobrall, Packard-Camberra, EUA;
10. Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - CG Instrumentos -dotado de detetor
UV modelo CG 435-B (CG Instrumentos, Brasil) e detetor de radiação (Berthold,
LB2040, Alemanha);
11. Cuba e fonte para eletroforese, EPS 301, Amersham Pharmacia Biotech,
Suécia;
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12. Evaporador rotatório, R-124 (Waterbath B-480), Büchi, Suíça;
13. Câmara

para

marcação

tipo

"glove-box"

equipada

com

sistema

de

despressurização e instrumentos diversos, IPEN, Brasil;
14. Espectrofotômetro Shimadzu IR-470, Japão, (FCF-USP);
15. Instrumentos cirúrgicos (tesouras, pinças);
16. Luz ultravioleta, 8 Wats, GE, Brasil;
17. Medidor de radioatividade - Curiômetro, CRC®-15R , Capintec, EUA;
18. Membrana filtrante hidrofóbica e hidrofílica, 0,2 pm de poro, 47 mm de
diâmetro, Millipore, Brasil;
19. Mini colunas compactadas, sílica - Sep-Pak® classic - Waters, EUA;
20. Mini colunas compactadas, Ci8 - Sep-Pak® classic - Waters, EUA;
2 1 . Nitrogênio gasoso. White Martins, Brasil;
22. Nitrogênio líquido. White Martins, Brasil;
23. Papel cromatográfico Whatman 1 e 3MM, Whatman, Brasil;
24. Peptídeo N-formil-norieucil-leucil-fenilalanil-norieucil-tirosil-lisina
(fNleLFNIeYK) - Sigma, EUA;
25. Placas de sílica gel-60 (20 x 20 cm) com e sem indicador de fluorescencia,
Merck, Brasil;
26. Reagentes e solventes (grau analítico e grau HPLC, respectivamente) SigmaAldrich: ácido m-bromo benzoico; cloreto tri-n-butil estanho; n-butil litio 1,6 M em
hexano;

diciclohexilcarbodiimida

butilhidroperóxido

(TBHP);

(DCC);

N-hidrosuccinimida

hexano;

ácido

acético;

(NHS); tetrahidrofuran

t-

(THF);

etanol absoluto; dietil éter; NaOH; Na2S04 anidro; acetato de etila; clorofórmio
(CHCI3); clorofórmio deuterado; borato de sódio; fosfato de sódio; barbiturate de
sódio; sílica gel 60; cloramina T; N-clorosuccinimida (NCS); acetonitrila; ácido
trifluroacético (TFA); trietilamina (TEA).
27. Solução de iodeto de sódio (iodo-131) Nordion, Canadá, processada no
Centro de Radiofarmácia do IPEN-CNEN/SP.
28. Terebentina, Acrilex, Brasil;
29. Termômetro com escala para -200°C, Incoterm, Brasil;
30. Vidraria em geral.

53

4.2. Métodos

4.2.1. Síntese do grupo prostético - benzoato de 3-(tri-n-butilestanil) de Nsuccinimidila (ATE)
O ATE foi sintetizado em 3 etapas (FIG. 5) a partir do ácido m-bromo
benzoico como descrito por Zalutsky e colaboradores ^.

2eq.n-BuLi/THF

-IOOOQ

Li
(1)

(2)

(n-Bu)3SnCI

O

NHS

C-0-Sn(n-Bu)3
DCC

Sn(n-Bu)3
Sn(n-Bu)3

(4)

FIGURA 5. Etapas da síntese do ATE

(3)

4.2.1.1. Síntese do intermediário - benzoato de 3-(tri-n-butilestanil) de tri-nbutil estanho (3)
Utilizando-se um aparato de vidro próprio para a síntese, como
mostrado na FIG. 6, introduziu-se 1,25 g de ácido m-bromo benzoico (1) a 35mL
de tetrahidrofurano (THF) sob agitação em atmosfera de nitrogênio. A temperatura
dessa solução foi reduzida para aproximadamente -100°C utilizando-se nitrogênio
líquido e banho de óleo de silicone.
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Vaw de Reação
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V
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obtenção de baixa
temperatura

\ isopor

FIGURA 6. Aparelho para a síntese do ATE

Adicionou-se à mistura de reação 7,8 mL de n-butil litio 1,6 M em
hexano, promovendo-se agitação por 30 minutos com a temperatura mantida
abaixo de -95°C.

Para interromper a ação do ânion dilítio (2) a temperatura foi elevada
para -75°C seguida pela adição de 1,8 mL de cloreto de tri-n-butil estanho diluído
em 8 mL de THF. A mistura foi mantida sob agitação por 30 minutos a -75°C e
posteriormente levada até temperatura ambiente e mantida sob agitação por mais
1 hora e meia.

O passo seguinte foi a diluição da mistura de reação com 100 mL de
água, após o que a fase orgânica foi extraída com aproximadamente 60 mL de
dietil éter (3 vezes), lavada com solução de hidróxido de sódio 5% (NaOH 5%) (20
mL) e então com água até obtenção de extrato aquoso neutro. Ao extrato etéreo
adicionou-se sulfato de sódio (Na2S04) anidro e o solvente foi removido em
evaporador rotatório.

O produto obtido foi purificado em coluna cromatográfica de sílica gel
60 de 15 cm de altura e 2,5 cm de diâmetro, utilizando-se um sistema similar ao
descrito por Still e colaboradores

A coluna foi previamente saturada com
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hexano e o produto obtido foi introduzido na coluna sendo subseqüentemente
eluido com uma mistura de hexano: acetato de etila (70:30).

As frações eluidas foram monitoradas por cromatografia em camada
delgada de sílica gel (CCD-SG) com indicador de fluorescencia, usando como
fase móvel a mistura de hexano: acetato de etila (70:30) (volume total de 180 mL).
As frações com mesmo perfil cromatográfico foram combinadas, o solvente
removido e analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
utilizando-se coluna de sílica gel (10 pm; 4,6x250 mm) e como fase móvel a
mistura hexano: acetato de etila: ácido acético 70:30:0,2 e fluxo de 1 mL por
minuto.

Após a purificação obteve-se o intermediário benzoato de 3-(tri-n-butil
estanil) tri-n-butil estanho (3) na forma de um líquido claro.

4.2.1.2. Síntese do ATE - benzoato de 3-(tri-n-butilestanií) de N-succinimídila
(4)
A 1,4 g do intermediário estanil éster (3) obtido, adicionou-se 0,345 g
de N-hidroxisuccinimida (NHS) e 0,62 g de diciclohexilcarbodiimida (DCC). Essa
mistura foi mantida sob agitação em 20 mL de THF por 12 horas em temperatura
ambiente.

Após

esse

período

submeteu-se

a filtração

para

remoção

de

diciclohexiluréia precipitada. A seguir, promoveu-se a purificação em coluna
cromatográfica

de

sílica

gel

60,

com

as

mesmas

dimensões

descritas

anteriormente, utilizando-se como fase móvel mistura hexano: acetato de etila
(90:10) (volume total de 450 mL) para a obtenção do ATE (4). As frações de
purificação foram igualmente monitoradas com CCD-SG com indicador de
fluorescencia, conforme descrito anteriormente.
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4.2.1.3. Análises físico-químicas

a- Espectroscopia na região do infravermelho (IV)
Os espectros de IV foram registrados em espectrofotômetro Shimadzu
IR-470 (FCF-USP), com as amostras na forma de um líquido oleoso, em filme.

b- Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN)
Os espectros de RMN-^H foram obtidos no Espectrómetro Bruker
modelo Advance DPX - 300 mHz (FCF-USP), utilizando-se clorofórmio deuterado
como padrão de referência interna.

c- Cromatografía líquida de alta eficiencia (CLAE)
O produto final e o intermediário foram analisados por meio de CLAE,
com detetor UV (254 nm) utilizando-se coluna de sílica gel (10 |im; 4,6x250 mm) e
como fase móvel mistura hexano: acetato de etila: ácido acético 70:30:0,2 e fluxo
de 1 mL por minuto.

4.2.2. Radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK pelo método indireto
As etapas de marcação e purificação do peptídeo fNleLFNIeYK com
radioiodo, utilizando-se o grupo prostético ATE radioiodado,
esquematizadas na FIG. 7.

ccmsÃo \mmi

DÊ B/B^^

HIKIEAR/SP-ÍPEÍ^

encontram-se
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Radioiodação do grupo prostético ATE
para produzir o SIB

Purificação do SIB
em mini coluna compactada de sílica

SIB purificado é levado à secura com N2 gasoso
(frasco de conjugação)

Conjugação do SIB ao peptídeo fNleLFNIeYK

Purificação do conjugado em CLAE
coluna de fase reversa C18 e como fase móvel mistura
acetonitrila: TFA 0 , 1 % 35:65 (v:v)
e fluxo de 0,5 mL/minuto

Purificação em mini coluna compactada C18
(remover solventes CLAE)

Peptídeo radioiodado com alta atividade específica e pureza
radioquímica adequada a aplicação biológica

FIGURA 7. Fluxograma da marcação do peptídeo fNleLFNIeYK por via indireta
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4.2.2.1 Marcação do grupo prostético ATE com radioiodo
Foram preparadas 4 soluções padrão:
a. Na^^^l-solução em NaOH 10-^ M ( p H 10 - 11) 740-1480 MBq/mL ou Nal 1 M solução em NaOH 10"^ M (pH 10 - 11);
b. Ácido acético glacial 1M em
c. TBHP 1M em

CHCI3

CHCI3;

em presença de cristais de Na2S04 anidro (remover

água);
d. A T E 0 , 1 M e m C H C l 3 .

Marcação com iodo não radioativo (Nal)
Em frasco de reação foram colocados 10 pL da solução d + 50 pL da
solução c + 50 pL da solução b + 5 pL da solução a.
A mistura de reação foi agitada por 30 minutos em temperatura
ambiente.
A mistura de reação foi avaliada utilizando-se CCD-SG com indicador
de fluorescencia e mistura de hexano: acetato de etila (70:30) como fase móvel e
CLAE utilizando-se detetor UV (254 nm) coluna de sílica (10 pm; 4,6 x 250 mm) e
mistura hexano: acetato de etila: ácido acético (70:30:0,2) como fase móvel,
conforme descrito por Garg e colaboradores ^. Também foi avaliado o perfil
cromatográfico de CLAE utilizando-se coluna de fase reversa C18 (5 |im; 4,6x150
mm) e como fase móvel a mistura acetonitrila:TFA 0 , 1 % 35:65 (v:v).

Marcação com radioiodo (Na^^^l)
Em um frasco de reação foram colocados 10 pL da solução d + 50 pL
da solução c + 50 pL da solução b + 5 juL da solução a.
A mistura de reação foi agitada por 30 minutos em temperatura
ambiente.

Purificação do SIB em mini coluna compactada de sílica
O ATE radioiodado (SIB) foi purificado em mini coluna compactada de
sílica (Sep-Pak® sílica classic), utilizando-se como solvente para eluição hexano
(40 mL), seguido de mistura hexano:acetato de etila 92:8 (25 mL) e mistura
hexano:acetato de etila 70:30 (16 mL), de modo a eliminar o excedente de ATE
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não radioiodado que interfere de forma negativa no rendimento de acoplamento
do grupo prostético radioiodado à proteína ^.

Parâmetros estudados
^

Agentes oxidantes: t-butil hidroperóxido (TBHP) nas concentrações

de 25 pmol, 50 pmol e 100 pmol e N-cloro succinimida (NCS) nas
concentrações de 2,5 pmol, 5 pmol, 10 pmol e 50 pmol.
^

pH do meio reacional: faixa de 3-4 e de 5-5,5

^

Tempo de reação: 15, 30, 45 e 60 minutos.

Ressalta-se que, ao alterar um parâmetro para estudo, os demais
permaneceram constantes e de acordo com a reação de marcação com radioiodo
descrita anteriormente neste item.

Controle de qualidade da marcação
A pureza radioquímica da marcação foi determinada utilizando-se CCD
de sílica gel, sem indicador de fluorescência, e mistura de hexano: acetato de etila
(70:30) como fase móvel e CI_AE utilizando-se coluna de sílica (10 lum; 4,6 x 250
mm) e mistura hexano: acetato de etila: ácido acético (70:30:0,2) como fase
móvel, conforme descrito por Garg e colaboradores ^.

4.2.2.2. Conjugação do peptídeo fNleLFNIeYK ao SIB purificado
A fração de purificação hexano: acetato de etila (70:30) contendo o SIB
purificado foi levada á secura em corrente de Na (no frasco de reação). Adicionouse o peptídeo fNleLFNIeYK (25 pg/ 5 pL DMF) e 5 pL de trietilamina (TEA) (para
obtenção de pH 9). A mistura de reação permaneceu sob agitação

em

temperatura ambiente por 15 minutos.

Controle de qualidade da conjugação
O peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB foi analisado por CLAE,
utilizando-se coluna de fase reversa C i 8 (5 pm; 4,6x150 mm) e como fase móvel a
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mistura acetonitriía:TFA 0 , 1 % 35:65 (v:v); fluxo de 0,5 mL/minuto, detetor de
radiação e detetor UV (220nm).

4.2.2.3. Purificação do peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB em CLAE
A purificação foi realizada utilizando-se CLAE, coluna de fase reversa
Ci8 e como fase móvel uma mistura acetonitrila: TFA 0 , 1 % 35:65 e fluxo de
0,5 mL/minuto.

Foram coletadas 44 frações sendo que a primeira e segunda frações
foram coletadas a cada minuto. A partir do segundo minuto, as frações foram
coletadas a cada 0,5 minuto até completar 16 minutos e depois as frações foram
novamente coletadas a cada minuto até completar 30 minutos de corrida.

As frações contendo o conjugado puro foram reunidas e procedeu-se à
purificação em mini coluna compactada Ci8 para remoção dos solventes da fase
móvel utilizada na purificação em CLAE.

4.2.2.4. Purificação do peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB em mini
coluna compactada Cia
A mini coluna compactada Cia foi ativada com 5 mL de etanol 70%
seguido de 5 mL de água destilada.

Após ativação, a coluna foi carregada com as frações contendo o
conjugado, oriundas da purificação em CLAE. Procedeu-se à eluição com dois
volumes de 5 mL de água destilada, secou-se a coluna com corrente de ar e
depois eluiu-se com volumes de aproximadamente 250 pL de etanol absoluto (5 a
10 volumes).
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4.2.2.5. Conjugação do peptídeo fNleLFNIeYK ao SIB nâo purificado (sem
purificação em mini coluna compactada de sílica)
Após a marcação do ATE, adicionou-se à mistura de reação, contendo
o SIB não purificado, o peptídeo fNleLFNIeYK (25 pg/ 5 pL DMF) e 5 pL de
trietilamina (TEA) (para obtenção de pH 9). A reação permaneceu sob agitação
em temperatura ambiente por 15 minutos.

Controle de qualidade da conjugação
O peptídeo fNleLFNIeYK

conjugado ao SIB (não purificado) foi

analisado por CLAE, utilizando-se coluna de fase reversa Cia (5 pm; 4,6x150 mm)
e como fase móvel a mistura acetonitrilaiTFA 0 , 1 % 35:65 (v:v); fluxo de 0,5
mL/minuto, detetor de radiação e detetor UV (220nm).

4.2.3. Radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK pelo método direto
As etapas de marcação e purificação do peptídeo fNleLFNIeYK com
radioiodo por via direta estão esquematizadas na FIG. 8.

Radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK

Purificação em CLAE
coluna de fase reversa Ci8 e como fase móvel mistura acetonitrila:
TFA 0 , 1 % 35:65 e fluxo de 1,0 mL/minuto

Purificação em mini coluna compactada Cis (remover
solventes CLAE)

Peptídeo radioiodado com alta atividade específica e pureza
radioquímica adequada a aplicação biológica

FIGURA 8. Fluxograma da marcação do peptídeo fNleLFNIeYK por via direta
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4.2.3.1

Procedimento de marcação

usando cloramina T como

agente

oxidante
O peptídeo fNleLFNIeYK (25 pg/ 5 pL DMF) foi adicionado ao frasco de
reação, seguido de 5 pL da solução de cloramina T (1 mg/mL de DMF) e 5 pL da
solução de Na^^^l em NaOH 10"^M (3,7 - 7,4 MBq). A iodação procedeu-se por 10
minutos em temperatura ambiente, sob agitação, sendo finalizada pela adição de
5 pL de solução de metabissulfito de sódio (2mg/mL de H2O destilada).

Controle de qualidade da marcação
A pureza radioquímica do marcado foi determinada por eletroforese
utilizando-se papel Whatman 1, tampão barbital 0,05 M pH 8,6 e corrente de 295V
por 40 minutos e por CLAE utilizando-se coluna de fase reversa C18 (5 pm;
4,6x150 mm) e mistura acetonitrila: TFA 0 , 1 % 35:65 como fase móvel, fluxo de 1
mL/minuto, detetor de radiação e detetor UV (220 nm).

A purificação em CLAE do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado e
posteriormente em mini coluna compactada Cia foi realizada seguindo as
metodologias descritas nos itens 4.2.2.3 e 4.2.2.4, respectivamente.

4.2.4. Estudos de distribuição biológica
A biodistribuição do peptídeo radioiodado por ambos os métodos foi
realizada em camundongos Swiss pesando entre 20-30 g, normais e com foco de
inflamação experimental.

Os animais com foco de inflamação foram obtidos promovendo-se
lesão inflamatória química pela inoculação de 0,1 mL de terebentina

no

subcutâneo da coxa traseira direita, quatro a cinco dias antes da realização dos
experimentos

O estudo foi realizado utilizando-se método invasivo. Administrou-se a
dose do radiofármaco (0,37 - 0,74 MBq/100 pL) na veia caudal dos animais (N=6
para cada tempo) e após intervalos de tempos pré-fixados foi puncionada a veia
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do sinus orbital, com capilar de vidro heparinizado especial para a coleta de 100
l^L de alíquota sangüínea. Os animais foram imediatamente sacrificados para
retirada dos órgãos de interesse que foram pesados e colocados em tubos para
determinação da radioatividade incorporada, utilizando-se contador gama (tipo
poço), calibrado para o radionuclídeo ^^^1. Para marcação pelo método direto
foram avallados os tempos de 1, 4 e 24 horas e para o método indireto foram
incluidos os tempos menores de 15 e 30 minutos.

Além da amostra sangüínea, foram retirados os órgãos considerados
de interesse. Em camundongos normais retirou-se cérebro, tireóide, pulmão,
coração, baço, fígado, estômago, músculo da coxa direita traseira, rins e
intestinos delgado e grosso com conteúdo. Ademais, foram extirpadas as patas
traseiras direta (coxa com foco inflamatório) e esquerda (coxa normal), nos
camundongos com foco inflamatório.

A porcentagem de captação da atividade administrada nos diferentes
órgãos foi calculada em função da atividade administrada (equações 1 e 2).

%Atividade/órgão = "^"^
• 100
cpm padrão

(equação 1)

onde cpm = contagem por minuto

%Atividade/grama de tecido = ^"^^^^ ^ "^Sào
peso órgão

4.2.4.1.

Estudo

da

compatibilidade

do

radiofármaco

(equação 2)

com

as

células

receptoras do foco inflamatório por meio da técnica de perfusão

Este estudo foi realizado com o peptídeo marcado com ^^^1 por via
direta e purificado, em animais com foco de inflamação experimental provocado
pela injeção de terebentina na coxa traseira direita.
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Administrou-se o radiofármaco na veia caudal dos animais (N=6) (0,37
- 0,74 MBq/lOOpL) e após intervalo de tempo de 1 hora realizou-se a perfusão
com solução salina durante 1 hora, via inserção no ventrículo esquerdo e saída no
ápice da aurícula direita. Após a perfusão, foram retiradas as coxas direita (coxa
com foco de inflamação) e esquerda (coxa controle normal) para a determinação
da radioatividade incorporada. A porcentagem de captação em ambas as coxas
foi calculada em função da atividade administrada.
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5. RESULTADOS

5.1.Síntese do ATE

O ATE sintetizado foi caracterizado por RMN-^H e IV. Na TAB. 1
apresentam-se os dados da caracterização e rendimento obtidos.

TABELA 1. Dados da caracterização e rendimento do ATE sintetizado
IV

RMN-'H

Rendimento (%)

(300 MHz; CDCI3)

Resultado

0,92 - 1,67 (m típico.

1745 cm-^ 1770

obtido

27H, 3x n-C4H9); 2,90 (s.

cm"^ bandas de

4H, -CO-CH2-CH2-CO);

absorção das 3

7,44 (í, j=7Hz, C5-H);

carbonilas

7,77 (d, J=7Hz, C4-H);

(vibração de

8,07 (d, J=7Hz, C6-H);

deformação axial

8,20 (s, 1H, C2-H)

de 0 = 0 )

A

FIG. 9 representa

a caracterização

Ressonância Nuclear Magnética de prótons (RMN-^H).

do ATE

1^ síntese: 90,6%

2« síntese: 90,8%

sintetizado,

em
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?

O
C-O-N

O
Sn(n-Bu)3
0,92 - 1,67

(m típico, 27H, 3x n-CíHg);

2,90 (s, 4H, -CO-CH2-CH2-CO); 7,44 {t, j=7Hz, C5-H);
7,77 {d, J=7Hz, C4-H); 8,07 (d, J=7Hz, C6-H);
8,20 (s, 1H, C2-H)

JUL.
ppm

9.0

CDCI3)

FIGUÍRA 9. Espectro de RMN-^H (300 MHz;
de O a 9 ppm do ATE
sintetizado. Obtido no Espectrómetro Bruker modelo Advance DPX - 300 mHz
(FCF-USP), utilizando-se clorofórmio deuterado como padrão de referência
interna.

Analisando-se o espectro de RMN-^H (300 MHz;

CDCI3) comprova-se a

obtenção do ATE uma vez que se verifica a presença: do multipleto típico entre
0,92 e 1,67 ppm relacionado aos 27 prótons existentes no radical tri-butil estanho,
de um singleto em 2,9 ppm relacionado aos 4 prótons presentes na função Nsuccinimidila, de um tripleto em 7,44 relacionado ao próton ligado ao C-5 do anel,
de um dupleto em 7,77 ppm relacionado ao próton ligado ao C-4 do anel, de um
dupleto em 8,07 relacionado ao próton ligado ao C-6 do anel e um singleto em
8,20 relacionado ao próton ligado ao C-2 do anel.

67

Analisando-se

o ATE

por espectrometria

no infravermelho

(IV),

conforme apresentado na FIG. 10 a seguir, verifica-se a presença das bandas de
absorção das 3 carbonilas (vibração de deformação axial de C=0) ocorrendo em
1745 cm'^ e 1770 cm"\ que sugerem a formação do composto benzoato de 3-(trin-butil estanil) N-succinimidila - ATE ®V

A-

"71
!

r

\

W

s M

!;
U

V

1770
1745

FIGURA 10 - Espectro IV do ATE sintetizado. O espectro foi registrado em
espectrofotômetro Shimadzu IR-470 (FCF-USP), com a amostra na forma de um
líquido oleoso, em filme.

A FIG. 11 representa o perfil do ATE sintetizado em CLAE-UV na
coluna de sílica, com tempo de retenção de 5,75 minutos. A FIG. 12 ilustra o perfil
de CLAE-UV (fluxo de 0,5 mL/min.) na coluna Ci8 do mesmo ATE, com tempo de
retenção de 10,67 minutos.
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CM

1

A
CO

FIGURA 1 1 - Perfil de CLAE do ATE
sintetizado - detetor UV (254 nm).
Coluna de sílica (lOp; 4,6x250mm)
fase móvel, hexano:acetato de etila:
ácido acético 70:30:0,2 (v;v:v);
fluxo: 1 mL/minuto
Rt ATE = 5,75 minutos

FIGURA 12- Perfil de CLAE do ATE
sintetizado - detetor UV (220 nm).
Coluna de fase reversa Cis;
fase móvel, acetonitrila:TFA 0 , 1 %
35:65 (v:v);
fluxo de 0,5mL/minuto
R t A T E = 10,67 minutos

5.2. Marcação do grupo prostético ATE com radioiodo

Iniciou-se o estudo promovendo-se a marcação do ATE sintetizado
com iodo não radioativo. Este estudo sugere, pela análise em CCD, a conversão
de ATE em SIB, pelo aparecimento de duas bandas com Rf 0,48 e 0,24 (conforme
descrito por Z a i u t s k / ) que correspondem ao ATE e SIB, respectivamente.
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As FIG. 13 e 14 representam os perfis cromatográficos nas colunas de
sílica e Ci8 obtidos em CI_AE, para o SIB preparado.

1/

FIGURA 13. Perfil de CLAE do SIB marcação com iodo não radioativo
Detetor UV (254 nm).
Coluna de sílica (lOp; 4,6x250mm)
fase móvel, hexano:acetato de etila:
ácido acético 70:30:0,2 (v:v:v);
fluxo: 1 mL/minuto
R t S I B = 10,3 minutos

FIGURA 14. Perfil de CLAE do SIB marcação com iodo não radioativo
Detetor UV (220 nm).
Coluna de fase reversa Cia;
fase móvel, acetonitrila:TFA 0 , 1 %
35:65 (v:v);
fluxo de 0,5mL/minuto
RtSIB = 16,72 minutos
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Quanto ao estudo dos parâmetros de marcação do ATE com radioiodo,
a TAB. 2 apresenta os resultados de rendimento de SIB obtidos variando-se o pH
do meio reacional.

TABELA 2. Radioiodação do ATE: influência do pH

3,0-4,0

% SIB
(x + a)
74,5 ± 5,9

N=5

5,0-5,5

69,5 ± 4 , 2

N=5

pH

Parâmetros fixos: concentração de TBHP 50 ^irnoi e tempo de reação de 30 minutos

Na TAB. 3 apresentam-se os resultados obtidos no estudo sobre a
influência

da concentração

do agente oxidante TBHP

no rendimento

de

marcação.

TABELA 3. Radioiodação do ATE: influência da concentração de TBHP
Concentração TBHP
(pmoi)
25

70,9 ± 1 , 0 %

N=7

50

74,4 ± 2,7 %

N=10

100

72,0 ± 3,5 %

N=6

% SIB
(X±CJ)

Parâmetros fixos: pH 3,0 - 4,0 e tempo de reação de 30 minutos

Outro parâmetro avaliado foi a influência do tempo de reação no
rendimento de marcação. Na TAB. 4 estão os resultados obtidos.

TABELA 4. Radioiodação do ATE: influência do tempo de reação
Tempo de reação
(minutos)
15

% SIB
(x±a)
72,7 ± 1 , 8 %

N==3

30

74,4 ± 2,7 %

N= 10

45

75,9 ± 5,2 %

N==3

60

74,8 ± 5,2 %

N==3

Parâmetros fixos: concentração de TBHP 50 ^mol e pH 3,0 - 4,0
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A marcação do ATE utilizando-se TBHP (concentração de 50 pmol) foi
avallada por CLAE como mostrado na FIG. 15 e observou-se o pico de Rt =10,4
minutos, referente ao SIB, além dos picos correspondentes a outras espécies
radioquímicas geradas.

FIGURA 15 - Perfil radioativo de CLAE do SIB; agente oxidante TBHP (50 pmol).
Coluna de sílica (10 |.im; 4,6 x 250 mm); fase móvel, tiexano:acetato de etila:ácido
acético 70:30:0,2 (v :v :v); fluxo: 1 mL/minuto
Rt SIB = 10,392 minutos
Na análise em CLAE das marcações do ATE utilizando-se NCS como
agente oxidante, observou-se o pico correspondente ao SIB (Rt= 10,4 min.) e um
segundo pico radioativo (Rt= 8,4 min.) (FIG. 16), provavelmente relacionado à
iodação do agente oxidante NCS. Tal hipótese foi reforçada realizando-se as
marcações com NCS, porém excluindo-se do meio reacional o ATE, nas quais
observou-se somente o pico de Rt=8,4 minutos que parece corresponder ao
agente oxidante NCS radioiodado (FIG. 17).
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FIGURA 16- Perfil radioativo de CLAE
do SIB; agente oxidante NCS 10 lamol.
Coluna de silica (10 |am; 4,6 x 250
mm); fase móvel, hiexano:acetato de
etila: ácido acético 70:30:0,2 (v :v :v);
fluxo de 1 mL/minuto
Rt SIB = 10,4 minutos
Rt NCS radioiodado = 8,4 minutos

COMISCO fW:iONAL \±

FIGURA 17- Perfil radioativo de
CLAE do meio reacional sem o ATE;
agente oxidante NCS 10 |xmol.
Coluna de sílica (10 pm; 4,6 x 250
mm); fase móvel, hexano:acetato de
etila: ácido acético 70:30:0,2 (v :v :v);
fluxo de 1 mL/minuto
Rt NCS radioiodado = 8,4 minutos

NUCLEAfVSP •..
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5. 3. Estudo da radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK pelo método indireto

5.3.1. Rendimento de marcação do ATE após purificação em mini coluna
compactada de sílica

Na TAB. 5 encontram-se os resultados obtidos na purificação do SIB
em mini coluna compactada de sílica e o rendimento final obtido (A7).

TABELA 5. Rendimento (%) SIB purificado em mini coluna compactada de sílica.
Ensaio

X

1
2
3
4
5
6
±o

Al
(MBq)
37,3
13,3
140,6
297,1
171,7
158

Al

A2

(%)

(%)

22,2
17,5
15,1
17,4
10,7
13,1

8,2
6,7
4,3
5,0
4,2
4,6

A3
(%)
23,7
21,4
17,1
19,9
24,6
23,2

A6

A7

A4

A5

(%)

(%)

(%)

(%)

44,2
43,0
55,8
51,0
55,6
52,7

5,5
12,2
6,4
3,6
3,6
3,2

9,9
10,5
8,8
7,9
16,4
5,8

34,3
32,5
46,8
43,1
39,2
46,8
40,4 ± 5,6

Al= atividade inicial (MBq); A1= % da atividade residual no frasco de marcação; A2= % da
atividade na fração de hexano; A3= % da atividade na fração mistura hexano: acetato de etila 8%;
A4= % da atividade na fração mistura hexano: acetato de etila 30%; A5= % da atividade residual
na coluna compactada de sílica; A6= % da atividade residual no frasco da fração 30%; A7= % da
atividade recuperada da fração 30% para conjugação.

As análises de CLAE do SIB antes da purificação e das frações de
purificação do SIB (A3 e A4), estão representadas respectivamente nas FIG. 18,
19e20.
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FIGURA 18- Perfil radioativo de CLAE do SIB antes da purificação.
Coluna de fase reversa Cis; fase móvel: acetonitrila:TFA 0 , 1 % 35:65; fluxo de
0,5mL/minuto; detetor de radiação

Na FIG. 18 o pico com Rt= 17,4 minutos corresponde ao SIB conforme
verificado pelo CLAE em coluna Cis da marcação realizada com Nal não
radioativo (FIG. 14) e o pico de 11 minutos corresponde a uma impureza
radioquímica da marcação, não identificada, diferente do radioiodo livre (Rts 3
minutos).
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FIGURA 19- Perfil radioativo de CLAE da fração de eluição hexano: acetato de
etila 92:8. Coluna de fase reversa Cíe; fase móvel: acetonitrila:TFA 0 , 1 % 35:65;
fluxo de 0,5mL/minuto; detetor de radiação

Na FIG. 19 verifíca-se que a impureza radioquímica com Rt s 11
minutos é removida na fração de purificação hexano: acetato de etila 8%. Uma
segunda impureza radioquímica com Rt = 7,3 minutos foi ainda identificada nesta
fração que foi concentrada após evaporação do solvente com nitrogênio gasoso,
para análise em CLAE.

76

FIGURA 20- Perfil radioativo de CLAE da fração de eluição hexano: acetato de
etila 70:30. Coluna de fase reversa Cis; fase móvel: acetonitrila:TFA 0 , 1 % 35:65;
fluxo de 0,5mL/minuto; detetor de radiação
Na fração de eluição hexano: acetato de etila 30% obseva-se o produto
puro com Rt = 17,4 minutos (FIG. 20). Um segundo pico com Rt= 3,33 minutos
correspondente ao radioiodo livre pode ser obsen/ado nesta fração de purificação,
concentrada após evaporação do solvente com nitrogênio gasoso, em quantidade
inferior a 3%.

5.3.2. Conjugação do peptídeo fNleLFNIeYK ao SIB

A pureza radioquímica (CLAE) do conjugado antes da purificação foi de
77,7 ± 1,3 %(N=3).

A FIG. 21,a seguir, mostra o perfil de CLAE do peptídeo fNleLFNIeYK
conjugado ao SIB antes da purificação.
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FIGURA 2 1 - Perfil de CLAE do peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB antes da
purificação. Coluna de fase reversa Cis; fase móvel, acetonitrilaiTFA 0 , 1 % 35:65;
fluxo de 0,5mL/minuto; detetor de radiação (esquerda) e detetor UV (220nm)
(direita).
Detetor Radiação
Rt peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao
SIB = 8,3 minutos
Rt iodo livre (^^^1) = 3,3 minutos

Observando-se

Detetor UV
Rt peptídeo fNleLFNIeYK que
não reagiu com o SIB = 7,4
minutos

o perfil cromatográfico

do peptídeo

fNleLFNIeYK

conjugado ao SIB antes da purificação (FIG. 21), verifica-se que o sistema de
CLAE estudado pode ser utilizado para separar o conjugado (Rt= 8,3 minutos) do
peptídeo que não conjugou (Rt = 7,4 minutos) e do SIB que não reagiu (Rt= 17,4
minutos).
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5.3.3. Rendimento de marcação do

fNleLFNIeYK utilizando-se SIB após

purificação

Na TAB. 6 encontram-se os dados obtidos de rendimento (%) do
peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB purificado.

TABELA 6: Rendimento (%) do peptídeo fNleLFNIeYK conjugado ao SIB
purificado

1
2
3
x±a

A2
(%)
28,08
27,61
23,25
26,31 ± 2 , 1 7

A1
(%)
30,98
30,03
29,5
30,17 ±0,61

Al
(MBq)
86,9
67,3
74,0

Ensaio

Al = atividade inicial da conjugação; A1 = % da atividade do conjugado após purificação em CLAE
(coluna Cis); A2 = % da atividade do conjugado após purificação em mini coluna compactada Ci8

A pureza radioquímica do conjugado puro, avaliada por eletroforese, foi
de 99,25 ± 0,68 % (N=4).

Avaliou-se a estabilidade do peptídeo marcado por eletroforese e a
pureza radioquímica manteve-se praticamente inalterada após 24 horas, quando
acondicionado a 4°C.

5.3.4.

Estudo

da

marcação

do

fNleLFNIeYK

utilizando-se

SIB

sem

purificação (mini coluna compactada de sílica)

A FIG. 22 representa o perfil de CLAE da marcação do peptídeo
fNleLFNIeYK por via indireta, utilizando-se SIB sem purificar.
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\ 17.67

o

FIGURA 22 - Perfil radioativo de CLAE da marcação do peptídeo fNleLFNIeYK
por via indireta, utilizando-se SIB sem purificar.
Coluna de fase reversa Cis; fase móvel, acetonitrila:TFA 0 , 1 % 35:65; fluxo de
0,5mL/minuto.
Rt peptídeo conjugado = 8,17 minutos
Rt impureza radioquímica = 11,33 minutos
RtSIB = 17,67 minutos

5.4. Estudo da radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK pelo método direto
A seguir na FIG. 23 está representado o perfil de CLAE do peptídeo
fNleLFNIeYK em solução de DMF.
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FIGURA 23 - Perfil de CLAE do peptídeo fNleLFNIeYK em solução de DMF
Detetor UV (220 nm); coluna de fase reversa Cis; fase móvel, acetonitrila:TFA
0 , 1 % 35:65;
fluxo de 1 ,OmL/minuto (Esquerda)
fluxo de 0,5mLyminuto (Direita)
Rt peptídeo = 4,69 minutos
Rt peptídeo = 7,7 minutos

O peptídeo radioiodado por via direta utilizando-se cloramina! como
agente oxidante foi obtido em um curto tempo de reação (10 minutos) e com alta
pureza radioquímica (96,8 ± 0,84 %, N=6).

Foi avaliada a estabilidade do peptídeo radioiodado por via direta por
eletroforese e o mesmo permaneceu estável por 48 horas, acondicionado a 4°C.

81

Na FIG. 24 é apresentado o perfil cromatográfico (CLAE) do peptídeo
radioiodado por via direta.

FIGURA 24 - Perfil radioativo de CLAE do peptídeo marcado por via direta .
Coluna de fase reversa Cis; fase móvel, acetonitrila: TFA 0 , 1 % 35:65 (v:v); fluxo de
I.OmL/ minuto;
Rt iodo livre (^^^1) = 1,7 minutos
Rt peptídeo radioiodado = 8,3 minutos
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5.5. Estudo da distribuição biológica do peptídeo fNleLFNIeYK

5.5.1. Estudo da distribuição biológica do peptídeo fNleLFNIeYK marcado
pelo método direto

Na TAB. 7 é apresentado o resultado do estudo de distribuição
biológica do peptídeo radioiodado por via direta e não purificado, utilizando-se
camundongos Swiss normais.

TABELA 7 - Porcentagem atividade/órgão do peptídeo fNleLFNIeYK marcado pelo
método direto e não purificado, administrado intravenosamente em camundongos
Swiss normais
Tempo
ORGAO

% Atividade administrada/órgão
1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,19 ± 0 , 0 3

0,22 ± 0,05

0,04 ± 0 , 0 1

Tireóide

4,54 ± 0,35

9,93 ± 1,76

19,85 ± 2 , 5 4

Pulmão

2,06 ± 0,39

1,48 ±0,22

0,16 ± 0 , 0 4

Coração

0,35 ± 0,03

0,33 ± 0,07

0,04 ±0,01

Baço

1,32 ± 0 , 1 4

1,21 ± 0 , 0 3

0,12 ±0,03

Fígado

12,46 ± 1,58

5,08 ±1,01

0,56 ± 0,04

Estômago

5,34 ± 0,72

6,69 ± 0,57

0,44 ±0,19

Músculo total

18,07 ± 2 , 1 5

14,81 ± 1,85

1,99 ± 0 , 5 7

Rins

1,45 ± 0 , 1 5

1,72 ± 0 , 3 3

0,14 ±0,06

Intestino delgado

7,82 ± 0,48

9,89 ± 1,52

1,13 ± 0 , 3 8

Intestino grosso

4,72 ± 0,65

6,57 ± 0,61

1,84 ± 0 , 4 4

Sangue total

11,56± 1,36

10,92 ± 2 , 0 1

1,03 ± 0 , 4 3
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Na TAB. 8 é apresentado o resultado do estudo de distribuição
biológica (porcentagem atividade/grama) do peptídeo radioiodado por via direta e
não purificado utilizando-se camundongos Swiss normais.

TABELA 8 - Porcentagem atividade/grama do peptídeo fNleLFNIeYK marcado
pelo método direto e não purificado, administrado intravenosamente em
camundongos Swiss normais
Tempo

% Atividade administrada/grama
1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,48 ± 0,04

0,50 ± 0 , 1 0

0,09 ± 0 , 0 3

Tireóide

-

-

-

Pulmão

6,66 ± 0 , 8 5

5,89 ± 1,43

0,49 ± 0 , 1 1

Coração

2,58 ± 0 , 4 5

2,46 ± 0 , 1 9

0,28 ± 0 , 1 0

Baço

14,78 ± 0 , 5 9

7,42 ± 0,86

1,56 ± 0 , 4 7

Fígado

10,28 ± 0 , 8 4

4,49 + 0,88

0,43 ± 0,06

Estômago

18,88± 1,14

19,37± 1,11

1,47 ± 0 , 4 4

Músculo total

1,86 ± 0 , 1 6

1,60±0,13

0,19 ± 0 , 0 6

Rins

4,10 ± 0 , 4 3

4,61 ± 0 , 1 5

0,30 ± 0,06

Intestino delgado

4,24 ± 0 , 1 8

6,05 ± 0 , 8 7

0,51 ± 0 , 1 1

Intestino grosso

4,83 ± 0 , 4 1

7,15±0,19

1,59 ± 0 , 3 5

Sangue/mL

7,25 ± 0 , 4 7

6,96 ± 0 , 8 5

0,51 ± 0 , 1 2

ÓRGÃO

coMtssÃo

m:\om. oe mm^

KixifAH/sp-iPE^
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Na TAB. 9 apresenta-se o resultado do estudo de distribuição biológica
do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado por via direta e não purificado utilizando-se
camundongos Swiss com foco de inflamação experimental com terebentina na
coxa direita traseira.

TABELA 9 - Porcentagem atividade/órgão do peptídeo marcado pelo método
direto e não purificado, administrado intravenosamente em camundongos Swiss
com foco de inflamação na coxa direita traseira
Tempo

% Atividade administrada/órgão
1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,20 ± 0,04

0,17 ± 0 , 0 5

0,08 ± 0,02

Tireóide

2,29 ± 0,27

8,06 ± 2 , 1 6

19,51 ± 2 , 2 2

Pulmão

5,81 ± 0 , 6 0

2,61 ± 0,90

0,72 + 0,12

Coração

0,30 ± 0,06

0,23 ± 0,04

0,094 ± 0,05

Baço

2,38 ± 0,46

0,99 ± 0 , 1 7

0,33 ± 0,06

Fígado

17,17 ± 0 , 8 5

6,00 ± 0 , 8 5

1,22 ± 0 , 1 2

Estômago

3,87 ± 0,71

6,22 ± 0 , 1 9

2,16 ± 0 , 2 9

Coxa direita

6,85 ± 0,54

5,72 ± 0,47

2,48 ± 0,67

Coxa esquerda

2,90 ± 0,22

1,90 ± 0 , 2 2

1,04 ± 0 , 2 3

Rins

1,98 ± 0 , 2 6

1,38 ± 0 , 1 8

0,62 ± 0,07

Intestino delgado

7,07 ± 0,96

5,87 ± 0,64

2,76 ± 0,29

Intestino grosso

4,21 ± 0 , 3 3

4,82 ± 0,68

2,86 ± 0,40

Sangue total

10,98 ± 1 , 8 1

8,09 ± 1 , 4 0

3,64 ± 0,50

ÓRGÃO
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Na TAB. 10 apresenta-se o resultado (% atividade/grama) do estudo de
distribuição biológica do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado por via direta e não
purificado utilizando-se camundongos Swiss com foco de inflamação experimental
na coxa direita traseira.

TABELA 10 - Porcentagem atividade/grama do peptídeo marcado pelo método
direto e não purificado, administrado intravenosamente em camundongos Swiss
com foco de inflamação na coxa direita traseira
Tempo

% Atividade administrada/grama
1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,47 ± 0 , 1 0

0,47 ± 0 , 1 1

0,20 ± 0,04

Tireóide

-

-

-

Pulmão

18,35± 1,10

9,98 ± 1 , 9 2

2,44 ± 0,27

Coração

2,47 ± 0,32

1,68 ± 0 , 1 7

0,76 ± 0 , 1 6

Baço

17,84 ± 0 , 9 9

7,44 ± 0,82

2,97 ± 0,47

Fígado

11,52 ± 1,96

3,84 ± 0,65

1,16 ± 0 , 2 4

Estômago

10,91 ± 1 , 6 4

10,48 ± 0 , 8 1

9,09 ± 0,74

Coxa direita

2,76 ± 0,46

2,53 ± 0,39

1,37 ± 0 , 3 1

Coxa esquerda

1,47 ± 0 , 2 0

1,41 ± 0 , 2 1

0,76 ± 0 , 1 3

Rins

4,63 ± 0,75

3,61 ± 0 , 4 2

1,55 ± 0 , 2 2

Intestino delgado

3,91 ± 0,36

3,30 ± 0,28

1,96 ± 0 , 3 2

Intestino grosso

4,34 ± 0,36

4,69 ± 0 , 6 1

4,64 ± 0,62

Sangue/mL

5,25 ± 1 , 1 6

4,09 ± 0,24

1,94 ± 0 , 2 1

ÓRGÃO

Para tentar avaliar a relação entre a captação no foco e o aporte
sanguíneo à região inflamada, realizou-se a análise expressa na TAB. 1 1 .
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TABELA 11. Análise da relação entre captação nas coxas inflamada e normal e
atividade circulante do peptídeo marcado por via direta e não purificado
Relação

Tempos após a administração

% Atividade

1 hora

4 horas

24 horas

Coxa inflamada/coxa normal

2,4

3,0

2,4

Coxa inflamada/sangue

0,62

0,71

0,68

Coxa normal/sangue

0,26

0,23

0,28

Na TAB. 12 apresenta-se o resultado do estudo de distribuição
biológica do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado por via direta e purificado (CLAE
e mini coluna Cis) utilizando-se camundongos Swiss com foco de inflamação na
coxa direita traseira.

TABELA 12 - Porcentagem atividade/órgão do peptídeo marcado pelo método
direto e purificado, administrado intravenosamente em camundongos Swiss com
foco de inflamação na coxa direita traseira
Tempo
ORGAO

% Atividade administrada/órgão
1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,12 ± 0 , 0 2

0,07 ± 0,01

0,06 ± 0 , 0 1

Tireóide

1,49 ± 0 , 1 5

4,78 ± 0,41

11,96 ± 1 , 4 8

Pulmão

0,90 ± 0 , 2 1

0,86 ± 0 , 1 4

0,38 ± 0 , 1 3

Coração

0,21 ± 0 , 0 5

0,17 ± 0 , 0 3

0,11 ± 0 , 0 4

Baço

0,27 ± 0,05

0,24 ± 0,07

0,14 ± 0 , 0 4

Fígado

2,31 ± 0 , 3 6

2,20 ± 0 , 1 5

1,11 ± 0 , 2 6

Estômago

4,41 ± 1,52

3,62 ± 1,40

1,36 ± 0 , 7 8

Coxa direita

4,88 ± 0 , 9 7

4,20 ± 0,69

2,25 ± 0 , 6 8

Coxa esquerda

2,06 ± 0,39

1,85 ± 0 , 1 7

1,10 ± 0 , 4 7

Rins

1,38±0,12

1,09±0,13

0,53 ± 0 , 1 5

Intestino delgado

4,02 ± 0,50

4,25 ± 0,53

3,26 ± 0,72

Intestino grosso

1,04 ± 0 , 1 5

1,02 ± 0 , 0 9

0,96 ± 0,08

Sangue total

9,48 ± 0 , 1 8

9,13 ± 0 , 7 7

3,63 ± 1 , 6 9
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Na TAB. 13 apresenta-se o resultado (% atividade/grama) do estudo de
distribuição biológica do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado por via direta e
purificado (CLAE e mini coluna compactada Cíe) utilizando-se camundongos
Swiss com foco de inflamação na coxa direita traseira.

TABELA 13 - Porcentagem atividade/grama do peptídeo marcado pelo método
direto e purificado, administrado intravenosamente em camundongos Swiss com
foco de inflamação na coxa direita traseira
Tempo

% Atividade administrada/grama
1 llora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,30 ± 0,05

0,18 ± 0 , 0 3

0,13 ± 0 , 0 1

Tireóide

-

-

-

Pulmão

2,59 ± 0 , 3 8

2,45 ± 0,26

1,28 ± 0 , 5 4

Coração

1,34 ± 0 , 2 0

1,11 ± 0 , 2 2

0,71 ± 0,28

Baço

1,56 ± 0 , 2 1

1,49 ± 0 , 2 4

0,80 ± 0,22

Fígado

1,29 ± 0 , 2 3

1,28 ± 0 , 2 0

0,70 ± 0 , 1 7

Estômago

14,33 ± 2 , 2 0

8,26 ± 1 , 1 4

4,13 ± 1,24

Coxa direita

1,74 ± 0 , 2 4

1,68 ± 0 , 3 0

0,87 ± 0,28

Coxa esquerda

1,04 ± 0 , 2 1

0,98 ± 0 , 1 9

0,58 ± 0 , 2 3

Rins

2,75 ± 0,26

2,31 ± 0 , 2 1

1,04 ± 0 , 2 3

Intestino delgado

1,83 ± 0 , 4 4

1,68 ± 0 , 4 7

1,41 ± 0 , 5 3

Intestino grosso

1,35 ± 0 , 1 4

1,19±0,13

0,93 ± 0,44

Sangue/mL

3,77 ± 0,45

3,73 ± 0,33

1,83 ± 0 , 4 8

ÓRGÃO

Para tentar avaliar a relação entre a captação no foco e o aporte
sanguíneo à região inflamada, realizou-se a análise expressa na TAB. 14.

88

TABELA 14. Análise da relação entre captação nas coxas inflamada versus
normal e atividade circulante do peptídeo marcado por via direta e purificado
Tempos após a administração

Relação
% Atividade

1 hora

4 horas

24 horas

Coxa inflamada/coxa normal

2.4

2,3

2,04

Coxa inflamada/sangue

0,51

0,46

0,61

Coxa normal/sangue

0,22

0,20

0,30

Na FIG. 25 estão representadas as curvas da atividade sangüínea do
peptídeo marcado por via direta em três situações distintas. Cada ponto exprime a
média do percentual da atividade administrada.
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FIGURA 25. Porcentagem atividade/sangue total do peptídeo marcado por via
direta com e sem purificação, administrado intravenosamente em camundongos
Swiss normais e com foco de inflamação na coxa direita traseira
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A FIG. 26 representa o diagrama dos valores da concentração
radioativa do peptídeo marcado por via direta sem purificação em tecido normal e
com processo inflamatorio em função do tempo de administração.
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FIGURA 26. Porcentagem atividade nas coxas do peptídeo marcado por via
direta, sem purificação, administrado em camundongos Swiss com foco de
inflamação na coxa direita traseira

A FIG. 27 representa o diagrama dos valores da concentração
radioativa do peptídeo marcado por via direta e purificação em tecido normal e
com processo inflamatório em função do tempo de administração.
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FIGURA 27. Porcentagem atividade nas coxas do peptídeo marcado por via direta
purificado, administrado em camundongos Swiss com foco de inflamação na coxa
direita traseira
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especificidade, utilizou-se a técnica de perfusão com solução salina 0,9% para
remoção do sangue circulante da região edemaciada como descrito no item
4.2.4.1.

Na TAB. 15 são comparados os resultados de captação, obtidos para
as coxas, após uma hora da administração do peptídeo marcado por via direta
purificado em animais sem perfusão e animais com perfusão.

TABELA 15. Análise da captação nas coxas (inflamada e normal) do peptídeo
marcado por via direta e purificado em animais sem perfusão e com perfusão.
% Dose/Órgão
ÓRGÃO

Animais sem

Animais com

perfusão

perfusão

Coxa inflamada

4,88 ± 0,97

2,92 ± 0,76

Coxa normal

2,06 ± 0,39

1,37 ± 0 , 3 0
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5.5.2. Estudo da distribuição biológica do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado
pelo método indireto

Na TAB. 16 apresenta-se o resultado do estudo de distribuição
biológica do peptídeo radioiodado por via indireta e purificado, utilizando-se
camundongos Swiss normais.

TABELA 16. Porcentagem atividade/órgão do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado
por via indireta, administrado intravenosamente em camundongos Swiss normais
Tempo
Órgãos^^"^-^

% Atividade administrada/Órgão
15 minutos

30 minutos

1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,07 ± 0,02

0,03 ± 0,03

0,01 + 0,003 0,003 ± 0,002 0,001 ± 0,000

Tireóide

0,03 ± 0,01

0,04 ± 0,005

0,03 ± 0,007

0,14 + 0,05

Pulmão

0,38 ±0,14

0,20 + 0,05

0,04 + 0,01

0,01 + 0,005 0,005 + 0,001

Coração

0,12 ±0.04

0,047 ± 0,03 0,01 ± 0,007 0,003 + 0,001 0,002 ± 0,001

Baço

0,05 ± 0,02

0,02 + 0,007

Fígado

3,22 ± 0,82

1,49 + 0,47

0,66 + 0,14

0,07 + 0,02

0,04 + 0,008

Estômago

0,19 + 0,03

0,14 + 0,07

0,09 ± 0,05

0,04 + 0,02

0,08 + 0,02

Músculo

5,36 + 1,97

2,40 + 0,99

0,82 ± 0,40

0,43 + 0,19

0,09 + 0,02

Rins

4,42 + 2,19

1,57 + 0,90

0,40 ± 0,23

0,03 + 0,02

0,02 ± 0,008

Int. delgado

2,26 ± 0,33

2,19 + 0,29

2,24 ± 0,44

0,15 + 0,08

0,07 + 0,005

Int. grosso

0,34 ±0,1

0,16 + 0,07

0,19 + 0,13

0,18 + 0,12

0,06 ± 0,02

Sangue Total

4,50 + 1,87

2,14 + 0,91

1,19 + 0,21

0,18 + 0,09

0,06 + 0,02

0,28 + 0,03

0,01 ± 0,002 0,003 + 0,001 0,002 + 0,000
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Na TAB. 17 apresenta-se os resultados (% atividade/granaa) do estudo
de distribuição biológica do peptideo radioiodado por vía indireta e purificado,
utilizando-se camundongos Swiss normais.

TABELA 17. Porcentagem atividade/grama do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado
por via indireta, administrado intravenosamente em camundongos Swiss normais
Tempo
Órgãos^~^^^

% Atividade administrada/grama
15 minutos

30 minutos

1 hora

4 horas

24 horas

Cérebro

0,18 ±0,07

0,05 ± 0,02

0,03 + 0,01

Tireóide

-

-

-

-

-

Pulmão

1,86 ±0,59

0,60 + 0,20

0,14 + 0,07

0,03 + 0,01

0,02 + 0,007

Coração

0,88 ± 0,23

0,35 + 0,11

0,11+0,07

0,02 + 0,006 0,01 + 0,005

Baço

0,46 ±0,15

0,22 + 0,08

0,08 + 0,02

0,03 ± 0,008 0,02 + 0,006

Fígado

2,23 + 0,12

1,26 + 0,05

0,43 + 0,08

0,06 + 0,01

0,03 + 0,005

Estômago

0,86 + 0,19

0,56 + 0,08

0,36 + 0,15

0,19 + 0,06

0,35 + 0,02

Músculo

0,51+0,19

0,22 + 0,09

0,10 + 0,007

0,04 ± 0,02

0,08 ± 0,004

Rins

12,36 + 4,56

4,57 + 1,22

1,33 + 0,45

0,10 + 0,06

0,05 + 0,006

Int. delgado

3,64 + 0,89

1,86 + 0,20

1,54 + 0,09

0,08 + 0,03

0,04 + 0,01

Int. grosso

1,46 + 0,30

0,23 + 0,07

0,30 + 0,06

0,52 + 0,38

0,10 + 0,04

Sangue/mL

3,64 + 0,89

1,34 + 0,41

0,62 + 0,08

0,12 + 0,05

0,04 + 0,01

0,01 + 0,006 0,000 + 0,000
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Na TAB. 18 apresenta-se os resultados do estudo de distribuição
biológica do peptídeo radioiodado por via indireta purificado,

utilizando-se

camundongos Swiss com foco de inflamação na coxa direita traseira.

TABELA 18. Porcentagem atividade/órgão do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado
por via indireta, administrado intravenosamente em camundongos Siv/ss com foco
de inflamação na coxa direita traseira
% Atividade admínIstrada/Orgão

Tempo

24 horas

15 minutos

30 minutos

Cérebro

0,08 ±0,03

0,04 ± 0,01

Tireóide

0,03 ±0,01

0,01 ± 0,007 0,03 ± 0,009

0,09 ± 0,05

0,40 ± 0,08

Pulmão

0,31 ±011

0,15 ±0,03

0,04 ± 0,01

0,02 ± 0,006

0,005 ± 0,001

Coração

0,10 ±0,04

0,05 ± 0,02

0,01 ± 0,002 0,003 ±0,001

0,001 ± 0,000

Baço

0,05 ±0,01

0,04 ± 0,006 0,01 ± 0,005 0,007 ± 0,002

0,002 ± 0,000

Fígado

2,29 ±0,19

1,57 ±0,19

0,60 ±0,17

0,20 ±0,09

0,06 ± 0,04

Estômago

0,11 ±0,04

0,19 ±0,04

0,08 ± 0,03

0,07 ± 0,02

0,02 ± 0,008

Coxa Direita

2,24 ±0,34

1,09±0,10

0,57 ±0,10

0,17 ±0,05

0,06 ± 0,01

Coxa Esq.

0,77 ±0,11

0,32 ± 0,07

0,16 ±0,05

0,04 ± 0,004

0,03 ± 0,008

Rins

2,58 ±0,82

1,53 ±0,62

0,28 ±0,13

0,61 ±0,12

0,013 + 0,007

Int. delgado

2,08 ±0,52

2,06 ± 0,23

1,86 ±0,20

0,13 ±0,04

0,09 + 0,05

Int.grosso

0,44 ±0,14

0,29 ± 0,06

0,10 ±0,03

0,07 ± 0,02

0,04 + 0,004

Sangue Total

3,28 ± 1,02

1,66 ±0,45

0,59 ± 0,03

0,16 + 0,04

0,09 ± 0,05

Órgãos

1 hora

4 horas

0,01 ± 0,004 0,004 ± 0,002

0,002 ± 0,001
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Na TAB. 19 apresenta-se os resultados (% atividade/grama) do estudo
de distribuição biológica do peptídeo radioiodado por via indireta e purificado,
utilizando-se camundongos Swiss com foco de inflamação na coxa direita traseira.

TABELA 19. Porcentagem atividade/grama do peptídeo fNleLFNIeYK radioiodado
por via indireta, administrado intravenosamente em camundongos Swiss com foco
de inflamação na coxa direita traseira
% Atividade administrada/grama

Tempo
15 minutos

30 minutos

1 hora

Cérebro

0,17 ±0,04

0,08 ±0,02

0,02 ± 0,008

Tireóide

-

-

-

Pulmão

1,23 ±0,14

0,46 ±0,11

0,11 ±0,01

0,05 ± 0,01 0,012 ±0,004

Coração

0,63 ±0,27

0,37 ±0,08

0,06 ± 0,01

0,02 ± 0,005

0,01 ± 0,000

Baço

0,38 ±0,05

0,16 ±0,04

0,05 ± 0,006

0,03 ± 0,005

0,01 ± 0,000

Fígado

1,61 ±0,12

0,93 ±0,13

0,32 ± 0,05

0,11 ±0,05

0,03 ± 0,01

Estômago

0,45 ±0,11

0,63 ±0,17

0,29 ± 0,07

0,26 ± 0,05

0,07 ± 0,02

Coxa Direita

0,75 ±0,07

0,40 ±0,04

0,18 + 0,05

0,07 ± 0,006

0,02 ± 0,000

Coxa Esq.

0,43 ±0,06

0,17 ±0,07

0,08 ± 0,02

0,02 ± 0,004 0,01 ± 0,005

Rins

6,75 ±2,90

2,12 ±0,43

1,11 ±0,07

0,47 ±0,13

0,03 ± 0,000

Int. delgado

1,26 ±0,18

1,16 ±0,14

0,95 ±0,13

0,09 ± 0,02

0,02 ± 0,000

Int.grosso

0,78 ±0,17

0,43 ±0,06

0,14 ±0,02

0,10 ±0,02

0,10 ±0,05

Sangue/mL

2,10 ±0,42

0,66 ±0,18

0,20 ± 0,04

0,08 ± 0,006

0,02 ± 0,005

Órgãos

4 horas

24 horas

0,01 ± 0,005 0,000 ± 0,000

-

-

Para verificar se a ligação do peptídeo marcado por via indireta ao foco
inflamatório possui especificidade ou se está simplesmente relacionada ao
aumento do aporte sangüíneo à região edemaciada, realizou-se a análise
expressa na TAB. 20.
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TABELA 20. Análise da relação de captação do radiofármaco na região das coxas
(inflamada e normal) e a contribuição da atividade sanguínea do peptídeo
marcado por via indireta
Tempos após a administração

Relação
% Atividade

15 min.

30 min.

1 h.

4 tis.

24 hs.

Coxa inflamada/Coxa normal

2,9

3,4

3,6

4,25

2,0

Coxa inflamada/sangue

0,68

0,66

0,97

1,06

0,67

Coxa normal/sangue

0,23

0,19

0,27

0,25

0,33

A FIG. 28 mostra o traçado da curva de decaimento sanguíneo do
peptídeo marcado por via indireta em função do tempo de administração nos dois
grupos de animais avaliados, camundongos normais e com foco de inflamação na
coxa direita traseira.
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FIGURA 28. Porcentagem atividade/sangue total do peptídeo marcado por via
indireta purificado, administrado em camundongos Swiss normais e com foco de
inflamação na coxa direta traseira
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A FIG. 29 representa o diagrama dos valores da concentração
radioativa do peptídeo marcado por via indireta purificado em tecido normal e com
processo

inflamatório

na coxa

direita

traseira

em função

do tempo

de

administração.
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FIGURA 29. Porcentagem atividade nas coxas do peptídeo marcado por via
indireta purificado, administrado em camundongos Swiss com foco de inflamação
na coxa direita traseira

A TAB. 21 apresenta os valores de porcentagem atividade/sangue total
obtidos para o peptídeo marcado por via direta e indireta (purificados) em
camundongos Swiss com foco de inflamação na coxa direita traseira.

TABELA 2 1 . Porcentagem atividade/sangue total do peptídeo marcado por via
direta e indireta (purificados), administrados em camundongos Swiss com foco de
inflamação na coxa direita traseira
Marcação Direta

Marcação Indireta

% Atividade sangue total

% Atividade sangue total

15 minutos

-

3,28 ±1,016

30 minutos

-

1,66 ± 0 , 4 5

1 tiora

9,48 ± 0 , 1 8

0,59 ±0,030

4 tioras

9,13 ±0,77

0,16 ±0,036

24 floras

3,69 ± 1,69

0,087 ± 0,053

Tempo

97

Na FIG. 30 estão representadas as curvas da atividade sanguínea do
peptídeo marcado por via direta e indireta (purificados). Cada ponto exprime a
média do percentual da atividade administrada em camundongos Swiss com foco
de inflamação na coxa direita traseira.
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FIGURA 30. Porcentagem atividade/sangue total do peptídeo marcado por via
direta e indireta (purificados), administrados em camundongos Swiss com foco de
inflamação na coxa direita traseira
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6. DISCUSSÃO

O estudo da síntese do ATE concentrou-se nos aspectos necessários
para a obtenção do produto com rendimento e pureza satisfatórios, já que não se
constituiu objeto deste trabalho promover modificações ou melhorias na síntese
do composto.

Para que a síntese ocorresse de maneira adequada, gerando o ATE
com rendimento e pureza satisfatórios, houve necessidade da realização prévia
do doseamento do reagente BuLi 1,6 M em hexano, de modo a garantir a
estequiometria da primeira etapa da síntese. Outro aspecto importante desta
primeira etapa foi a manutenção da temperatura entre -95°C e -100°C durante a
adição do reagente BuLi. Neste sentido, a utilização do banho de óleo de silicone
e nitrogênio líquido foi determinante.

O

ATE

foi

obtido

com

rendimento

satisfatório

(90,7%)

e

sua

caracterização foi realizada por meio de RMN-^H e IV, como apresentado nas
FIG. 9 e 10 respectivamente. Pozzi e colaboradores

realizaram a síntese do

ATE utilizando uma rota sintética diferente e obtiveram rendimento menor que o
obtido no presente trabalho (58%).

Ao marcar-se o ATE com iodo não radioativo verificou-se a formação
do SIB pelo aparecimento da banda com Rf 0,24 na CCD conforme descrito por
Zalutsky e Narula ^. Tanto o ATE quanto o SIB foram também avaliados por CLAE
(colunas de sílica e Cia)

para obtenção dos perfis cromatográficos

que

posteriormente auxiliaram nas etapas de purificação do SIB radioativo e
purificação do conjugado.
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Com relação aos parâmetros avaliados para a marcação do ATE com
radioiodo (pH, concentração de TBHP e tempo de reação), foi aplicado o teste
estatístico Student t (P < 0,05) para avaliar a significancia das diferenças
observadas. A diferença observada para o parâmetro pH foi significativa, ou seja,
utilizando-se pH entre 3-4 obtem-se melhor rendimento de marcação. Para
concentração de TBHP, a diferença observada entre as concentrações de 25
pmol e 50 pmol foi significativa, entretanto a diferença entre 50 pmol e 100 pmol
não foi significativa. Para o parâmetro tempo de reação as diferenças observadas
não foram significativas.

Diante desta avaliação fixou-se como parâmetros ótimos para a
marcação do ATE: pH entre 3-4; concentração de TBHP de 50 pmol e tempo de
reação de 30 minutos, assim como utilizado por Zalutsky e Narula ^.

A análise em CLAE da mistura de marcação do ATE com radioiodo
(figura 18) demonstrou a necessidade de purificação do SIB radioiodado, de modo
a eliminar impurezas radioquímicas presentes na marcação. O pico de Rt =11
minutos corresponde a uma impureza radioquímica, não identificada, diferente do
radioiodo livre (Rte 3minutos).

Conforme descrito por Zalutsky e Narula ^, a purificação em mini coluna
compactada de sílica garante a eliminação quase por completo do ATE que não
reagiu, nas frações de hexano e mistura hexano: acetato de etila (92:8). Ficando
na fração hexano: acetato de etila (70:30) quantidade mínima de ATE, reduzindo
desta forma a interferência do ATE durante a etapa de conjugação do SIB à
proteína.

Na figura 19 verifica-se que a impureza radioquímica com Rt s 11
minutos é removida na fração de purificação hexano: acetato de etila (92:8). Uma
segunda impureza radioquímica com Rt = 7,3 minutos foi ainda identificada nesta
fração concentrada após evaporação do solvente com nitrogênio gasoso.
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Na fração de eluição hexano: acetato de etila (70:30) obteve-se o SIB
purificado com Rt= 17,4 minutos em CI_AE (FIG. 20). Um segundo pico com Rt=
3,33 minutos correspondente ao radioiodo livre foi obsen/ado nesta fração de
purificação, concentrada após evaporação do solvente com nitrogênio gasoso, em
quantidade inferior a 3%, o que demonstra a estabilidade do produto nesta fase
de purificação.

A atividade residual (A= 5,8 ± 3,4%) na mini coluna compactada de
sílica (TAB. 5) pode ser indicativa da presença de uma maior porcentagem de
iodo livre que ficou retida na mesma.

A purificação do SIB em mini coluna compactada de sílica eliminou de
maneira satisfatória as impurezas radioquímicas presentes na marcação do ATE,
conforme evidenciado na FIG. 20.

O rendimento obtido de SIB purificado, disponível para conjugação,
(40,4 ± 5,6) foi menor que o obtido por Zalutsky e Narula ^. Grande parte desta
perda foi devida á aderência do material radioativo aos frascos utilizados no
processo.

A necessidade de purificação do SIB radioiodado e o baixo rendimento
resultante das perdas de atividade no processo de purificação observados neste
trabalho

não foram

observados

por Al-Jammaz

e

colaboradores

que

descreveram a síntese do SIB a partir da meta-iodo benzil guanidina com pureza
radioquímica de 96 ± 4 % (N=6).

Também na formação do conjugado SIB-proteína observou-se a
necessidade

de

purificação

(pureza

radioquímica

do conjugado

antes

da

purificação 77,7 ± 1,3 % ;N=3). Observando-se o perfil cromatográfico do peptídeo
fNleLFNIeYK conjugado ao SIB antes da purificação (FIG. 21), verifica-se que o
sistema cromatográfico de CLAE estudado pode ser utilizado

para separar o

conjugado (Rt= 8,3 minutos) do peptídeo que não reagiu (Rt = 7,4 minutos) e do
SIB que não reagiu (Rt= 17,4 minutos).
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o rendimento do conjugado puro foi baixo, evidenciando grande perda
durante o processo (TAB. 6). Acredita-se que a perda esteja relacionada a um
processo de aderência do composto a todo o sistema CLAE ("looping", tubulações
e coluna do equipamento) e ainda pelo fato do sistema utilizado ser analítico e
não ser apropriado para purificação.
A pureza radioquímica do conjugado puro, avallada por eletroforese, foi
de 99,25 ± 0,68 % (N=4). O resultado indica que apesar do baixo rendimento, a
metodologia empregada na purificação do conjugado gera o radiofármaco com
pureza radioquímica adequada a aplicação biológica.

O conjugado purificado apresentou-se estável por pelo menos 24
horas, acondicionado em geladeira.

O peptídeo foi também conjugado ao SIB não purificado, em uma
tentativa de simplificar o procedimento e minimizar o tempo gasto. Este conjugado
foi avallado por CLAE e o perfil (FIG. 22) mostrou várias espécies radioquímicas
formadas, sugerindo que se o SIB não purificado fosse utilizado, o rendimento do
conjugado diminuiría e aínda haveria maior dificuldade na purificação devido às
inúmeras espécies radioquímicas presentes em grande porcentagem.

Logo, a marcação do peptídeo por via indireta, utilizando-se ATE, deve
envolver obrigatoriamente a purificação do SIB bem como do conjugado sendo,
portanto, um procedimento bastante trabalhoso, porém factível. O procedimento
apresentou como principais limitações o baixo rendimento e o tempo envolvido
relativamente grande, principalmente se comparado com o procedimento de
marcação direta.

Diante dos resultados obtidos para a marcação do peptídeo por via
indireta, pode-se sugerir como alternativa para diminuição da perda no processo
de purificação em CLAE, bem como, do tempo gasto, que a purificação seja
realizada apenas em mini coluna compactada Cia, como descrito por Al-Jammaz
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e colaboradores

Entretanto, este estudo não foi realizado no presente trabalho,

sendo portanto, unna suposição.

O peptídeo radioiodado por via direta, utilizando-se clorannina T como
agente oxidante, foi obtido em um curto tempo de reação, com alta pureza
radioquímica (96,8 ± 0,84 %, N=6) não sendo necessária purificação para
remoção de iodo-131 livre. Este procedimento mostrou-se simples, fácil, rápido e
gerou bom rendimento de marcação. O peptídeo radioiodado por via direta
também apresentou boa estabilidade (48 horas, acondicionado em geladeira).

A análise em CLAE do peptídeo radioiodado por via direta demonstrou
que nas condições ensaiadas o radiofármaco pode ser facilmente purificado,
sempre que necessário, garantindo alta atividade específica (FIG. 23 e 24). Para
marcação por via direta também sugere-se que a purificação poderia ser realizada
somente utilizando-se mini coluna compactada Ci8, conforme descrito por AlJammaz e colaboradores

Os resultados dos estudos de distribuição biológica demonstraram que
utilizando-se o método direto para radioiodação do peptídeo fNleLFNIeYK (sem
purificação), a porcentagem da dose administrada presente na tireóide aumenta
no decorrer do tempo, de 4,54 ± 0,35% em uma hora após a administração para
19,85 ± 2,54% em 24 horas para animais normais (TAB. 7) e de 2,29 ± 0,27% em
uma hora após a administração para 19,51 ± 2,22% em 24 horas para animais
com foco de inflamação (TAB. 9), o que indica a instabilidade do composto in vivo
devido á desalogenação.

A afinidade do radiofármaco pelo local da inflamação foi evidenciada
fazendo-se estudo comparativo entre as coxas inflamada e normal. Os dados
obtidos no experimento demonstraram que a radioatividade concentrada na coxa
inflamada foi significativamente superior durante todo o tempo de duração do
bioensaio (P<0,05 teste Student t).

comm nKiomi oe B&rmA NUCLEAR/SP-IP^:"*
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Ainda considerando-se os animais com foco de inflamação, a captação
em certos órgãos como pulmão, fígado e baço foram relativamente maiores que
as observadas nos animais nomiais (TAB. 7 e 9). Pode-se supor que em animais
com foco de inflamação deva ocorrer efeito tóxico da droga administrada para
promover a lesão, causando alterações nos órgãos citados uma vez que em
situações

patológicas

há

a

ativação

do

sistema

imunológico

e

funções

fagocitárias.

A captação hepática relativamente elevada observada nas tabelas 7 e
9 pode ser conseqüência do transporte hepato-biliar do radiofármaco. Visto que a
vesícula biliar encontra-se praticamente aderida na área central do fígado, este
fato certamente contribui para a alta atividade concentrada no órgão. A tentativa
de isolar a vesícula poderia levar a contaminação da cavidade abdominal.

Embora a atividade sanguínea esteja no nível de

da dose

administrada em 60 minutos, em ambos os grupos (TAB. 7 e 9), no tempo de 4
horas essa concentração não se mostra reduzida o que permite supor a
existência de um processo metabólico envolvido que estaria interferindo na
dinâmica do radiofármaco no organismo animal.

A excreção do radiofánnaco parece ocorrer pelas duas vias de
elimação, urinaria e fecal. Na primeira hora, provavelmente na forma de iodeto
("^1) derivado da desalogenação do composto radiomarcado e das impurezas
presentes na solução administrada. Esse mecanismo corrobora, de certa forma,
com a cinética do radionuclídeo.

A hipótese da presença de impurezas radioquímicas na solução
administrada pode ser verificada analisando-se o perfil da biodistribuição do
radiofármaco e comparando-se os dados obtidos do peptídeo radiomarcado por
via direta e purificado (TAB. 12) que, demonstra redução significativa da taxa de
captação no fígado, pulmão e baço.

Quando administrado em animais normais, o peptídeo radioiodado por
via direta e não purificado, apresentou rápido clareamento sanguíneo e nos

104

demais tecidos não alvo. Em animais com foco de inflamação, apesar da alta
captação

na coxa

inflamada

(coxa direita) observada

uma hora após

a

administração (TAB. 9 e 10), a relação coxa inflamada/sangue permaneceu
praticamente

inalterada

nos tempos estudados (TAB. 11). Estes

resultados

parecem sugerir que a captação na área inflamada poderia ser reflexo do fluxo
sanguíneo. Resultados semelhantes foram observados para o peptídeo marcado
por via direta e purificado em animais com foco.

A purificação (CLAE e mini coluna compactada Cis) do peptídeo
marcado por via direta apresenta como benefício a redução das captações
pulmonar e hepática para níveis comparáveis ao do peptídeo marcado por via
indireta

purificado e redução da captação em demais órgãos

não alvo,

principalmente no que tange a glândula tireóide que é um órgão de maior
afinidade do radioiodo.

Os resultados evidenciaram que utilizando-se o método direto de
marcação

para

radioiodação

do

peptídeo

fNleLFNIeYK

(purificado),

a

porcentagem da dose administrada presente na tireóide aumenta no decorrer do
tempo, de 1,49 ± 0,15% em uma hora após a administração para 11,96 ± 1,48%
em 24 horas (TAB. 12), o que confirma a instabilidade do composto in vivo devido
á desalogenação.

A captação do peptídeo marcado por via direta e purificado na coxa
inflamada (coxa direita) foi significativamente maior que na coxa normal (coxa
esquerda), em todos os tempos avaliados (P<0,05 teste Student t).

Também

neste caso, a relação coxa direita/sangue

(TAB.

14),

praticamente inalterada nos tempos estudados, sugeriu que a captação na área
inflamada poderia ser reflexo do fluxo sanguíneo.

Para definir se a ligação do peptídeo radioiodado ao foco seria
meramente um processo vascular, como inicialmente suposto, ou um mecanismo
de especificidade, realizou-se um estudo de biodistribuição no qual o peptídeo
marcado por via direta e purificado seria administrado intravenosamente em um
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grupo de camundongos com lesão inflamatória em uma das coxas e que, a outra
contraposta, serviria de controle. Após o período programado o animal foi
perfundido com solução salina 0,9% para esvair todo o sangue contido na
circulação. Essa operação permitiu estimar quanto do peptídeo marcado foi,
realmente, captado na região afetada e qual a contribuição da atividade vascular
(TAB. 15).

No caso dos animais com peri^usão, considerando-se a coxa esquerda
como residual e subtraindo-se este valor da captação total obtida na coxa direita
(com foco de inflamação) estimou-se como sendo valor de captação "real" 1,55%,
em média. Comparando-se com o valor médio obtido de 4,88% na coxa direita
(animais sem perfusão) pode-se considerar que a captação no foco deve-se não
só ao aumento do aporte sanguíneo na região inflamada, mas, também à
especificidade do composto.

A velocidade de eliminação do composto radioiodado é um fator
preocupante em termos de dosimetria por causa do efeito citotóxico. Nos
experimentos

realizados,

todos

os

grupos

com

processo

inflamatório

apresentaram depuração mais lenta do organismo quando foi administrado
intravenosamente o peptídeo marcado por via direta. Mesmo após a purificação,
embora em menor escala, pode-se notar esse efeito. Esses dados observados em
alguns órgãos podem ser atribuídos como sendo conseqüência da toxicidade da
substância

inoculada

para

obtenção

de

animais

portadores

de

processo

inflamatório.

Em relação à biodistribuição do peptídeo marcado por via indireta,
observando-se os dados apresentados na TAB. 18, verifica-se que a captação na
coxa inflamada para todos os tempos foi significativamente maior (P < 0.05, teste
Student t) que da coxa normal, sugerindo a especificidade do composto pelo foco
de inflamação.

A análise dos dados apresentados na TAB. 20 permite sugerir que o
composto marcado por via indireta, demonstrou maior afinidade do radiofármaco
pela área afetada quando comparado com o peptídeo marcado pelo método
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direto. Com o declínio da atividade circulante do local com o decorrer do tempo, a
região da inflamação vai se definindo de maneira visível e contrastante após uma
hora da administração da dose. A coxa normal sen/e como controle da
radioatividade vascular acumulada e a relação entre a coxa e o sangue
provavelmente poderia ser considerada como sendo a atividade localizada no
líquido intersticial da área edemaciada. A razão coxa inflamada/ coxa normal
aumenta até o tempo de quatro horas com declínio nas 24 horas, certamente,
devido ao mecanismo de excreção do composto do local de afinidade que
apresenta diferente velocidade de eliminação do sangue e do tecido muscular.

A estabilidade in vivo do peptídeo radioiodado por via indireta foi
confimiada com a baixa captação do composto na tireóide para todos os tempos
estudados (TAB. 16 e 18), principalmente, se comparada com a captação obtida
quando da radioiodação do mesmo peptídeo por via direta e não purificado (TAB.
7 e 9) ou purificado (TAB. 12). Portanto, tornou-se evidente que a radioidação por
via indireta, com a utilização de grupo prostético não fenólico, diminui a
desalogenação do composto in vivo. Este fato também foi observado por Pozzi e
colaboradores

e Al-Jammaz e colaboradores

que trabalharam com este

mesmo peptídeo quimiotático. Esse fato já havia sido observado por outros
pesquisadores para marcação de outras proteínas

2.4,9,10.38,44,45,93

Os estudos de distribuição biológica do peptídeo marcado por via
indireta e purificado nâo demonstraram a existência de captação significativa do
radiofármaco nos órgãos essenciais nem no sistema renal excretorio de onde
uma quantidade considerável é preferencialmente eliminada em poucos minutos.

Por outro lado, ainda deve-se considerar a estrutura química do
composto gerado. A alteração da distribuição biológica em função da estrutura
química foi evidenciada neste trabalho, pelos estudos de distribuição biológica
realizados com o mesmo peptídeo marcado por via direta e indireta. Além disto,
comparando-se os resultados obtidos no presente estudo com os de outros
pesquisadores para este peptídeo quimiotático radioiodado por via indireta, podese observar que a purificação do conjugado radioiodado, bem como a sua
estrutura química, parecem interferir na biodistribuição do composto.
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Pozzi e colaboradores

trabalharam com o mesmo grupo prostético

(com o radioiodo na posição meta ao radical) e após a conjugação foi realizada
purificação em CLAE e também em mini coluna compactada Cie. Apesar da
similaridade entre os procedimentos de Pozzi e o aplicado no presente trabalho
os resultados de biodistribuição obtidos por Pozzi foram diferentes, com maior
captação (% dose/g) em todos os órgãos, principalmente no fígado. Deve-se
considerar que a rota sintética utilizada por Pozzi para a obtenção do ATE bem
como o sistema CLAE empregado na purificação do conjugado foram distintos.

Vaidyanathan

e colaboradores

realizaram

a marcação

deste

peptídeo quimiotático por via indireta com um grupo prostético semelhante,
diferindo no agente marcador e posição do mesmo (^^F no lugar do radioiodo na
posição 4 ao radical). Este conjugado foi purificado em CLAE e os resultados de
biodistribuição foram semelhantes ao obtidos no presente trabalho (% dose/g em
animais normais) para o clareamento sanguíneo e diferentes órgãos avaliados
exceto os rins. A maior captação renal pode ser relacionada à menor lipofilicidade
do composto radioiodado na posição para quando comparado com o composto
radioiodado na posição meta, conforme sugerido por Al-Jammaz e colaboradores
35

Al-Jammaz e colaboradores

trabalharam com um conjugado idêntico

ao avaliado no presente estudo, porém, purificado apenas em mini coluna
compactada Cis- Os estudos de distribuição biológica evidenciaram

maior

captação (% dose/g) principalmente em pulmão e fígado do que a obtida no
presente estudo. Esta alta captação chega a atingir níveis superiores aos
observados por Pozzi

principalmente no pulmão (animais normais). O autor

sugere que a alta captação pode estar relacionada à grande quantidade de
peptídeo injetado (purificação incapaz de retirar peptídeo que não reagiu) que
satura os receptores nos leucocitos resultando em biodistribuição alterada. Esta
suposição é corroborada, pelo menos em parte, pelos resultados obtidos no
presente estudo, uma vez que, realizando-se a purificação do conjugado em
CLAE e mini coluna compactada Ci8, observou-se baixa captação em órgãos
como fígado e pulmão. A purificação em CLAE remove o excedente em massa do
peptídeo que não conjugou.
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Esta mesma avaliação em relação à purificação do composto e sua
respectiva biodistribuição também é corroborada pela baixa captação em órgãos
como fígado e pulmão do peptídeo marcado por via direta e purificado (CLAE e
mini coluna compactada Cis) quando comparada com a captação do peptídeo
marcado por via direta e não purificado.

Fischman e colaboradores ^° marcaram o peptídeo
fNleLFNIeYK

com

^^^In utilizando

como

quelante

DTPA.

quimiotático

Este

composto

apresentou rápido clareamento sanguíneo, baixa captação em órgãos não alvo
com exceção dos rins. Essa alta captação nos rins pode estar relacionada á
diminuição da lipofilicidade gerada pela introdução do ^^^In e do grupo quelante.

Analisando-se

comparativamente

a

biodistribuição

do

peptídeo

radioiodado por via direta e por via indireta, ambos purificados, verificou-se que
no peptídeo marcado por via indireta o clareamento sanguíneo é mais rápido que
o marcado por via direta. A causa aparente desta diferença reside na menor
estabilidade in vivo do peptídeo marcado por via direta, que sofre maior
desalogenação

conforme observado pela captação na glândula tireóide e

estômago, com liberação gradativa de ^^^1. O radioiodo livre possui cinética de
distribuição própria e diferenciada do composto marcado.

Comparando-se a captação no foco de inflamação para os dois
métodos de radioiodação estudados (via direta e indireta), verifica-se que a
cinética é mais rápida na via indireta, porém a porcentagem de captação no foco
observada em 15 minutos após a administração não supera 2,5% sugerindo que
as imagens devam ser adquiridas em tempos curtos após a administração da
dose. Entretanto, o produto obtido por via direta apresenta cinética mais lenta,
sugerindo que as imagens devam ser adquiridas entre 1-4 horas após a
administração, dependendo da área a ser investigada de modo a clarear a
captação em órgãos não alvo (particularmente para a preparação não purificada
em CLAE).
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Se por um lado o rápido clareamento sanguíneo do peptídeo marcado
por via indireta constitui-se em vantagem para o paciente, pois permite a
aquisição de imagem em tempos curtos após a administração, por outro lado,
este fato diminui a captação no foco sugerindo a necessidade de utilização de
doses maiores. A baixa captação resultante no foco inflamatório pode solicitar
doses maiores do peptídeo radiomarcado, entretanto, o paciente provavelmente
estará protegido já que o mecanismo de excreção do produto é bastante rápido e
sem apresentar afinidade por nenhuma estrutura do organismo.

Pode-se sugerir também que o mecanismo de depuração acelerado do
peptídeo marcado por via indireta, ou seja, cinética mais rápida possa estar
relacionada á via metabólica diferente. Tal sugestão é feita baseando-se no fato
dos compostos gerados por via direta e indireta apresentarem estruturas químicas
diferentes. Como discutido anteriormente o composto gerado por via direta parece
apresentar metabolismo hepático e excreção intestinal e renal, já o composto
obtido por via indireta parece não apresentar metabolismo hepático com excreção
renal, portanto, um composto mais hidrossoiúvel. O próprio perfil de CLAE do
peptídeo marcado por via direta e indireta, confirma a maior lipofilicidade do
marcado por via direta (FIG. 21 e 24).

A captação na coxa inflamada aparenta não ser exclusividade da
atividade sanguínea e muscular. Este fato ficou evidenciado pelos resultados
obtidos dos ensaios de biodistribuição do peptídeo marcado por via direta e
purificado em animais após a perfusão.

O maior problema associado ao uso clínico deste peptídeo quimiotático
é o fato de poder promover uma transiente granulocitopenia. Este fato foi
observado

em

várias

tentativas

de

utilização

de

radiomarcados para imagem de inflamação/infecção

peptideos
20,7172

quimiotáticos
entanto, os

métodos utilizados para o preparo destes compostos, na ocasião, geravam
agentes com atividade específica relativamente baixa, o que ocasionava a
utilização de quantidades farmacológicas de peptídeo quimiotático. Estas doses
demonstraram produzir uma transiente neutropenia. Com a evolução das técnicas
de preparo dos radiofármacos este potencial efeito adverso foi totalmente
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eliminado. A obtenção de alta atividade específica possibilita a realização de
imagens

com

concentração

de

peptídeo

significativamente

menor

que

a

concentração efetiva (EC50) para resposta neutropênica. Com a utilização de um
composto purificado em CLAE a margem de segurança pode ainda ser
aumentada.

Entretanto, a purificação em

CLAE

não é conveniente

para

preparação rotineira de radiofármacos para diagnóstico, principalmente devido ao
tempo que demanda

Portanto, além da sugestão de estudos mais aprofundados buscando
métodos

alternativos

para

purificação

que

demandem

menor

tempo

de

processamento e resultem em melhor rendimento final, aponta-se também a
necessidade de alta atividade específica do radiofármaco para eliminar a
possibilidade de indução de neutropenia.
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7. CONCLUSÕES

O peptídeo fNleLFNIeYK marcado com radioiodo tanto por via direta
como por via indireta, apresenta especificidade aparente pelo foco de inflamação
desenvolvido no modelo animal experimental, mostrando-se úteis para aplicação
em diagnóstico de focos de inflamação/infecção, uma vez marcados com iodo123.

As diferenças observadas na cinética de distribuição dos dois métodos
de marcação, particularmente no clareamento sanguíneo, podem ser, em parte,
relacionadas à presença de maior porcentagem de radioiodo livre no caso da
marcação por via direta.

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que a incorporação
do radioiodo na molécula de proteína, utilizando as duas vias resulta em
moléculas com estruturas químicas distintas e que a relação entre estrutura
química e atividade biológica deve também ser considerada para análise dos
resultados.

Para a proteína marcada pela via direta, a cinética mais lenta de
incorporação no foco alvo e a captação em órgãos não alvo, particularmente o
fígado, sugerem, quando de uma aplicação clínica, a obtenção de imagens no
intervalo de 1 a 4 horas após a administração da dose.

No caso da marcação por via indireta, o rápido clareamento sangüíneo
obrigaria a aquisição de imagens em tempos bem mais curtos. Se tal fato
constitui-se, por um lado, em vantagem para o paciente, por outro lado, o rápido
clareamento sanguíneo diminui, percentualmente, a captação do radiofármaco no
foco em comparação com a via direta, sugerindo a necessidade de utilização de
doses maiores do radiofármaco.
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Apesar das dificuldades observadas em relação a radioiodação por via
indireta, tais como, metodologia trabalhosa, longa e com baixos rendimentos, os
resultados biológicos são compensadores no que se refere à estabilidade do
radiofármaco frente a desalogenação in vivo. A metodologia de incorporação
indireta do radioiodo experimentada poderá ser aplicada á produção de outras
moléculas marcadas, com particular interesse para radiofármacos com finalidade
terapêutica para os quais a liberação do radioiodo in vivo pode representar doses
de captação incompatíveis para a glândula tireóide e outros órgãos não alvo.

A grande estabilidade in vivo da proteína radioiodada por via indireta
justifica, inclusive, a realização futura de estudos mais aprofundados, buscando
métodos

alternativos

para

purificação,

que

demandem

processamento e resultem em melhor rendimento final.

menor

tempo

de
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ELABORAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO PARA
CONTROLE DE QUALIDADE EM SISTEMAS DE
RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO

Paula Serra Sasaki Andrade

RESUMO
O trabalho apresenta uma metodologia para aplicação de procedimentos de
referência, seguindo as recomendações da Portaria Federal n° 453 do Ministério
da Saúde (PF 453), para controle de qualidade em sistemas de radiodiagnóstico
odontológico, que possa ser aplicada em consultórios odontológicos, visando uma
melhoria na qualidade da imagem radiológica e a diminuição da dose no paciente.
Foram realizados testes em um equipamento de raios X intrabucal, seguindo uma
metodologia desenvolvida

neste trabalho e os requisitos da PF 453. Foi

desenvolvido neste trabalho um objeto teste (objeto simulador) para a verificação
da melhor qualidade de imagem em relação ao menor tempo de exposição. A
utilização deste objeto permitiu a redução do tempo de exposição de 0,5 s, maior
valor da região linear da curva característica, para 0,2 s. O sistema de raios X
testado atendeu de maneira satisfatória à norma, destacando que a dose de
entrada na pele diminuiu com o uso de posicionadores, mas o tamanho do campo
aumentou e ultrapassou o valor máximo de 6cm recomendado nesta portaria A
importância

do

controle

de

qualidade

em

sistemas

de

radiodiagnóstico

odontológico é evidenciada pelo uso rotineiro da radiação X nos consultórios
odontológicos. A PF 453 recomenda a realização dos testes de constância com
freqüência mínima de 2 anos, porém sugere-se que o próprio profissional,
cirurgião-dentista, implemente seu controle interno da qualidade das radiografias
obtidas em seu aparelho. Isto poderá ser executado por meio de exposições
mensais do objeto teste (objeto simulador) desenvolvido neste trabalho.

IV

QUALITY CONTROL PROCEDURES OF DENTAL
DIAGNOSTIC RADIOLOGY SYSTEMS

Paula Serra Sasaki Andrade

ABSTRACT

This work presents quality control reference procedures for dental diagnostic
radiology systems, following the recommendations of the Publication 453 of the
Brazilian Health Ministry (PF 453), to be applied in dental clinics, in order to
achieve an improvement in the radiological image qualities and the patient dose
reduction. All tests were applied in an intraoral X rays system, following the
methodology developed and the requirements of the PF 453. In order to verify the
best quality of the image in relation to the smaller exposition time an object test
was also developed in this work. The use of this object allowed the reduction of
the exposition time of 0.5 seconds, the maximum value of the linear region of the
characteristic curve, for 0.2 seconds. The tested X rays system showed a very
good agreement with the applied procedures, detaching the reduction of the skin
entrance dose using the film-holding devices. However, the size of the field
increased and exceeded the maximum value of 6cm recommended in the
standard. The importance of the quality control in dental diagnostic radiology
systems is essential due to the constant use of X radiation in dental clinics. The
PF453 recommends the frequency of at least two years for the constancy tests.
However, it is suggested that the professional, surgeon-dentist, should be
responsible for the internal control of the image quality obtained from the X rays
device. This can be done through monthly exposures of the object test developed
in this work.
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1. INTRODUÇÃO

As principais fontes de dose de radiação para a população são
oriundas das radiações naturais e das artificiais utilizadas na área de saúde\ No
mundo são realizadas em torno de 2 miltiões e 500 mil exposições para
diagnósticos por ano, dentre os quais 78% são provenientes de raios X médicos,
2 1 % de odontológicos e 1 % de exames na área de medicina nuclear^ ^. As doses
absorvidas devido a exames radiológicos podem ser consideradas pequenas em
relação

a

outros

procedimentos,

como

por

exemplo,

à

radioterapia,

e

normalmente não oferecem riscos para a indução de efeitos determinísticos. No
entanto, em alguns tipos de exames radiológicos estas doses podem ser
significativas, mesmo quando executados por profissionais treinados e aparelhos
modernos. Este fato indica a necessidade de aplicação de testes de controle de
qualidade adequados'*.
Nas últimas décadas houve um aumento significativo na preocupação
mundial com as doses de radiação provenientes dos exames radiológicos em
geral, incluindo os odontológicos. Isto pode ser observado em publicações da
Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), como a TEC-DOC
''Radiation

doses

in diagnostic

radiology

and methods

for doses

publicada em abril d e l 995^. No ano seguinte foi publicado o Protocolo
de Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico.

796

reduction",
Espanhol

Na sua 2^ revisão, em 2002, este

documento estabeleceu critérios para controle de qualidade em equipamentos de
radiodiagnóstico, inclusive odontológico, que contribuam para o uso eficiente das
radiações ionizantes, permitindo a obtenção de imagens de alta qualidade
diagnostica com menor risco aos pacientes e aos profissionais da área^.
Com o mesmo objetivo foi publicado pela Comunidade Européia em
2004 o "European guidelines on radiation protection in dental radiology :The safe
use of radiographs in dental practice", N° 136^. Este documento fornece um guia
prático de proteção

radiológica

para profissionais dentistas, assistentes e

membros do público, baseado em duas diretrizes da União Européia. A primeira é
a "Directive 96/29/Euratom", de 13.05.1996, sobre a proteção da saúde dos
profissionais e públicos em geral aos danos causados pela radiação ionizante. A

segunda, "Directive 97/43/Euratom" de 30.06.1997, sobre a proteção individual
aos danos causados pela radiação ionizante em relação às exposições médicas.
Todas as medidas adotadas neste documento visam

não somente

evitar

exposições desnecessárias e excessivas, mas também fornecer qualidade e
eficácia no uso da radiação na medicina^.
O National Council on Radiation Protection (NCRP) na sua publicação
145 de 2003, Radiation
relacionadas

à

Protection

minimização

dos

in Dentistry^,
riscos

da

faz

radiação

109
nos

recomendações
procedimentos

radiográficos dentais. O principal objetivo é a redução da exposição

aos

pacientes, trabalhadores e individuos do público utilizando o principio "ALARA"
(as low as reasonably

achievable),

tão baixo quanto razoavelmente exeqüível,

que a publicação interpreta como sendo uma redução adicional às doses que já
estão abaixo dos limites estabelecidos. A intenção é eliminar toda exposição à
radiação que pode ser evitada^.
Na odontologia verifica-se, nos últimos anos, um aumento na utilização
da radiologia devido ao desenvolvimento tecnológico dos instrumentos e a
necessidade de se obter diagnósticos cada vez mais precisos. Além disso, no
Brasil, este aumento também leva em consideração que a condição socioeconómica impede o acesso de parte da população a tratamentos odontológicos
particulares e especializados. Portanto, ao longo dos últimos anos surgiram
muitos convênios odontológicos, que oferecem tratamentos por um custo mensal
relativamente baixo. Isto gerou um aumento significativo de pacientes em muitos
consultórios, cujos profissionais aceitam as condições impostas pelas empresas
que administram estes convênios considerando que o número de profissionais na
área odontológica vem crescendo a cada ano, diminuindo a oferta de vagas no
mercado de trabalho, devido ao grande número de faculdades de odontologia no
pais. Para controlar o grande número de conveniados e verificar a realização dos
tratamentos, conforme condições pré-estabelecidas em contrato, a empresa
administradora exige que o profissional em odontologia faça uso de radiografias
intrabucais antes e após cada tratamento, apenas para comprovar a necessidade
e a conclusão do mesmo, acarretando um aumento significativo do número de
radiografias intrabucais realizadas no Brasil^.
Em 1998 o Ministério da Saúde publicou a Portaria Federal 453^° (PF
453) aprovando o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes básicas de

proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico e dispõe sobre o
uso dos raios X diagnósticos em todo o território nacional. Esta portaria
estabelece que os serviços de saúde devem implantar o Programa de Garantia da
Qualidade

que

compreendam

a execução

do

controle de qualidade

dos

equipamentos e do controle de procedimentos, estabelecendo as freqüências com
que devem

ser

realizados. Além disso, esta

portaria estabelece que

os

instrumentos para medição de niveis de radiação devem ser calibrados a cada
dois

anos

em

laboratórios

credenciados,

rastreados

à

rede

nacional

ou

internacional de metrologia das radiações ionizantes, nas qualidades de feixes de
raios X diagnósticos.
Para isso, o Laboratório de Calibração de Instrumentos (LCI) do IPEN
possui um sistema de referência composto por duas câmaras de ionização, uma
para medidas do feixe direto e outra para medidas de feixe espalhado, um
eletrômetro para a conexão das câmaras, e um sistema de radiação-X, da marca
Pantak/Seifert, onde foi possível estabelecer campos padrões de radiação^^
segundo a norma lEC 61267^^, para a calibração dos instrumentos de medida
utilizados em radiodiagnóstico.
A crescente utilização da radiologia diagnostica em odontologia tem
feito com que vários estudos sejam realizados com relação às doses e ao controle
da utilização destes instrumentos^"''^^. No Brasil alguns estudos vêm sendo
realizados, principalmente com relação à proteção radiológica em sistemas de
radiologia odontológica^''^^. Entretanto, ainda não existe um programa de controle
de qualidade efetivo na área odontológica que siga todos os parâmetros definidos
na Portaria Federal 453^°, que contribua para a qualidade da imagem radiológica
e diminuição da dose. Na área médica foi publicado, em 2003, um guia de
procedimentos para segurança e qualidade de imagem em radiodiagnóstico, que
estabelece

procedimentos

específicos

para

equipamentos

de

raios

X

convencionais, mamógrafos, com fluoroscopia e tomógrafos computadorizados^^.
A Agência Internacional de Energia Atômica (lAEA) está finalizando um código de
prática onde, além da recomendação do uso da norma lEC 61267 para os
laboratórios, estabelecerá procedimentos específicos para aplicação em cada
área do radiodiagnóstico, incluindo o odontológico^°.
O objetivo deste trabalho é a elaboração de um procedimento de
referência, seguindo as recomendações da PF453^°, para controle de qualidade
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em sistemas de radiodiagnóstico odontológico, que possa ser aplicado nas
clínicas de

odontologia, visando

uma

melhoria

na qualidade

da

imagem

radiológica e a diminuição da dose no paciente. É importante destacar que estes
procedimentos também poderão auxiliar a análise dos laudos técnicos emitidos
por especialistas em física de radiodiagnóstico, bem como a fiscalização, por
técnicos da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA).

1.1 Histórico sobre a utilização dos raios X em odontologia
Em 8 de novembro de 1895 o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen
(1845-1923) se ocupava com a observação da condução de eletricidade através
de um tubo de Crookes no seu laboratório, na Universidade de Wurzburg, na
Alemanha. Nas proximidades do tubo de vácuo havia uma tela coberta com
platinocianeto de bário, sobre a qual se projetava uma inesperada luminosidade,
resultante da fluorescência do material. Foi então que resolveu colocar sua mão
na frente do tubo, vendo seus ossos projetados na tela. Roentgen observava, pela
primeira vez, aquilo que passou a ser denominado raios X ^ \

Em seguida

Roentgen radiografou a mão de sua esposa, conforme FIG. 1.1. Esta descoberta
trouxe benefícios tanto para a medicina quanto para a odontologia, pois a
radiografia tornou-se um exame complementar de extrema importância para
diagnósticos, tratamentos e prognósticos de qualidade.

FIGURA 1.1 - O físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen e a radiografia da mão

de sua esposa^V

Vinte dias após a descoberta dos raios X por Wilhelm

Conrad

Roentgen, o Dr. Otto Walkhoff realizou a primeira radiografia dentária, expondo
sua própria boca durante 25 minutos^^^^, mostrada na FIG. 1.2.
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FIGURA 1.2 - A primeira radiografia dentária obtida pelo Dr. Otto Walkhoff^'

No ano seguinte, com as pesquisas realizadas pelo Dr. Edmund Kells
os raios X tornaram-se indispensáveis ao diagnóstico odontológico^^'^'*.
Com a finalidade de realizar estudos e publicar recomendações sobre
grandezas e unidades de radiação para aplicação em radiologia clínica e
radiobiología, foi criado em 1925, no Primeiro Congresso Internacional de
Radiología em Londres, a International
Measurements

Commission

on Radiological

Units and

(ICRU). E em seguida, no Segundo Congresso Internacional de

Radiología foi criada a International

Commission

on Radiological

Protection

(ICRP), que recomenda limites de doses relativos á exposição á radiação
ionizante para trabalhadores e públicos em geral^^.
Em 1898 o Dr. José Carlos F. Pires foi o primeiro brasileiro a adquirir
um aparelho de raios X odontológico, e em 1913 o Dr. Antonio Lima Netto,
juntamente com o Dr. Carlos Newlands iniciaram o uso dos raios X na prática
odontológica. O ensino da radiología odontológica teve como pioneiros os
professores Cyro de Andrade e Carlos Newlands em 1932, e este último publicou
o primeiro livro de radiología dentária em 1937, segundo Freitas e outros^^.
A baixa qualidade das radiografías pode originar falsos diagnósticos,
sendo estas responsáveis pelo alto índice de repetições, ou seja, pelo aumento
da dose nos pacientes. A obtenção de radiografías de qualidade, que possibilitam
um bom diagnóstico, e conseqüentemente baixas doses, requer a execução de
procedimentos para controle de qualidade^^'^^. Desde 1980 a Organização
Panamericana de Saúde sugere um protocolo para a implantação de programas
de garantía de qualidade, segundo Arguirópulo^^.
No

Brasil, diversos

estudos

vêm

demonstrando

o

desempenho

inadequado de aparelhos de raios X odontológicos e médicos, e apesar dos
aparelhos de raios X odontológicos serem utilizados desde 1913, somente no final
de 1994 foi publicada uma resolução no Estado de São Paulo, que exigiu dos
serviços odontológicos um programa de garantía de controle desses aparelhos^®.
Após quase quatro anos, em 01.06.1998, foi publicada a Portaria Federal 453^° do
Ministério

da

Saúde

que

estabeleceu

as diretrizes

básicas

de

proteção

radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, e dispõe sobre o uso dos
raios X diagnósticos em todo o território nacional e dá outras providências.

1.2 Responsabilidades dos profissionais na área odontológica
O profissional, cirurgião-dentista, além de obedecer aos requisitos
legais de licenciamento e funcionamento do estabelecimento^", deve seguir os
princípios básicos de radioproteção: justificação da prática e das exposições
individuais; otimização da proteção radiológica; limitação de doses individuais.
O exame radiográfico deve ser indicado e justificado, produzindo assim
um benefício real para o paciente, em comparação com o detrimento que possa
ser causado pela radiação utilizada para a realização do exame^.
A otimização da proteção radiológica estabelece o princípio ALARA (as
low as reasonably

achievable),

que tem como objetivo manter as doses de

radiação tão baixas quanto razoavelmente exeqüíveis, levando em consideração
fatores sócio-econômicos, além das restrições de doses aplicadas. Este princípio
exige dos profissionais dentistas a otimização de diversas práticas, como
exposições adequadas, seleção de equipamentos, técnicas e interpretação das
radiografias dentárias, garantindo uma alta qualidade das imagens radiográficas.
A limitação de doses individuais corresponde a valores de dose efetiva
(ou equivalente) estabelecidos para exposição ocupacional, ou do público,
decorrentes dessas práticas, que não devem ser excedidas^^.
Portanto, o dentista deve conduzir suas práticas radiológicas de acordo
com os requisitos da PF 453^° e sugestões do NCRP 145° com o objetivo de obter
o máximo de benefício no tratamento com um mínimo de exposição ao paciente,
assistente e público

em geral. Podemos destacar fatores técnicos

como

blindagens, equipamentos adequados, técnicas radiológicas, câmaras escuras,
receptores de imagem e um programa de garantia de qualidade. Além disso, o
julgamento do dentista em prescrever exames radiológicos e a interpretação de
resultados
realizadas.

é considerado

um dos fatores

mais

importantes

nas

práticas

2. FUNDAMENTOS

2.1 Raios X

2.1.1 Produção
Raios X podem ser produzidos num tubo de raios catódicos, aplicandose uma alta voltagem (dezenas de quilovolts, kV) entre o anodo e o catodo,
conforme FIG. 2.1.

FIGURA 2.1 - Esquema genérico de um aparelho de raios X 21

Os raios X são produzidos por conversão de energia quando um feixe
de elétrons acelerados perde sua energia cinética de modo gradual em inúmeras
colisões com o material alvo, gerando também calor. Este processo acontece
dentro de uma ampola de vidro com vácuo, que possui um filamento de
tungstênio, responsável pela produção dos elétrons, e um anodo que corresponde
à área do alvo. A maior parte da energia é convertida em calor e apenas 1 % em
raios

X.

Este

processo

é

conhecido

como

radiação

de

freamento

ou

bremsstrahlung^°.
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o choque do feixe de elétrons com o anodo (alvo) produz dois tipos de
raios X. Um deles constitui o espectro continuo, e resulta da desaceleração do
elétron durante a penetração no anodo, conforme descrito acima. O outro tipo é
característico do material do anodo. Assim, cada espectro de raios X é a
superposição de um espectro continuo e de uma série de linhas espectrais
características do anodo. Na FIG. 2.2 podemos observar alguns espectros
continuos obtidos com um anodo de tungsténio e os respectivos potenciais
usados para acelerar os elétrons. O espectro continuo é simplesmente uma curva
de contagens (número de fótons) por segundo, versus comprimento de onda do
^a¡ox1,21,30,31,32_

DE FOTONS
SERIES DA CAMADA K

SiaiED.

E N E R G I A DOS FÓTONS (keV)

FIGURA 2.2 - Exemplo qualitativo de espectros de raios X emitidos para várias
tensões de aceleração entre anodo e catodo^^

2.1.2 Aparelhos de ralos X odontológicos
Os

aparelhos

de

raios

X

utilizados

na

odontologia

são

versões

simplificadas dos empregados na área médica, onde somente o tempo de
exposição pode ser variado e controlado pelo cirurgião dentista. Os principais
componentes de um cabeçote são: ampola de raios X, filtro de alumínio,
colimador e cilindro localizador. Além disso, há o suporte de cabeçote e o
disparador para o controle do tempo de exposição.
A ampola de raios X possui um anodo (positivo) e um catodo (negativo) no
seu interior sob vácuo. No catodo há um filamento de tungstênio emissor de

elétrons, que são acelerados por uma diferença de potencial (kV), entre o anodo e
o catodo, em direção ao material alvo. Nesta interação há perda de energia
cinética dos elétrons devido à interação com o forte campo coulombiano (repulsão
entre elétrons) e a sua trajetória é alterada, conforme FIG. 2.3. Este fenômeno é
conhecido como "Bremmstrahiung"

(a)

(c)

ou "radiação de freamento".

(b)

(d)

FIGURA 2.3 - a) Esquema genérico de um tubo de raios X odontológico; b)
Esquema genérico de uma ampola de raios X odontológico; c) Tubo de raios X
utilizado no trabalho; d) Ampola tipicamente utilizada em aparelhos odontológicos.

A energia cinética é convertida em calor (99%) e raios X (1%), por isso
toda ampola de raios X deve ser refrigerada a óleo ou água^^^'^'^. A qualidade dos
raios X gerados é proporcional à tensão de pico aplicada, e esta é fixa para
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aparelhos de ralos X odontológicos. O valor mínimo recomendado por normas
internacionais e nacionais é de 50 kV, pois abaixo deste valor os raios X não
contribuem para a formação da imagem, mas somente para um aumento na dose
no paciente^^^°. A corrente elétrica do cabeçote está relacionada com o filamento
de tungstênio no catodo, ou seja, a quantidade de raios X gerados pela ampola.
Para raios X odontológicos este valor é fixo e não ultrapassa 10 mA. O cabeçote
deve ficar na posição recomendada pelo fabricante quando não estiver sendo
utilizado.
A filtração utilizada nestes aparelhos tem a finalidade principal de
remover os fótons de raios X de baixa energia do feixe, que não contribuem para
a formação da imagem, mas aumentam a dose de radiação no paciente. 0
material utilizado é o alumínio, possui formato circular com diâmetro aproximado
de 2 cm por 1 mm de espessura, conforme FIG. 2.4.

^^^^^^^
Filtro dc
alumínio

Filtro de

ii\u mimo

FIGURA 2.4 - Filtro de alumínio utilizado em aparelhos de raios X odontológicos.

É importante lembrar que existem outros materiais entre o ponto onde
os raios X são gerados (foco) e a saída (colimador), tais como óleo e vidro, que
devem ser levados em consideração para se estimar o valor equivalente em
alumínio (filtração inerente). A espessura dos filtros deverá estar de acordo com
normas vigentes^
O colimador é uma peça utilizada para dar forma ao feixe e concentrar
os fótons de raios X gerados pela ampola em uma direção (feixe primário). É
confeccionado de chumbo, possui formato circular e é fixado no cabeçote do
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aparelho, conforme FIG. 2.5. Sua largura é tal que o diâmetro do feixe formado,
que incide na pele do paciente, não seja superior a 6 cm^'^'^°.

FIGURA 2.5 - Colimador de chumbo utilizado em aparelhos de raios X
odontológicos.

Adicionalmente, o colimador tem a função de reduzir a dose no paciente,
pois concentra o feixe na região de interesse a ser radiografada, evitando
exposições desnecessárias, por exemplo, no cristalino e na tireóide. Embora as
recomendações internacionais indiquem a utilização de colimadores retangulares,
com dimensões de 4 x 3 cm^, para a redução da dose entre 50 a 60%^'^^^, no
mercado nacional ainda não é possível se encontrar aparelhos com colimador
retangular.
O cilindro localizador tem a função de orientar a área exata a ser
radiografada, pois a sua extremidade deve ser colocada o mais próximo da face
do paciente. O comprimento do localizador varia com a tensão de aceleração
aplicada (kV) entre o anodo e catodo, e deve estar de acordo com normas
vigentes de cada país^^''°. No Brasil, aparelhos de raios X entre 50 e 60 kV
devem possuir localizador de no mínimo 18 cm, e os aparelhos de 70 kV, 20 cm^°,
como mostrado na FIG. 2.6. O diâmetro do localizador deve coincidir com o do
feixe de raios X obtido pelo colimador, que, segundo a PF 453^°, não deve
exceder 6 cm, evitando a irradiação de áreas desnecessárias.
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FIGURA 2.6 - Cilindro localizador utilizado em aparelhos de raios X de 70 kV.

O uso de cilindros localizadores curtos e fechados não é permitido^'^'^°,
pois ao atingir a ponta o feixe é espalhado irradiando regiões que extrapolam as
de interesse, além de áreas vizinhas (radiação secundária). Outra informação
importante é que esta radiação espalhada irá participar da formação da imagem,
contribuindo assim para uma redução na sua qualidade, pois os fótons do feixe
não estão paralelos.
O controle de tempo de exposição, chamado de disparador ou "timer",
é o único parâmetro que o profissional pode controlar, de acordo com a região a
ser radiografada e o tipo de paciente. Este controle deve ser eletrônico, e não
mecânico, indicar o valor em segundos e não permitir exposições superiores a
5 segundos. O cabo do controle do disparador ligado ao aparelho de raios X deve
ser de no mínimo 2 metros de comprimento, conforme FIG. 2.7, permitindo
proteção adequada ao profissional e ainda manter o paciente no seu campo de
visão, evitando possíveis movimentos dele. O uso de disparador automático, mais
conhecido como retardo não é mais permitido^'^°. Tal fato pode ser atribuído à
falhas de sistema, além de possíveis movimentos do paciente, possibilitando ao
profissional o maior controle da exposição da radiação.
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FIGURA 2.7 - Controle do tempo de exposição e cabo de conexão com o
aparelho.

Os aparelhos de ralos X podem ser fixos ou móveis a criténo do
profissional e da disposição de seu consultório, conforme ilustrado na FIG. 2.8.
Devem fornecer sustentação mantendo o cabeçote fixo e estável para a
realização

de

radiografias,

evitando

pequenas

distorções

nas

imagens

radiográficas, devido a movimentação do cabeçote. É importante deixar o
cabeçote na posição de repouso, recomendada pelo fabricante, quando não
estiver em uso.

FIGURA 2.8 - Suportes disponíveis para aparelhos odontológicos^^.
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2.1.3 Radiologia odontológica
É uma área da odontologia que estuda órgãos e estruturas internas da
cavidade oral, através de imagens obtidas a partir da utilização dos raios X, com
fins diagnósticos e terapêuticos, envolvendo processos digitais, ou de revelação
no caso de filmes convencionais.
Existem dois tipos de radiografias a intra e extrabucal, sendo a
intrabucal a mais utilizada em consultórios odontológicos. A radiografia extrabucal
é mais aplicada em clínicas especializadas em documentação odontológica,
empregada em estudos de pacientes para tratamentos ortodônticos. Neste
trabalho será abordado somente a do tipo íntrabucaF.
A técnica radiográfica intrabucal mais realizada em consultórios é a
periapical, mostrando dentes individualmente e tecidos ao redor do ápice, raiz do
dente. O filme radiográfico usado nesta técnica, chamado de periapical, possui
dimensões de 4 cm x 3 cm e consegue visualizar de 2 a 3 dentes, fornecendo
informações sobre o dente e dos tecidos alveolares e ossos.
Dentre as principais indicações para o uso de radiografias intrabucais
podemos destacar: infecções e inflamações na raiz, após traumas, presença de
dentes inclusos, antes de cirurgias, tratamentos endodônticos, evolução de
implantes, entre outros.
Na radiografia periapical podemos realizar a técnica da bissetriz e do
paralelismo. Nesta última o requisito fundamental é a posição do filme e do feixe
de raios X, devem ser paralelos aos dentes^'', conforme FIG. 2.9.

Feixe de raios X
paralelos

Filme radiográfico
em firme contato
com o dente

FIGURA 2.9 - Geometria ideal para a realização de radiografias utilizando a
técnica do paralelismo^'*.
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Nesta etapa, o uso de posicionadores (item 3.5) é de fundamental
importância para obtenção de radiografias de qualidade.
Na técnica da bissetriz a direção do feixe de raios X central deve ser
perpendicular â bissetriz do ângulo diedro formado pelo longo eixo do dente e do
filme, conforme mostra FIG. 2.10. A manutenção do filme na posição deve ser
digital, com o próprio paciente realizando este procedimento.

Bissetriz
Feixe de raios X

Filme
V.'
H

tí

J . .

FIGURA 2.10 - Geometria ideal para a realização de radiografias utilizando
técnica da bissetriz .

Os

principais

erros mais comuns

na realização

de

radiografias

odontológicas são: erros de posicionamento do paciente, filme e aparelho de
raios X; imagens claras ou escuras, manchadas e com imperfeições. Estes
problemas poderão ser evitados mediante um programa de controle de qualidade
efetivo, que é um dos principais objetivos da Portaria Federal 453^°, envolvendo
testes de qualidade em aparelhos de raios X e processamentos adequados dos
filmes radiográficos^^.

2.2 Grandezas e unidades em dosimetria e radioproteção

2.2.1 Exposição (X)
É uma grandeza física que permite avaliar a radiação emitida por uma
fonte específica a partir de sua capacidade de ionizar uma quantidade de matéria.
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É definida para raios X e gama tendo o ar como meio de interação e determinada
pelo quociente de dQ por dm (Equação 1), onde dQ é o valor absoluto total dos
íons de mesmo sinal produzidos no ar quando todos os elétrons e positrons
liberados ou criados por fótons na massa de ar dm são completamente freados no
ar:

A unidade do Sistema Internacional (SI) é C/kg e a especial é o
roentgen (R), onde 1R = 2,58 x 10"^ C/kg^^.

2.2.2 Dose absorvida (D)
A grandeza dose absorvida é definida como o quociente dE por dm,
onde dE é a energia média cedida em um volume de massa dm (Equação 2):

dm

A unidade no SI de dose absorvida é o joule por quilograma (J/kg) e a
especial é denominada gray (Gy)^®.

2.2.3 Kerma (K)
É a grandeza definida como o quociente de dEtr por dm, onde dEtr é a
energia cinética inicial de todas partículas carregadas liberadas por partículas não
carregadas em um material de massa dm (Equação 3):

K = ^
dm

(3)

A unidade no SI é o joule por quilograma (J/kg), e a especial
denominada gray (Gy)^^.
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2.2.4 Dose de entrada na pele (DEP)
É a dose absorvida no centro do feixe incidente na superficie do
paciente

submetido

a

um

procedimento

radiológico,

incluindo

o

retroespalhamento^°.

2.2.5 Dose equivalente ( H t )
É a grandeza expressa por

HT

= DT.WR

(4)

onde Dt é dose absorvida média no órgão ou tecido e w r é o fator de ponderação
da radiação. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg), e
a especial denominada sievert (Sv)

2.2.6 Dose efetiva (E)
É a soma das doses equivalentes ponderadas nos diversos órgãos e
tecidos,
E

= EWT.HT

(5)

onde /-/r é a dose equivalente no tecido ou órgão e wr é o fator de ponderação de
órgão ou tecido. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma
(J/kg), e a especial denominada sievert (Sv)^^.

2.3 Efeitos biológicos da radiação
Em 1896, logo após a descoberta dos raios X , o médico J.Daniels
notificou o primeiro efeito biológico da radiação, a queda de cabelo de um de seus
colegas, cuja radiografia de crânio havia sido realizada. O uso de raios X na
terapia produziu resultados desagradáveis como eritema de pele e em seguida
ulcerações nas mãos de médicos, além de câncer nos ossos, resultante das
exposições durante os tratamentos dos pacientes^". Em 1907 foram relatados os
primeiros

casos

apresentado

de

câncer

em

na FIG. 2.11. Em

profissionais,

inclusive

1908 apareceram

fatais,

conforme

os primeiros sinais de

esterilidade em dentistas^"*.
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FIGURA 2.11 - Primeiros casos de câncer nas mãos de médicos,
relatados em 1907^\

O Dr. Edmund Kells, considerado mártir da radiologia odontológica, foi
vítima dos efeitos biológicos dos raios X, sofrendo inúmeras queimaduras e
amputações de falanges, dedos e mãos, levando-o ao suicídio. Outra provável
vítima dos efeitos biológicos foi o próprio Roentgen, que faleceu devido a um
câncer no duodeno^^.
A passagem da radiação e a liberação de sua energia em volumes
muito pequenos, como em células, podem produzir ionização e excitação dos
átomos, quebra de moléculas e como conseqüência a formação de radicais livres
altamente reativos. Estes podem atacar, modificar e até matar moléculas de DNA,
causando efeitos biológicos a longo prazo, como os tumores'''^"
Os efeitos biológicos são divididos em estocásticos e determinísticos.
Os efeitos determinísticos são observados em horas, dias ou semanas após a
exposição de um indivíduo a radiação, e geralmente são associados a altas doses
de radiação, acima de 1 Sv, recebidas em grande área do corpo, e num curto
período de tempo. Os efeitos estocásticos ou tardios podem surgir em dois casos,
pessoas que receberam altas doses de radiação, não letais, em curto espaço de
tempo ou pequenas doses num longo intervalo de tempo, que são os casos de
profissionais da área médica e odontológica, por exemplo. Os efeitos tardios são
divididos em genéticos e somáticos. Os genéticos ocorrem quando a radiação
atinge as células reprodutoras que afetam gerações futuras. Os somáticos são
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aqueles que afetam diretamente o individuo exposto à radiação e não são
transmitidos a gerações futuras. Estes efeitos dependem do tipo de radiação,
profundidade atingida no tecido, volume do corpo exposto, dose total recebida e
tempo de irradiação. Entre os efeitos no homem está o aumento na incidência de
câncer, anormalidade no desenvolvimento do embrião, indução de catarata, e
redução da vida média^°.
Nos últimos anos as radiações ionizantes e seus efeitos biológicos têm
sido intensamente investigados nas áreas biomédicas. Os efeitos de altas doses
de radiação são bem conhecidos e há diversos trabalhos publicados. No caso da
radiologia odontológica as doses e os riscos são pequenos, mas existem
inúmeros estudos epidemiológicos que indicam um aumento nos riscos de câncer
em cérebro, glândulas salivares e tireóide, decorrentes de radiografias obtidas em
raios X odontológicos^. Recentemente foi publicado um estudo sobre danos a
células da mucosa, de pacientes expostos á radiação odontológica extraoral
gerando efeitos citogenéticos por indução de apoptose^^. É importante destacar
que a dose efetiva de um paciente submetido a um exame intrabucal de toda a
boca realizado corretamente, é aproximadamente 15 vezes maior do que um
exame panorâmico e 50% maior que um exame de tórax^^.
Portanto, exames incorretos, repetições desnecessárias e erros de
diagnósticos por radiografias de má qualidade podem acarretar um aumento
significativo nas doses nos pacientes.

2.4 Controle de qualidade em radiodiagnóstico
O objetivo comum entre os programas de controle de qualidade em
radiodiagnóstico é estabelecer critérios mínimos para um correto funcionamento
dos aparelhos geradores de raios X odontológicos, onde seja possível obter a
melhor radiografia possível, em termos de qualidade de diagnóstico, em uma
única exposição, reduzindo ao máximo a dose no pacientei Dentre os principais
aspectos de um programa de controle de qualidade podemos citar a qualidade da
imagem - a qual está relacionada com a tensão de aceleração (kV) e a filtração
inerente e adicional - a dose no paciente, a otimização de técnicas e custos, bem
como aspectos profissionais e legais^^.
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2.4.1 Formação da imagem radiográfica
Os filmes radiográficos consistem principalmente de uma emulsão, que
é uma gelatina composta de cristais ou grãos de halogeneto de prata (brometo e
iodeto de prata), a qual é depositada em um ou em ambos os lados de uma base
plástica transparente e flexível, de acetato de celulose e poliéster.
Todos os filmes odontológicos utilizados na técnica intrabucal são de
exposição direta, sem a utilização de telas intensificadoras, e apresentam um
envoltório preto, que evita a sensibilização pela luz; lâmina de chumbo, que é
colocada na face posterior do filme, reduz a dose de radiação no paciente, evita a
contribuição da radiação secundária na imagem e também dá sustentação ao
filme; e um envelope branco, que impermeabiliza o filme, como pode ser
observado na FIG. 2.12.

(a)

(b)

(C)

FIGURA 2.12 - Filme radiográfico utilizado no trabalho: a) Face exposta aos raios
X e para abertura; b) Seqüência de acomodação interna; c) Capa protetora,
película, lâmina de chumbo e papel.
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Após a exposição do filme aos raios X será formada a imagem latente,
interações dos raios X com os cristais de brometo e iodeto de prata, e somente
será visível após o processamento do filme.
A maioria dos profissionais da odontologia utiliza uma câmara escura
portátil para o processamento dos filmes, totalmente opaca à luz, contendo em
seu interior três recipientes com soluções

recomendadas

pelo fabricante,

FIG. 2.13.

FIGURA 2.13 - Câmara escura portátil utilizada para revelação de filmes
intrabucais.

Após um ataque químico adequado, ou revelação, surgirão pontos
enegrecidos (cristais atingidos pela radiação ionizante) e pontos transparentes
(não atingidos), os quais formarão uma imagem visível e bidimensional.

2.4.2 Fatores de exposição da imagem
Existem dois fatores que afetam a exposição de uma

imagem

radiográfica, a tensão e a corrente aplicada no tubo.
A tensão aplicada ao tubo, quantificada em quilovolts (kV), está
relacionada com a qualidade do feixe gerado, ou seja, com o poder de penetração
deste na matéria, como por exemplo, o tecido, e também ao contraste.
A corrente de um aparelho está diretamente ligada à quantidade de
elétrons do filamento, ou seja, á quantidade de fótons emitidos pelo aparelho.
Na odontologia existem diversos modelos de aparelhos, onde a tensão
e corrente são fixos, mas podem ser encontrados modelos com tensões de 50, 60
ou 70 kV e correntes de 7 ou 10 mA. Neste caso o único parâmetro que o
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profissional pode alterar é o tempo de exposição, que será utilizado para
aumentar ou diminuir a densidade óptica na imagem radiográfica.

2.4.3 Critérios de qualidade para imagens radiográficas
Dentre os critérios para se avaliar a qualidade de uma radiografia
podemos destacar: densidade e contraste radiográfico, resolução espacial e
distorção.
A densidade radiográfica, ou densidade ótica, fornece o grau de
enegrecimento

dos

filmes,

e

seu

comportamento

é

obtido

pela

curva

característica, que descreve o comportamento da densidade ótica, Dop, (grau de
enegrecimento do filme) em função do tempo de exposição, t, ao feixe de raios X
do equipamento, onde:

Dop = log (Io/I)

(6)

sendo "Iq" e "I" as intensidades de luz incidente e transmitida pelo filme.

Basicamente este comportamento é regido pelas dimensões dos grãos
do filme e do tipo da radiação ionizante. Por meio desta curva (Equação 6)
determina-se o intervalo de exposição ótimo para a obtenção de uma radiografia,
ou seja, para o qual tempo de exposição (t) o contraste óptico "G" na imagem,
definido pela equação 7, é máximo :

G=- ^ ^
A(logO

O contraste

(7)
^ '

radiográfico é a diferença entre as densidades de

diferentes regiões de uma radiografia, e depende principalmente da tensão
aplicada, velocidade do filme, objeto e seu processamento. Pode-se dizer que
quanto maior o contraste mais detalhes anatômicos de uma radiografia podem ser
vistos. Em radiologia odontológica o ideal é um contraste médio, obtido entre 60 e
70 kV. Em geral, uma radiografia que apresenta áreas muito claras e escuras é
chamada de alto contraste.
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A resolução espacial obtida na imagem, ou definição, é a menor
distância distinguível entre dois pontos, demonstrada pela clareza de linhas
estruturais finas e pelos limites de tecidos visíveis na imagem radiográfica. A
insuficiência de detalhes na imagem radiográfica é chamada de "borramento", que
ocorre principalmente devido ao movimento dos pacientes, cabeçote e filmes.
As distorções em imagens radiográficas mostram tamanhos e formas
de objetos que não representam a realidade, e são devidos principalmente a
distância foco-filme,

alinhamento

do objeto com o feixe de raios X. Na

odontología, de maneira geral, deve-se: a) colocar o filme o mais próximo possível
do dente a ser radiografado para a imagem não ser ampliada; b) a região de
interesse estar paralela ao filme; c) ter o feixe principal perpendicular ao dente e
ao filme evitando imagens "alongadas ou encurtadas"; d) utilizar maior distância
foco-filme, propiciando a utilização dos feixes centrais, menos divergentes,
minimizando a penumbra na imagem^®.

2.4.4 Métodos para redução da dose no paciente
A redução de dose nos pacientes deve seguir o principio ALARA, pois
os exames realizados em radiología odontológica fornecem uma contribuição
significativa para a dose coletiva da população. Dentre os principais métodos para
a redução pode-se destacar: velocidade do filme (média ou alta), processamento
do filme de acordo com o fabricante, seguindo tabelas de tempo por temperatura
e o uso de colimador adequado para reduzir o campo irradiado®'®.
Deve-se aínda considerar a filtração adicional, que reduz a dose no
paciente e remove os fótons de baixa energia, que não contribuem para a
formação da imagem radiográfica; a correta tensão no tubo do aparelho e o tempo
de exposição adequado e determinado pela curva característica, na região de
maior contraste.
É importante lembrar que se o aparelho de raios X estiver funcionando
de acordo com um programa de controle de qualidade adequado serão evitadas
falhas

nas

radiografias,

tais

como:

densidade

radiográfica

excessiva

ou

insuficiente, contraste insuficiente. Outros detalhes a serem considerados são: a
perfeita vedação da câmara escura, evitando o velamento de filmes e a utilização
de soluções novas com tabelas "tempo x temperatura" fornecidas pelo fabricante
dos filmes, que evitam o excesso ou a falta de revelação^".
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2.5 Normas e recomendações

2.5.1 Portaria Federal n° 453 do Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
Sanitária
No Brasil somente em 1° de junho de 1998 foi aprovada a Portaria
Federal 453^° do Ministério da Saúde que estabeleceu o Regulamento Técnico e
as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e
odontológico, que dispõe sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo território
nacional.
Esta norma tem o objetivo de garantir a qualidade dos serviços de
radiodiagnóstico prestados á população, assim como de assegurar os requisitos
mínimos de proteção radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em
geral. Para isto padronizou, a nível nacional, os requisitos de proteção radiológica
para

o

funcionamento

dos

estabelecimentos

que

operam

com

raios

X

diagnósticos e a necessidade de detalhar os requisitos de proteção em radiologia
diagnóstica e intervencionista estabelecidos na Resolução n° 6, de 21 de
dezembro de 1988, do Conselho Nacional de Saúde.
A Portaria 453^° do Ministério da Saúde segue as recentes Diretrizes
Básicas de Proteção Radiológica estabelecidas em conjunto pela Organização
Mundial

da

Saúde,

Organização

Panamericana

da

Saúde,

Organização

Internacional do Trabalho, Organização de Alimento e Agricultura, Agência de
Energia Nuclear e Agência Internacional de Energia Atômica, e também as
recomendações
Nacional de

do

Instituto de Radioproteção

Energia

Nuclear,

e Dosimetria da

órgão de referência

nacional em

Comissão
proteção

radiológica e metrologia das radiações ionizantes.

Parâmetros

recomendados

para

controle

de

qualidade

em

raios

X

odontológicos
De acordo com a Portaria Federal 453^°, a execução do controle de
qualidade em radiologia odontológica consiste basicamente no estudo dos
seguintes parâmetros:
a) Camada semi-redutora

(CSR): espessura de material que atenua

em 50% um feixe de raios X, e está diretamente ligada a qualidade do feixe^^.
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Considera-se excluída a contribuição de qualquer radiação espalhada que não
estava presente inicialmente no feixe considerado^". A CSR é usada como
medida de penetrabilidade da radiação^".
b) Tensão (kV): é a diferença de potencial elétrico entre o catodo e o
anodo e determina a distribuição de energia do feixe de radiação. No entanto, a
tensão de pico (kVp) é a máxima voltagem aplicada através de um tubo de raios
X, e como conseqüência indica a energia máxima dos fótons produzidos. É
também um dos parâmetros mais importantes que determinam o contraste e a
densidade óptica de uma imagem radiográfica, além de contribuir para a dose nos
pacientes^'^^'^^'*". No caso de aparelhos odontológicos a tensão de pico é fixa, e
os mais comuns existentes nos consultórios possuem 50, 60 ou 70 kVp.
c) Tamanho de campo: definido como sendo o diâmetro do feixe útil
de radiação, e representa a área e o volume de tecido exposto ao feixe primário
W« roi«í> y27,41,42

de raios X ' • .
d) Reprodutibilidade

do tempo de exposição:

tem a finalidade de

avaliar a precisão do temporizador de um aparelho de raios X odontológico, pois
mede o tempo total, em segundos, de emissão dos fótons de raios X produzidos
no tubo.
e) Kerma no ar: definido no item 2.2.3.
f) Linearidade

da taxa de kerma no ar com o tempo de exposição:

avalia a variação da intensidade de um feixe de raios X, em termos de kerma no
ar, em função do tempo de exposição, medido em segundos.
g) Dose absorvida: conforme definição apresentada no Item 2.2.2.
h) Dose de entrada na pele (DEP) : definido no item 2.2.4.
i)

Integridade

das

vestimentas

de

proteção

individual:

todo

consultório odontológico é obrigado a possuir e utilizar proteção individual, ou
seja, aventais e protetores de tiróide^°. Neste caso, é necessária uma inspeção
para verificação do tamanho e da integridade destes objetos utilizados para
proteção de pacientes, de acompanhantes autorizados ou de profissionais
durante as exposições^''''^.
j) Padrão de imagem radiográfica:

avalia a qualidade da imagem

radiográfica, que pode ser feita por meio de um simulador padrão, em termos de
contraste, nitidez e sensibilidade'*'''*^'*^.
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2.5.2 National Council on Radiation

Protection, report 145:

Radiation

Protection in Dentistry
O National Council on Radiation Protection and Measurements,
publicou em 2003 o report N° 145° "Radiation

Protection

NCRP,

in Dentistry",

em

substituição 8 0 NCRP N° 35 de 1970. O objetivo deste documento é fornecer
métodos e procedimentos para proteção radiológica em consultórios e clínicas
odontológicas, como por exemplo, a eliminação de exposições desnecessárias
aos pacientes, manter as exposições dos profissionais e públicos em geral abaixo
dos limites recomendados, aplicação do princípio ALARA, além de fazer inúmeras
outras recomendações aos profissionais.
Os

procedimentos

apresentados estão

relacionados

ao uso dos

aparelhos de raios X em radiod¡agnósticos odontológicos, seu desempenho,
otimização do uso, recomendações de segurança radiológica e monitoração dos
profissionais envolvidos.
Nas suas seções estão incluídas orientações específicas em proteção
radiológica (limites de doses, ALARA, efeitos biológicos, etc.) aos dentistas e
demais profissionais envolvidos, incluindo especialistas qualificados em proteção
radiológica, além de procedimentos de calibração de instrumentos, evolução do
desempenho

dos

equipamentos

e

determinação

do

layout

e

blindagens

necessárias para os consultórios.
No capítulo 3, item 3.1.3, são apresentados os parâmetros utilizados
nos aparelhos de raios X intrabucais. As recomendações estão descritas a seguir:

- Tensão de aceleração (kV): não deve ser menor que 50 kVp;
- Distância foco-pele (DFF) mínima: não deve ser menor que 20 cm;
- Tamanho do campo na extremidade do localizador: 3 x 4 cm^ (colimador
retangular)
- Movimentação do cabeçote: menor que 0,5 cm;

Além disso, traz outras recomendações sobre a velocidade do filme
(recomendação: E), vedação da câmara escura, revelação dos filmes de acordo
com o fabricante (seguindo tabelas tempo-temperatura), e utilização de aventais e
protetores de tireóide de chumbo para proteção do paciente.
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2.5.3 European guidelines on radiation protection in dental radiology - The
safe use of radiographs in dental practice, Issue N ° 136
O European

Comission

publicou em 2004 o documento N° 136,

European guidelines on radiation protection in dental radiology:
radiograpfis

Ttie safe use of

in dental practice^, desenvolvido para fornecer um guia prático de

radioproteção para orientar os dentistas e seus assistentes nas decisões quanto
ao uso da radiação ionizante, fornecendo orientações para o uso seguro das
radiografias na odontologia, uma vez que a exposição aos raios X não pode ser
considerada livre de risco. Essas recomendações podem ser variáveis de acordo
com a avaliação clínica do paciente.
As principais recomendações são: uso de equipamento de raios X
entre 65 a 70 kV, com filtração de alumínio; uso de colimador retangular,
juntamente com o posicionador de filme para técnica do paralelismo; uso de
localizador com pelo menos 20 cm. Recomenda-se

ainda que os filmes

radiográficos intrabucais sejam os mais rápidos disponíveis, como por exemplo,
os filmes do grupo £. Este documento limita a dose em 4 mGy no ar, medida na
extremidade do localizador.
O uso de avental plumbífero é opcional na prática rotineira, porém os
protetores de tireóide devem ser usados nos casos em que a glândula tireóide
está muito perto ou na direção do feixe primário.
Todo equipamento de raios X odontológico deve submeter-se a testes
iniciais e periódicos de controle de qualidade para assegurar a proteção
radiológica.
Finalmente,

este

documento

destaca

ainda:

toda

radiografia

odontológica deve ser justificada e fornecer benefícios ao paciente, compensando
o potencial de detrimento; nenhuma radiografia deve ser realizada antes do
exame clínico e histórico odontológico e deve-se procurar a utilização de métodos
alternativos á radiação ionizante para diagnóstico da lesão-cárie.

2.5.4 Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico
O protocolo Espanhol de Controle de Qualidade publicado inicialmente
em 1996, sendo revisado em 2002, é um documento que tem como objetivo
principal fornecer orientação no caso de detecção de anomalias nas doses dos
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pacientes e na qualidade de imagem, que possam estar relacionadas aos
parâmetros do equipamento®.
A implantação deste Programa de Garantia de Qualidade em um
serviço de radiodiagnóstico deve contemplar a utilização do Protocolo de forma
global, sendo que as suas recomendações devem ser adaptadas a cada centro
de diagnóstico, tipo de equipamento e pessoal envolvido.
O Protocolo é um documento técnico que fornece um conjunto de
recomendações para os serviços de radiodiagnóstico se adaptarem, sendo
exigido alguns instrumentos e pessoas necessárias para realizar as medidas
requeridas.
O documento também tem a finalidade de esclarecer a diferença entre
os critérios de aceitação deste protocolo e os critérios de aceitabilidade do
equipamento

radiológico,

principalmente

no que

se

refere

aos

níveis

de

intervenção que ao serem atingidos obrigam a realização de ações corretoras. Se
mesmo após o conserto o equipamento não atingir os níveis exigidos, ele deverá
ser colocado fora de uso (artigo 14, parágrafo 5 do Decreto Real de 1976/1999).
O

capítulo

4

deste

protocolo

refere-se

exclusivamente

aos

equipamentos odontológicos, intra e extrabucais, e as recomendações estão
descritas abaixo:

- Distância foco-peíe (DFF) mínima: 20 cm para equipamentos com tensão de
pico superiores a 60 kV e 10 cm para equipamentos com tensão de pico igual ou
inferiores a 60 kV;
- Tamanho do campo na extremidade do cilindro localizador: < 6 cm;
-

Exatidão

e

reprodutibilidade

da

tensão

(kV):

exatidão

<

±

10%,

reprodutibilidade < 10% e a tensão mínima deve ser de 50 kV;
- Filtração (Camada semi-redutora): > 1,5 mm alumínio para equipamentos com
tensão de pico nominal < 70 kV e > 2,5 mm de alumínio para equipamentos com
tensão de pico nominal > 70 kV;
- Visualização da forma de onda: Segundo especificações do fabricante;
- Exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição: exatidão < ± 20% e
reprodutibilidade < 10%;
- Reprodutibilidade do rendimento: < 10%;
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- Valor do rendimento: de modo orientativo entre 30 e 80 pGy/mAs a 1 m do
foco para equipamentos com tensão de pico compreendidas entre 50 e 70 l<V;
- Variação do rendimento com o tempo de exposição: Coeficiente de
linearidade < 0,1.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Sistema de radiação - X
Todos os procedimentos foram aplicados a um aparelho de raios X
odontológico da marca Dabi Atlante, modelo Spectro 70X Seletronic, de um
consultorio particular em São Paulo/SP, apresentado na FIG. 3.1, com as
seguintes características nominais: 70 kV de voltagem aplicada ao tubo, 8 mA de
corrente, 0,51 mm de Al de filtração inerente, tubo emissor de 0,8 mm de Al, 1,4
mm de Al de filtração adicional e 20 cm de distância foco-filme.

FIGURA 3.1 - Aparelho de raios X Dabi Atlante, Spectro 70X, seletronic, com
70 kV, 8 mA e filtração nominal total equivalente a 2,71 mmAI.

3.2 Instrumentos de medida

3.2.1 Tempo de exposição
O detector de radiação para medida de tempo de exposição utilizado foi o
da marca Fabinject, modelo Dual meter, de fabricação nacional, (FIG. 3.2),
calibrado em termos de tempo de exposição (de 0,1 a 1,9 segundos), conforme
certificado emitido pelo Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de
São Paulo (lEE/USP)*.

31
* Certificado de Calibração 59.396.

FIGURA 3.2 - Detector de tempo de exposição marca Fabinject calibrado pelo
IEE/USP.

3.2.2 Kerma no ar
Para a determinação do kerma no ar foi utilizada a câmara de
ionização de placas paralelas, marca Gammex, modelo RMI 242, com volume de
51 cm^, (FIG. 3.3), calibrada em termos de kerma no ar (mGy), conforme
certificado

emitido

pelo

Laboratório

de

Calibração

de

Instrumentos

do

IPEN/CNEN-SP*.

FIGURA 3.3 - Câmara de ionização marca Gammex, modelo RMI 242, e calibrada
em termos de kerma no ar (IPEN/CNEN-SP).

' Certificado de Calibração 1464/2005.

3.2.3 Tensão de pico
Foi utilizado o medidor de tensão de pico (kVp) da marca Unfors,
modelo DENT, para utilização no intervalo de 50 a 100 kVp (FIG. 3.4), calibrado
pelo IEE/USP*.

FIGURA 3.4 - Medidor de quilovoltagem (kVp), marca Unfors, e calibrado
conforme certificado do IEE/USP.

3.3 Filmes radiográficos
Para a determinação do tamanho de campo e padrão de imagem
radiográfica do sistema de raios X foram utilizados filmes radiográficos intrabucais
da marca Kodak, com velocidade E (ektaspeed)

de tamanho 3 x 5 cm^, lote

3103576, com data de fabricação 02.2005, conforme FIG. 3.5.
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* Certificado de Calibração 59.395,

FIGURA 3.5 - Filmes radiográficos para a determinação do tamanfio de campo
(feixe útil) de aparelhos de raios X.

3.4 Absorvedores de aluminio
Para a determinação da camada semi-redutora (CSR) do feixe de
raios X foram utilizadas 4 placas de aluminio de alta pureza (>99,9%) com
espessuras variando de 1mm a 4mm com dimensões de 10 x 10 cm^ (FIG. 3.6)

-> PLACA DE
ALUMÍNIO

FIGURA 3.6 - Placas de alumínio, com 1 mm de espessura cada, posicionadas
para a determinação da camada semi-redutora (CSR) do feixe de raios X.

34

3.5 Posicionadores
Os posicionadores são instrumentos utilizados na odontologia, e
recomendados pela Portaria Federal 453^°, para fixar os filmes radiográficos na
boca dos pacientes, deixando-os paralelos aos dentes, e facilitando o alinhamento
do feixe de raios X (FIG. 3.7). Este sistema reduz significativamente a perda de
radiografias, pois não ocorre movimentação do filme, distorções por dobra e erros
por posicionamento da cabeça do paciente
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FIGURA 3.7 - Posicionador utilizado frequentemente na prática odontológica,
utilizado para fixar filmes radiográficos e alinhá-los com o localizador dos
aparelhos de raios X.

3.6 IVIaterial para o objeto teste
Para o desenvolvimento de um objeto teste que corresponda a um
dente médio'*^, foram utilizadas placas de aluminio de alta pureza (> 99,9%) com
espessura variando de 0,05 mm a 1 mm. As placas foram sobrepostas e
perfuradas utilizando-se um motor odontológico de alta rotação com brocas
diamantadas, gerando orifícios com profundidades vanando entre 0,05 mm e
0,7 mm. Estas placas foram recobertas por uma placa de acrílico com 1,5 mm de
espessura. O objeto teste possui dimensões de 3 x 4 cm^.
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3.7 Incertezas
As incertezas apresentadas representam a incerteza expandida para um
nível de confiança de 95,4% (k=2)'*°. A incerteza combinada foi encontrada pela
soma quadrática das incertezas do tipo A e do tipo B. Neste caso foi considerada
incerteza do tipo A, o desvio padrão da média das medidas e do tipo B, apenas a
incerteza obtida na calibração do instrumento de medida de radiação utilizado,
considerando-se que em medidas de campo não é possível se estimar a incerteza
em todos os parâmetros utilizados, como em um laboratório de metrologia.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste capítulo serão descritos em detalhes os procedimentos de controle
de qualidade aplicados ao sistema de raios X odontológico descrito no capítulo
anterior, seguindo as recomendações da PF 453^°.

4.1 Determinação da camada semi-redutora (CSR)
Para

a determinação

da camada

semi-redutora,

inicialmente

foi

selecionado no temporizador do aparelho de raios X o tempo de 0,5 segundos,
que é o valor indicado pelo fabricante dos filmes radiográficos (Kodak) para
exposições utilizando o tipo ektaspeed, largamente empregado pelos cirurgíõesdentistas'*^. Foram realizadas medidas utilizando dois arranjos experimentais.

4.1.1 Primeiro arranjo experimental
Neste caso foi realizada uma exposição com o localizador do aparelho
encostado perpendicularmente ao detector^^, a uma distância foco-filme (DFF) de
20cm,

conforme

FIG. 4.1a.

Em seguida

foram

feitas

novas

exposições,

acrescentando placas de alumínio. A cada exposição realizada foi acrescida
1 mm de espessura de absorvedor,
correspondente,

até

o valor

total

registrando o valor de kerma no ar

de

5 mm,

conforme

FIG. 4.1b.

Estes

procedimentos foram realizados em três séries de cinco repetições.
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(a)

(b)
FIGURA 4.1 - Arranjo experimental utilizado para a medição da camada semiredutora: a) sem absorvedor de aluminio; b) com absorvedor de aluminio.

Neste arranjo, a CSR foi determinada por dois métodos diferentes. O
primeiro utiliza um gráfico dos valores de kerma no ar em função da espessura de
absorvedores.

Neste

caso,

foi

feito

um

ajuste

exponencial

aos

pontos

experimentais e a CSR foi determinada inserindo-se a metade do valor inicial de
kerma no ar, quando não há absorvedor de alumínio, na função ajustada. Os
gráficos obtidos, bem como as respectivas funções ajustadas aos pontos
experimentais, apresentaram um comportamento similar. Os resultados obtidos
na série 1, 2 e 3 estão apresentados nas FIG. 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente.
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FIGURA 4.2 - Resultados obtidos de kerma no ar em função da espessura de
alumínio, na série 1, para a determinação da CSR (média = 2,37±0,11 mm Al), por
meio da função exponencial ajustada aos pontos experimentais.

C S R - série 2
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FIGURA 4.3 - Resultados obtidos de kerma no ar em função da espessura de
alumínio, na série 2, para a determinação da CSR (média = 2,410±0,019 mm Al),
por meio da função exponencial ajustada aos pontos experimentais.
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FIGURA 4.4 - Resultados obtidos de kerma no ar em função da espessura de
alumínio, na série 3, para a determinação da CSR (média = 2,26±0,06 mm Al), por
meio da função exponencial ajustada aos pontos experimentais.

O segundo método utiliza a seguinte expressão, representada na
equação 8, recomendada pela Resolução RE n° 64^^'^° para diagnóstico médico
convencional:

CSR = [Xb*Ln(2*La/Lo)-Xa*(2*Lb/Lo)]/Ln(La/Lb),

(8)

Onde:
U = leitura de kerma no ar sem absorvedor de alumínio
La = leitura imediatamente superior a Lo/2
Lb = leitura i., diatamente inferior a Lo/2
Xa = espessura de absorvedor de alumínio correspondente a La
Xb = espessura de absorvedor de alumínio correspondente a Lb

As médias dos resultados obtidos para a camada semi-redutora (CSR),
nas três séries, utilizando a primeira metodologia

(gráfico) e a segunda

metodologia, que utiliza a equação 8, estão apresentadas na TAB. 4 . 1 .
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TABELA 4.1 •• Resultados obtidos da CSR em alumínio utilizando as duas
metodologias: gráfico e fórmula.
CSR (mm Al)
Metodologia

Série 1

Série 2

Série 3

Gráfico

2,37±0,11

2,410±0,019

2,26+0,06

Equação 8

2,40±0,09

2,470±0.025

2,32±0,07

Com base nestes resultados verifica-se que ambas as metodologias
apresentam

valores

similares,

com

uma

diferença

de

apenas

2 , 1 % . Na

metodologia que emprega o gráfico, o resultado médio foi 2,35±0,03 mmAI, e na
segunda foi de 2,40±0,04 mmAI. Os valores obtidos pelo método que utiliza a
equação 8 estão, em todos os casos, acima dos obtidos graficamente. Ressaltase que um equipamento odontológico não permite a aplicação da RE n° 64 na sua
totalidade, pois não é possível variar o mAs, por exemplo. No entanto, é
importante destacar que estes resultados estão de acordo com os requisitos
mínimos exigidos pela Portaria Federal 453^°, item 5.15b, que exige uma CSR
não inferior ao equivalente a 1,5 mm de alumínio para 70 kVp.

4.1.2 Segundo arranjo experimental
Seguindo a orientação da RE n° 64''^'^°, e em complemento aos valores
obtidos no item anterior, foram realizadas exposições sem o localizador do
aparelho, com DFF=20 cm, e com os absorvedores de alumínio colocados á meia
distância, ou seja, a 10 cm acima do detector, conforme FIG. 4.5. A cada
exposição realizada foi acrescida I m m de espessura de absorvedor, registrando o
valor de kerma no ar correspondente, até o valor total de 5 mm. Neste caso foi
realizada uma série de cinco repetições.
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FIGURA 4.5 - Arranjo experimental utilizado para a medição da camada semiredutora, segundo a RE n° 64.

A CSR foi determinada utilizando os mesmos métodos do item anterior,
o primeiro via gráfico, relacionando os valores de kerma no ar em função da
espessura de absorvedores. E o segundo método, que utiliza a expressão
sugerida pela Resolução RE n° 64^^'^°.
Os gráficos obtidos a partir dos procedimentos realizados utilizando a
primeira metodologia, bem como as respectivas funções ajustadas aos pontos
experimentais, apresentaram um comportamento semelhante às do item anterior.
Os resultados obtidos estão apresentados na FIG. 4.6.
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FIGURA 4.6 - Resultados obtidos de kerma no ar em função da espessura de
alumínio obtido para a determinação da CSR (média = 2,21 ±0,05 mm Al), por
meio da função exponencial ajustada aos pontos experimentais.

Os resultados obtidos para a camada semi-redutora (CSR), nesta série,
utilizando a primeira metodologia (gráfico) e a segunda metodologia, que utiliza a
equação 8, estão apresentados na TAB. 4.2.

TABELA 4.2 - Resultados obtidos da CSR utilizando as duas metodologias:
gráfico e fórmula, seguindo a RE n° 64.

Metodologia

CSR (mm Al)

Gráfico

2,21±0,05

Equação 8

2,27+0,05

Com base nestes resultados, verifica-se que ambas as metodologias,
como no arranjo anterior, apresentaram valores semelhantes, com uma diferença
menor que 3%, conforme TAB. 4.2. Estes resultados também estão de acordo
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com os requisitos mínimos exigidos pela Portana Federal 453^°, itens 5.15b, que
exige uma CSR não inferior ao equivalente a 1,5 mm de alumínio para 70 kVp.
No entanto, verifica-se que há uma pequena diferença, em torno de
6%, entre os valores de CSR obtidos a partir dos arranjos experimentais
utilizados. Esta diferença é atribuída à detecção dos fótons espalhados pelos
absorvedores de alumínio, que deveriam ser excluídos do feixe de raios X,
acarretando uma maior CSR em relação ao valor reaP^^°.

4. 2 Tensão de pico
Para as medidas de tensão de pico (kVp) foi utilizado o mesmo tempo
selecionado para o teste anterior, ou seja, 0,5 segundos. Inicialmente foram
realizadas três
posicionado

séries de

cinco

perpendicularmente

medidas
ao

com

medidor

o
de

localizador
tensão

de

do

aparelho

pico

citado

anteriormente, numa distância foco-filme (DFF) de 20 cm, conforme FIG. 4.7a. Em
seguida foram repetidas as mesmas medidas, utilizando um posicionador de
7,5 cm de comprimento, aumentando a DFF para 27,5 cm, conforme FIG.4.7b.

(a)

(b)

FIGURA 4.7 - Arranjo experimental utilizado para a medida de kVp: a) sem
posicionador DFF=20 cm; b) com posicionador DFF=27,5 cm.
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Os resultados obtidos para a tensão de pico com distancia foco-filme
igual a 20,0 cm e 27,5 cm estão apresentados na TAB. 4.3.

TABELA 4.3 - Valores obtidos para a tensão de pico para 20 cm e 27,5 cm.
Tensão nominal.
DFF

Tensão de pico (kVp)

(cm)

Série 1

Série 2

Série 3

20,0

63,82±0,16

63,68±0,10

63,38±0,23

27,5

63,42±0,18

63,66+0,19

62,92+0,18

Embora este sistema de raios X possua uma tensão nominal de 70 kV,
como citado no item 3.1, comprova-se que o valor da tensão de pico obtida não
variou com o aumento da distância foco-filme, ou seja, quando se utiliza
posicionador. A diferença na exatidão encontrada de aproximadamente 10% pode
estar relacionada com a tensão da rede elétrica, que pode sofrer variação de local
e horário^\ lembrando que os sistemas de raios X utilizados em consultórios
normalmente estão sujeitos a estas variações, pois não são equipamentos
controlados como os de laboratórios. De qualquer maneira, estes resultados estão
de acordo com o padrão de desempenho descrito pela Portaria Federal 453^°,
item 5.15c, que exige uma tensão medida no tubo não inferior a 50 kVp, com uma
tolerância de -3 kVp.

4. 3 Tamanho de campo
Para a determinação do tamanho do campo de radiação, ou feixe útil,
foi selecionado o tempo de 0,5 segundos, e os filmes foram posicionados sobre
uma superfície plana para serem expostos ao feixe de raios X. As exposições
foram realizadas em quatro etapas, e em duas distâncias foco-filme (DFF): a)
DFF=20 cm com localizador; b) DFF=27,5 cm com localizador; c) DFF=20 cm sem
localizador; d) DFF=27,5 cm sem localizador. Os dois primeiros arranjos estão
apresentados na FIG. 4.8.
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Localizador

Posicionador

FIGURA 4.8: Arranjo experimental utilizado para a determinação do tamanho de
campo: a) DFF=20 cm com localizador; b) DFF=27,5 cm com localizador.

Para cada arranjo o procedimento foi repetido cinco vezes, e a
revelação dos filmes irradiados seguiu as recomendações do fabricante Kodak,
levando em consideração a tabela tempo/temperatura"*^ fornecida. Os filmes
revelados foram montados e analisados em um negatoscópio, medindo-se o
diâmetro das imagens, em cinco posições diferentes. Os resultados obtidos para
os arranjos estão apresentados na TAB. 4.4.

TABELA 4.4 - Valores de tamanho de campo obtidos utilizando quatro arranjos
diferentes.
DFF

Tamanho de campo (cm)

(cm)

Com localizador

Sem localizador

20,0

5,310±0,014

5,50+0,008

27,5 (com posicionador)

7,400+0,017

7,620+0,019

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o aparelho de
raios X avaliado apresenta resultados satisfatórios quando é utilizada uma DFF de
20 cm, pois em uma radiografia intrabucal o diâmetro do campo não deve ser
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superior a 6 cm, valores entre 4 e 5 cm são permitidos apenas quando houver um
sistema de alinhamento e posicionamento do filme, conforme descnto no item
5.7d(ii). Mas, ao se utilizar o posicionador, a 27,5 cm, que é o recomendado pela
PF 453^°, item 5.8d(ii), o tamanho do campo ultrapassa o valor máximo de 6 cm
exigido no mesmo documento. Este fato demonstra uma incoerência da norma,
pois ao se aumentar a DFF o campo aumentará com certeza, dificultando o
atendimento completo deste item.

4.4 Reprodutibilidade do tempo de exposição e de kerma no ar
Nesta etapa foram realizadas medidas para tempos de exposição
selecionados

no temporizador

com

o localizador

do

aparelho

encostado

perpendicularmente ao medidor do tempo de exposição Fabinject citado no item
3.2 (DFF=20 cm), conforme FIG. 4.9. O tempo de exposição foi variado de O a
1.5 s. Para cada tempo de exposição selecionado foram realizadas três séries de
cinco medidas.

FIGURA 4.9 - Arranjo experimental utilizado para a medição da reprodutibilidade
do tempo de exposição sem posicionador (DFF=20 cm).

Em seguida, para os mesmos tempos de exposição e mesma
quantidade de repetições, foram determinados os respectivos valores de kerma
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no ar, para DFF=20 cm e 27,5 cm, utilizando-se o instrumento multi-função da
RMI, modelo Gammex, detalhado no item 3.2, conforme FIG. 4.10.

FIGURA 4.10 - Arranjo experimental utilizado para a medição do kerma no ar para
DFF=20 cm e 27,5 cm.

Os resultados obtidos para o tempo de exposição do sistema de
raios X avaliados e apresentados na TAB. 4.5, demonstraram que a variação
entre o valor medido e o valor nominal esteve sempre abaixo de 10% que é o
limite recomendado pelo item 5.15d da PF 453^°.

Neste equipamento o valor

nominal é substituído pela média dos valores de tempo medida pelo próprio
sistema de raios X.
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TABELA 4.5 - Valores obtidos de tempo de exposição (DFF=20 cm) do sistema de
raios X Dabi Atlante de 70 kV/8 mA, utilizando-se o detector Fabinject.
Tempo nominal

Tempo de exposição (s)

(s)

V Série

2^ Série

3^ Série

0

0

0

0

0,50

0,5480±0,0020

0,524±0,009

0,502±0,009

1,00

1,034010,0024

0,992±0,009

0,994±0,029

1,50

1,538±0,012

1,478±0,010

1,660±0,014

Este modelo de equipamento de raios X possui um temporizador que
compensa possíveis variações na corrente elétrica, aumentando ou diminuindo os
tempos de exposição selecionados. Sendo assim, quando se selecionou o tempo
de 1,5 s na 3^ série, o valor médio mostrado no controle foi de 1,646±0,016 s.
Portanto, a variação entre o tempo medido e o real foi bem inferior a 10%, como
recomenda a PF 453^°.
Partiu-se então para a avaliação da reprodutibilidade dos valores de
kerma no ar como já citado e cujo arranjo aparece na FIG. 4.10. Os resultados
obtidos para a DFF=20 cm e de 27,5 cm estão apresentados nas TAB. 4.6 e 4.7,
respectivamente.

TABELA 4.6 - Valores obtidos de kerma no ar (K) e respectivos tempos de
exposição (At) para DFF=20 cm do sistema de raios X Dabi Atlante de
70 kV/8 mA, com a câmara de ionização do medidor Gammex.
Tempo

2a

Série

Série

3^ Série

nominal

K (mGy)

At (S)

K (mGy)

At (S)

K (mGy)

At (S)

0

0

0

0

0

0

0

0,50

0,869±0,008

0,534±0,004

0,862±0,004

0,546+0,011

0,880+0,003

0,530±0,000

1,00

1,769+0,006

1,036+0,009

1,721+0,006

1,082+0,005

1,8030±0,0023

1,050+0,006

1,50

2,657±0,006

1,632+0,008

2,644±0,005

1,624±0,010

2,689+0,008

1,572±0,018

(s)
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TABELA 4.7: Valores obtidos de kerma no ar (K) e respectivos tempos de
exposição (At) para DFF=27,5 cm do sistema de raios X Dabi Atlante de
70 kV/8 mA, com a câmara de ionização do medidor Gammex.
2^ série

V Série

Tempos

3^ Série

nominais

K (mGy)

At (S)

K (mGy)

At (s)

K (mGy)

At (S)

0

0

0

0

0

0

0

0,50

0,758±0,004

0,530±0,005

0,738±0,006

0,5440+0,0024

0,766+0,008

0,540±0,000

1,00

1,525±0,009

1,054±0,004

1,540+0,018

1,038+0,052

1,540+0,004

1,102±0,005

1,50

2,348±0,015

1,598±0,007

2,374+0,011

1,384±0,007

2,395±0,035

1,520±0,059

(s)

Da mesma maneira que para o tempo de exposição, a variação
máxima encontrada (4,8%) entre os resultados médios de kerma no ar, para os
três tempos de exposição e nas duas distâncias utilizadas esteve sempre abaixo
do limite de 10% estabelecido pela PF 453^°.

4.5 Linearidade de kerma no ar c o m o tempo de exposição
Para a verificação da linearidade dos valores de kerma no ar em
relação ao tempo de exposição (0,5, 1,0 e 1,5 s) selecionado no temporizador do
aparelho de raios X, foram utilizados os dados obtidos no item 4.4, TAB. 4.6 e 4.7.
Com estas medidas foram confeccionados seis gráficos de valores de kerma no
ar obtidos em função do tempo de exposição, três para a DFF=20 cm e três para
a DFF=27,5 cm. Finalmente para cada conjunto de dados ajustou-se uma função
linear. Os gráficos obtidos estão apresentados nas FIG. 4.11 a 4.16.
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T e m p o de exposição (s)

FIGURA 4.11 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=20 cm (série 1).
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FIGURA 4.12 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=27,5 cm (série 1).
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FIGURA 4.13 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=20 cm (série 2).

Linearidade DFF=27,5cm - série 2
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FIGURA 4.14 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=27,5 cm (série 2).
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FIGURA 4.15 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=20 cm (série 3).

T e m p o de exposição (s)

FIGURA 4.16 - Teste de linearidade do sistema de raios X, kerma no ar em
função do tempo de exposição nominal, com DFF=27,5 cm (série 3).
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Pelos ajustes lineares obtidos, verifica-se que o aparelho de raios X
avaliado, bem como a metodologia aplicada, apresentou

uma

linearidade

satisfatória entre os tempos de exposição e os respectivos valores de kerma no
ar, ficando bem abaixo da variação de 20% descrita na Portaria Federal 453^°,
item 5.15e (a taxa de kerma no ar deve ser linear com o tempo de exposição, o
desvio - diferença entre duas medidas - máximo não deve ultrapassar 20% do
valor médio, para os tempos comumente utilizados). A maior variação encontrada
foi de aproximadamente 7% para a terceira série de medidas em 27,5 cm para o
tempo de 1,5 s.

4.6 Dose de entrada na pele (DEP)
Para a determinação da dose de entrada na pele (DEP) foram
utilizadas as medidas de kerma no ar obtidas por meio do procedimento descrito
no item 4.4, Tabelas 4.6 e 4.7. Cada valor obtido de kerma no ar foi multiplicado
por um fator de retroespalhamento^^ correspondente ao raio do campo de
radiação utilizado em cada detenninação,

resultando na DEP já

definida

anteriormente. Valores de fatores de retroespalhamento para diferentes raios de
campo de radiação foram publicados por Johns e Cunningham^^

Para a

determinação destes fatores para os raios de campos obtidos neste trabalho, foi
confeccionado um gráfico utilizando-se os valores publicados, apresentado na
FIG. 4.17, para a DFF de 20 cm (raio = 2,66 cm) e para a DFF de 27,5 cm
(raio=3,70 cm). Os fatores de retroespalhamento foram encontrados por um ajuste
polinomial de terceira ordem, para uma CSR de 2,21 cm. Os valores de DEP
obtidos estão apresentados nas TAB. 4.8 e 4.9.
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FIGURA 4.17 - Gráfico utilizado para a determinação do fator de
retroespalhamento, para DFF=20 cm e 27,5 cm, para uma CSR de 2,21 cm
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TABELA 4.8 - Valores de dose de entrada na pele (DEP) a partir dos resultados
obtidos de kerma no ar, para DFF=20 cm.
Tempo

Kerma no ar

Fator de

nominal (s)

(mGy)

Retroespalhamento

0

0

1,167

0

0,50

0,869±0,008

1,167

1,014+0,009

1,00

1,769±0,006

1,167

2,064+0,007

1,50

2,657±0,006

1,167

3,100+0,008

DEP (mGy)

TABELA 4.9 - Valores de dose de entrada na pele (DEP) a partir dos resultados
obtidos de kerma no ar, para DFF=27,5 cm.
Tempo

Kerma no ar

Fator de

DEP

nominal (s)

(mGy)

Retroespalhamento

(mGy)

0

0

1,208

0

0,50

0,758+0,004

1,208

0,916+0,005

1,00

1,525+0,009

1,208

1,842+0,011

1,50

2,348+0,015

1,208

2,837+0,018

Verifica-se que mesmo considerando a dose devido à radiação
retroespalhada nenhum valor de exposição ultrapassa o limite estabelecido na PF
453^°, descrito no item 5.15f (as doses na entrada na pele dos pacientes em
radiografia

intrabucal

devem

ser

inferiores

ao

nível

de

referência

de

radiodiagnóstico, que é de 3,5 mGy , por radiografia para paciente adulto típico).

4.7 Padrão de imagem radiográfica: desenvolvimento de u m objeto teste
(simulador)
Para os profissionais da saúde, em especial na área odontológica, é de
suma importância a qualidade de uma imagem radiográfica para um bom
diagnóstico e conseqüente tratamento.
Neste trabalho foi construído um objeto teste correspondente a um
dente médio para obtenção de imagens padrões com o objetivo de avaliar a
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qualidade de uma radiografia. O simulador consiste em uma base de alumínio
recoberta por uma placa de acrílico, com dimensões de 4 cm x 3 cm (mesmas do
filme radiográfico), e espessura total de 3,0 mm, conforme já descrito no item 3.6
e ilustrado na FIG. 4.18.

Placa de
acrílico

f

^ Placa
base de
alumínio

FIGURA 4.18 - Placa de acrílico, placas de alumínio perfuradas, que foram
sobrepostas para confecção do objeto teste, e a base de alumínio.

O diâmetro dos orificios foi variado de 0,25 mm a 1,0 mm. O objeto
teste possui uma espessura total de 1,5 mm de alumínio e é recoberto por uma
placa de acrílico de 1,5 mm, conforme FIG. 4.19.
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(a) Acrílico, alumínio e filme de raios X

(b) Objeto teste montando

FIGURA 4.19 - Objeto teste desenvolvido para avaliar a qualidade da imagem
radiográfica, composta de uma placa de aluminio perfurada, com diâmetros e
profundidades diferentes recoberta por acrílico.
O objeto teste foi radiografado em um tempo de exposição tal que a
densidade ótica na imagem esteja dentro da região de maior contraste do filme
radiográfico

utilizado,

Kodak

ektaspeed,

obtida

por

meio

da

sua

curva

característica.
Conforme descrito no item 2.4, a curva característica descreve a
variação da densidade ótica de um filme (grau de enegrecimento) em função da
exposição, onde a região mais íngreme corresponde àquela de maior contraste.
Para a obtenção desta curva, os filmes foram irradiados utilizando o aparelho de
raios X de 70 kVp com tempos de exposição que variaram de 0,1 a 1,5 s, e
revelados de acordo o fabricante. O resultado está apresentado na FIG. 4.20.
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FIGURA 4.20 - Curva de tempo de exposição característica do filme ektaspeed,
Kodak.

De acordo com a curva apresentada na FIG. 4.20 pode-se observar que
a região de maior contraste está entre os tempos 0,1 a 0,5 s. Sendo assim, o
objeto teste foi irradiado com estes tempos e os filmes revelados de acordo com
as instruções do fabricante.
Com base nas radiografias obtidas, FIG. 4.21, pode-se observar que a
imagem exposta a 0,2 segundos apresentou o maior número de "orifícios"
observáveis em relação aos demais filmes. Nesta imagem (em 0,2 segundos) foi
possível, utilizando-se um negatoscópio, observar praticamente as sete linhas de
furos nas três últimas colunas, sendo que nas duas primeiras pode-se obsen/ar
claramente cinco linhas, a sexta linha é vista com certa dificuldade. A sétima linha
não é visível na última coluna.
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w ^
0,1 s

0,2 s

0,3 s

0,4 s

0,5 s

FIGURA 4.21 - Imagens do objeto teste irradiado em intervalos de tempo de 0,1 a
0,5 segundos.

Na imagem da radiografía exposta a 0,1 segundos foi possível observar
até a sexta linha e com dificuldades.
É importante destacar que os filmes irradiados com tempos de 0,3 a
0,5 segundos apresentam densidades ópticas muito elevadas, apesar de estarem
dentro do intervalo de maior contraste, o que mostra a importância de utilização
deste objeto teste.
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4. 8 Integridade das vestimentas de proteção individual
Os aventais de cinumbo e os protetores de tireóide são utilizados como
vestimentas

de

proteção

individual

de

pacientes

nos

consultórios

odontológicos^°'^^^°; para tanto, eles devem estar em perfeitas condições para
uma proteção efetiva às regiões adjacentes àquelas irradiadas"^^'^^^^
O avental deve possuir dimensões mínimas de 76 cm de comprimento
por 60 cm de largura^^e 0,25 mm de espessura de chumbo.
Para a verificação da integridade destas vestimentas, neste trabalho
sugere-se que inicialmente seja realizada uma inspeção visual e em seguida uma
de contato, procurando alguma deformação no chumbo, ou seja, uma possível
trinca. Caso alguma deformação seja encontrada, deve-se colocar um filme
radiográfico atrás do avental de chumbo, na área deformada e realizar uma
exposição.
Neste trabalho foram testados dois aventais ilustrados na FIG. 4.22
sendo um de borracha plumbífera (a) e um de chumbo (b) largamente utilizados.

(a)

(b)

FIGURA 4.22 - Aventais de proteção individual testados: (a) avental de borracha
plumbífera e (b) avental de chumbo.

Após observar-se que no avental de chumbo (b) havia deformações
pelo método visual e de contato, foi realizada uma exposição à radiação-X
conforme FIG. 4.23, colocando-se um filme radiográfico atrás do avental.
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FIGURA 4.23 - Arranjo utilizado para detecção de trincas em vestimentas
plumbífera.

Após a revelação do filme radiográfico pode-se fazer uma avaliação da
trinca encontrada, bem como sua dimensão. Desta forma pode-se confirmar se há
ou não uma transmissão da radiação através desta vestimenta, avaliando a
eficiência do avental (FIG. 4.24).

FIGURA 4.24 - Imagem da uma trinca detectada na inspeção da vestimenta.
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o resultado deste teste mostrou uma imagem radiolúcida no filme
radiográfico, confirmando a presença de uma trinca no avental de chumbo da FIG.
4.22b. Este modelo de avental é confeccionado com uma lámina de chumbo, de
no mínimo 0,25 mm, e requer armazenamento adequado, sem dobras, para que
não apareçam trincas durante sua vida útil.
Atualmente as novas vestimentas são confeccionadas a partir de uma
borracha plumbífera, com espessura equivalente em chumbo de 0,25 mm. Neste
caso

é

mais

difícil

encontrar

deformações

ou

trincas,

devido

ao

seu

armazenamento inadequado. No entanto, o avental de chumbo mostrado na FIG.
4.22b ainda é amplamente comercializado.
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5. CONCLUSÕES

Os procedimentos sugeridos neste traballio para o atendimento dos
requisitos da PF 453^°, para a realização de controle de qualidade de aparelhos
de raios X odontológicos, demonstraram no instrumento testado, atenderem
satisfatoriamente este documento.
O equipamento de raios X utilizado para realização destes procedimentos é
um aparelho moderno, com recursos não existentes na maioria dos utilizados pela
classe odontológica, como por exemplo, a visualização simultânea do tempo
nominal e tempo real de exposição, devido a um sistema de compensação
automática da variação de corrente elétrica do local. Portanto, os testes de
constância apresentados

são de suma importância

para a elaboração de

procedimentos para a realização do controle de qualidade nos consultórios
odontológicos, uma vez que outros modelos de aparelhos de raios X fabricados
podem apresentar resultados diferenciados, e os mais antigos provavelmente
poderão estar em desacordo com a norma vigente.
Entretanto, é importante destacar que na utilização de posicionadores para
fixar os filmes e alinhar o feixe de raios X a dose de entrada na pele diminui, mas
o tamanho do campo aumenta e ultrapassa o valor máximo de 6 cm descrito
nesta portaria. Neste caso sugere-se que haja uma avaliação mais detalhada do
custo-benefício no uso dos posicionadores.
Os resultados obtidos da CSR estão de acordo com a Portaria Federal
453""°,

porém diferem entre os arranjos apresentados. No segundo arranjo, o

resultado obtido foi menor, devido à não contribuição dos fótons espalhados do
feixe, o que sugere a sua utilização. No caso da utilização do primeiro arranjo, o
valor da CSR poderá ser maior que o real e num eventual teste de qualidade o
aparelho poderá ser aprovado erroneamente.
A utilização da radiografia odontológica como um exame complementar é
de suma importância para um bom diagnóstico, para isso deve-se garantir a sua
qualidade. As

imagens

obtidas

por meio

da

exposição

do

objeto

teste,

desenvolvido neste trabalho, confirmaram a boa qualidade do aparelho de raio X
utilizado; no entanto, demonstraram a importância mais uma vez de um dos
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princípios básicos de radioproteção, a otimização do uso da radiação ionizante,
uma vez que a melíior radiografia foi obtida com um tempo de exposição menor
(0,2 s) dentro do intervalo indicado pela curva característica do filme utilizado,
diminuindo portanto a dose de radiação ao paciente e ao trabalhador.
A importância do controle de qualidade em sistemas de radiodiagnóstico
odontológico é evidenciada pelo uso rotineiro da radiação-X nos consultórios
odontológicos. A PF 453^° recomenda a realização dos testes de constância com
freqüência mínima de dois anos, porém sugere-se que o próprio profissional,
cirurgião-dentista, implemente seu controle interno da qualidade das radiografias
obtida em seu aparelho. Isto poderá ser executado através de exposições
mensais de um objeto teste (simulador) do tipo desenvolvido neste trabalho
acumulando um histórico de informações sobre seu equipamento, e se necessário
realizando os testes de controle de qualidade antes dos prazos definidos pela PF
453^°.
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RESUMO

Mucosite

é uma conseqüência

debilitante

e dose-limitante

do

tratamento

antineoplásico, caracterizada por inflamação e ulceração da mucosa bucal e gastrintestinal.
Este trabalho

visa:

(1) induzir

mucosite

em hamsters

e (2) avaliar

clinica e

histológicamente o efeito do laser em baixa intensidade em sua prevenção e tratamento. A
mucosite foi induzida em hamsters Sírios Dourados com injeções intraperitoneais de 5Fluorouracil e trauma na mucosa jugal com ponta de agulha. Os animais foram divididos
em cinco grupos: crioterapia preventiva, laser preventivo, controle do grupo preventivo,
controle terapêutico e laser terapêutico. Para crioterapia f o i posicionada bolsa de gelo na
mucosa jugal do hamster por 5 minutos antes da infusão do 5-FU e 10 minutos após. Para a
/a^erterapia utilizou-se o laser de baixa potência de GaAlAs, emissão vermelha (660nm),
potência de saída: 30mW, dose: 1,2 J/cm^, tempo total: 40s, com aplicação em varredura
nos grupos de prevenção e pontual nos terapêuticos. Diariamente os animais foram pesados
e suas mucosas evertidas e fotografadas para avaliação clínica. Nos dias 2, 5, 8 e 10 três
animais

de cada

grupo

foram

sacrificados

para

coleta

das mucosas

e análise

histopatológica. Após análise estatística concluiu-se que o grupo laser preventivo teve
graus de mucosite mais brandos que o grupo de crioterapia além de ter menor perda de
massa corpórea. Já com o laser terapêutico houve cicatrização mais acelerada que no grupo
controle. A análise histopatológica mostrou que os grupos que receberam aplicações de
laser, tanto preventivas, quanto terapêuticas, tiveram maior formação de tecido de
granulação e expressiva angiogênese.

vu

In vivo evaluation of the preventive and therapeutic effects of low intensity laser in
oral mucosite induced by chemotherapy in /tamsters

Cynthia Miranda Franca

Mucositis

is a debilitating

dose-limiting

consequence

o f anti

neoplasic

therapy,

complication o f cancer treatment. It is characterized by inflammation and ulceration o f oral
and gastrointestinal tract. I n this work we proposed to: (1) induce oral mucositis i n
hamsters following the Sonis et al., 1990, protocol and (2) to evaluate clinically and
histopathologically the preventive and therapeutic action o f low intensity laser therapy.
Mucositis was induced in Golden Sirius hamsters w i t h intraperitoneal injections o f 5fluorouracil and trauma with the tip o f a needle. The animals were divided into 5 groups:
preventive criotherapy, preventive laser, preventive control group, therapeutic control
group and therapeutic laser. The established laser treatment was o f P:30mW, D:l,2J/cm^,
T:40s. To perform criotherapy, the ice packs were positioned in the hamster mucosa 5
minutes before the 5-FU infusion and 10 minutes after it. Daily the animals were
weightened, the oral mucosa was everted and photographed. A t days 2, 5, 8 and 10 three
animals from each group was sacrificed to have their mucosa collected and routinely
processed for histopathological analysis. After statistical analysis we concluded that in the
prevention experiments, the laser group showed more favorable degrees o f mucositis than
the criotherapy group, besides the last group lost more weight than the laser group. I n
therapeutic experimental groups it was observed a faster healing i n laser group when
compared to control group. Histopathological analyses showed that the groups that
received

laser applications

angiogenesis.

demonstrated

more

granulation tissue w i t h

expressive
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1 INTRODUÇÃO

A quimioterapia e a radioterapia são consideradas como primeira escolhia no
tratamento da maioria dos cánceres. Anibas baseiam-se no bloqueio do ciclo celular e seus
efeitos citotóxicos não se limitam apenas às células tumorais, atingindo tecidos normais
com grande poder de replicação, tais como mucosa bucal, trato gastrintestinal e medula
óssea. Isso resulta no comprometimento das barreiras mucosas e aumenta os riscos de
morbidade do paciente'"^.
Até o início dos anos 80, as lesões de mucosa bucal em pacientes com
câncer eram classificadas como "estomatites", termo inespecífico que incluía outras
complicações, como infecções e dor. Após esta data, o termo estomatite foi substituído de
modo progressivo por mucosite, definição específica, onde as lesões inflamatórias têm
associação com altas doses de quimioterapia ou radioterapia de cabeça e pescoço^.
Atualmente a mucosite é definida como uma conseqüência debilitante da
terapia antineoplásica, caracterizada por inflamação e ulceração da mucosa bucal e
gastrintesfinal, e é um dos efeitos colaterais mais importantes do tratamento contra o
cáncer"*.
A mucosite bucal desencadeada pela quimioterapia ocorre após alguns dias
de tratamento e envolve geralmente superfícies não queratinizadas, como mucosa jugal,
porção ventrolateral da língua, palato mole e assoalho da boca. Já a mucosite por radiação
inicia-se após doses acumuladas de cerca de 2000 cGy e afeta principalmente a mucosa
voltada para o foco de radiação. Ambas desaparecem lentamente, duas ou três semanas
após o término do tratamento^.
A primeira manifestação da mucosite é a coloração esbranquiçada da
mucosa pela diminuição da descamação do epitélio, seguida pela perda da camada epitelial
com permanência de uma mucosa atrófica, edemaciada, eritematosa e finável. Subseqüente,
há o desenvolvimento de áreas de ulceração com formação de membrana superficial
fibrinopurulenta,

amarelada

ou

até mesmo

esverdeada, em presença

de

infecção

secundária. Esta membrana pode ser removida com traumas mínimos e deixa um leito

cruento ulcerado na região. Dor, queimação e desconforto são significativos e podem
piorar durante a alimentação^'^''.
Há vários sistemas de graduação da mucosite, sendo que o mais utilizado é o
da Organização Mundial de Saúde (OMS), dividido em graus que avaliam sinais e
sintomas do paciente'.
A etiopatogenia da mucosite é complexa e envolve uma série de eventos
mediados por células inflamatórias e citocinas. Inicialmente, acreditava-se que a mucosite
fosse fruto da ação direta e inespecífica da radio e quimioterapia sobre o DNA das células
em mitose da camada basal do epitélio^. Porém, estudos foram desenvolvidos e Sonis et al,
em 1998, propuseram um modelo de etiopatogenia da mucosite onde o processo foi
dividido em quatro fases interdependentes: inflamatória, epitelial, ulcerativa e reparo*^.
Esse modelo foi aceito até 2004, quando Sonis reclassificou as fases da evolução da
mucosite em: fase de iniciação, resposta primária ao dano, fase da amplificação dos sinais,
ulcerativa e fase da cicatrização'.
É importante salientar a necessidade do controle da mucosite, uma vez que
ela aumenta a morbidade do paciente, causando dor severa, elevação do risco de infecção
local e sistêmica, comprometimento do funcionamento bucal, diminuição da qualidade de
vida do individuo e prolongamento de sua hospitalização, com reflexos diretos no custo do
tratamento^.
Não existe um consenso para a prevenção e tratamento da mucosite. Nos
protocolos existentes os tratamentos são paliativos e voltados à eliminação dos possíveis
focos de infecções bucais. Como medidas preventivas, estão o controle do biofílme,
cálculo, remoção de polpas necrosadas e tratamento de dentes cariados. Somente dentes
absolutamente saudáveis devem ser mantidos nas arcadas dentárias e, principalmente, o
paciente ou seu responsável necessita receber infonnação sobre técnicas de higiene bucal
con-etas. Depois de feito este controle, o paciente está apto a iniciar o tratamento com
quimio ou radioterapia'". Há relatos que indicam como fomia de tratamento preventivo a
crioterapia e, recentemente, têm-se estudos do uso do laser em baixa intensidade (LILTLow hitensity Laser Therapy)• .2.'o." •'2.13,14_
A crioterapia é um método já testado na prevenção de mucosite bucal
induzida por quimioterápico. O gelo em contato com a mucosa bucal antes, durante e após
a administração do 5-fluorouracil (5-FU) causa o resfriamento da cavidade bucal levando à
vasoconstrição do tecido. Com a diminuição da vascularização, chega uma menor

quantidade de 5-FU na camada basal do epitélio da mucosa bucal, o que restringe seus
efeitos deletérios na divisão celular. O protocolo ainda não foi estabelecido, porém estudos
mostram uma grande redução na severidade da mucosite quando o gelo é usado por mais
de 15 minutos pelos pacientes'^'""'""'^.
Como forma de tratamento da lesão de mucosite j á instalada relata-se o uso
de saliva artificial, antifúngico
anestésico
vitaminas,

tópico

(fluconazol, cetoconazol, nistatina

(lidocaína, benzidamina,

clorexidina,

prostaglandina,

diclonina),

analgésico

sulfato

não

em suspensão),

de zinco,

opióides

aciclovir,

(ibuprofeno

ou

acetaminofen), analgésicos opióides (codeína, morfina) e mais recentemente, tratamento
com lasers emissores em baixa intensidade'^''^''^.
N a década de 60, pouco após o desenvolvimento do laser por Maiman,
surgiram os primeiros trabalhos sobre os efeitos do laser em baixa intensidade in vitro e in
vivo para estimulação celular pelo professor Endre Mester e sua equipe em Budapeste,
Hungria''*.
A

terapia utilizando lasers

em baixa intensidade não é baseada em

aquecimento, (ou seja, a energia dos fótons absorvida não é transformada em calor) mas
sim, nos efeitos fotoquímicos, fotofísicos e/ou fotobiológicos nas células e no tecido.
Quando a luz interage com as células ou tecido, se administrada na dose adequada, certas
funções celulares poderão ser estimuladas. Trabalhos mostram que a terapia com a luz
laser em baixa intensidade tem efeitos mais pronunciados sobre órgãos ou tecidos fora da
normalidade, tais como em pacientes com distúrbios funcionais ou com danos teciduais''^
Nos anos 90, surgiram os primeiros estudos que avaliaram o laser no
tratamento e prevenção da mucosite^°. Todavia, os resultados ainda são controversos e há
necessidade de investigações in vivo que avaliem, em nível histológico, os efeitos do laser
em mucosite bucal.
Portanto, o propósito deste trabalho é comparar a capacidade preventiva da
crioterapia e do laser de baixa potência em mucosites induzidas com quimioterápico em
hamsters.

Adicionalmente,

será avaliada

estabelecidas de mucosite bucal.

a ação

terapêutica

do laser

em lesões

2 OBJETIVOS

Estabelecer protocolo de indução de mucosite por quimioterápico em

hamsters.
Investigar e comparar a ação da crioterapia com a ação da radiação laser em
baixa intensidade na prevenção de mucosite na mucosa bucal de hamsters
por meio de análise clínica e histopatológico do tecido.
Observar e analisar clínicamente e por histología o efeito da L I L T no
tratamento terapêutico em mucosite na mucosa bucal de hamster em relação
a u m grupo controle, sem tratamento.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Mucosite

3.1.1 Conceito
Os termos "mucosite" e "estomatite" têm sido utilizados como sinônimos,
embora não tenham o mesmo significado.

A mucosite pode ser definida como uma

inflamação de qualquer membrana mucosa, enquanto a estomatite é a inflamação restrita
aos tecidos bucais'^''^'. Todavia, a partir dos anos 80, convencionou-se dizer que a mucosite
é uma conseqüência debilitante da terapia antineoplásica caracterizada por inflamação e
ulceração da mucosa bucal e gastrintesfinaf.

3.1.2 Epidemiologia e fatores de risco
A maioria dos dados sobre a incidência da mucosite vem de estudos clínicos
sobre protocolos de quimio e radioterapia onde o relato desse efeito colateral é algo
secundário, de modo que comparações entre os resultados de avaliações clínicas e os
relatos dos pacientes mostram que as primeiras sub-diagnosticam a d o e n ç a ' A l é m do
mais, devido à ampla variedade de populações estudadas, diagnósticos, protocolos de
tratamento, tempo e sistemas de graduação utilizados para a avaliação da mucosite, bem
como formas de relatar seu aparecimento, sua prevalência real é difícil de ser conhecida^^.
Em

2004

um

milhão

e duzentos

mil

pacientes

receberam

terapia

antineoplásica nos Estados Unidos e quatrocentos m i l desenvolveram mucosite^'.
De um modo geral, os estudos afirmam que dentre os pacientes que se
submetem à quimioterapia, 40 a 50% dos adultos e 90% das crianças têm mucosite,
enquanto 80% dos que recebem radioterapia na região de cabeça e pescoço são
acometidos.

Todos

os indivíduos

que recebem

irradiação

de corpo

inteiro

e/ou

quimioterapia como parte do protocolo para transplante de medula óssea (TMO),
desenvolvem mucosite'••^''^'*.
A literatura relata uma maior incidência de mucosite em crianças e idosos
em relação a adultos, o que ainda não é bem explicado, mas sabe-se haver relação com a

alta proliferação das células basais na mucosa infantil, que chega a superar a replicação da
mucosa do adulto em até três vezes. Já no idoso, esse aumento na incidência tem relação
com a diminuição da função renal, o que contribui para demora da excreção da droga
antineoplásica^^'^.
Existem outros fatores contribuintes para o aparecimento e intensidade da
mucosite como: tipo de neoplasia, tipo da droga e condição física da pessoa. Os pacientes
com neoplasias hematológicas geralmente desenvolvem mais mucosite que aqueles com
tumores sólidos. Outro fator relacionado é o estado geral do paciente, como sua idade,
estado nutricional e higiene bucãf^'^^.
O tipo de droga e a sua administração como a freqüência, dose total, número
de ciclos e mecanismo de ação também influenciam no aparecimento e severidade da
mucosite, pois algumas drogas agem na quebra do D N A tanto das células tumorais quanto
normais ou deprimem a medula óssea, sendo consideradas "mucosite-indutoras^"'^'^'. A
maioria

dos

protocolos

que

usam

combinações

de

antraciclina,

5-fluorouracil,

doxorubicina, ciclofosfamida, epirubicina, vincristina e metrotrexate apresentam maiores
chances de desencadear a mucosite
A severidade de mucosite induzida pela radioterapia depende de vários
fatores, que incluem a dose administrada, a fração da dose, o volume de tecido tratado e o
tipo de radiação dada. Por exemplo, uma dose diária de 180 cGy dada em uma semana,
distribuída em cinco vezes, causa geralmente menos mucosite do que uma dose de 200
cGy na mesma programação'.

3.1.3 Aspectos clínicos e graduação da mucosite
O diagnóstico da mucosite é clínico e baseia-se no conhecimento da
estomatotoxicidade da terapia antineoplásica, no tempo de aparecimento e localização das
lesoes^"*.
Os primeiros sinais da mucosite bucal incluem edema e eritema da mucosa,
e como sintomas os pacientes relatam aumento de sensibilidade aos alimentos quentes e
condimentados. As áreas eritematosas podem evoluir para focos de ulceração com
formação de membrana superficial esbranquiçada removível, que deixa leito cruento e
doloroso. Em caso de infecção secundária, essa membrana pode adquirir uma coloração
amarelada ou até mesmo esverdeada^'^''. Posteriormente, o eritema ou as úlceras
desaparecem sem formação de cicatriz, a não ser que a mucosite seja complicada por
infecção séria ou por xerostomia^^.

Com a instalação da mucosite, o paciente apresenta quadros de dor,
limitação em algumas funções como comer, beber e conversar, o que aumenta sua
morbidade. E m grau mais severo pode ocorrer sangramento, infecção local ou sistêmica,
dor intensa, com necessidade de alimentação parenteral, administração de analgésicos
opióides, prolongamento do tempo de internação e aumento da mortalidade
As superfícies não queratinizadas da mucosa bucal são as mais afetadas,
enquanto a gengiva, porção dorsal da língua e palato duro são raramente afetados,
provavelmente devido ao seu menor índice de renovação celular. É observado que as
lesões tendem a reaparecer na mesma localização em cada episódio de mucosite^^.
Os principais diagnósticos diferenciais da mucosite são as infecções virais,
fúngicas e a doença do enxerto-versus-hospedeiro^'.
Há vários sistemas de graduação da mucosite, e na literatura, um dos
problemas mais importantes neste aspecto é a ampla variedade de técnicas de avaliação e
falta de padronização dos instrumentos usados para documentar ou quantificar as
alterações da mucosa bucal após a quimio ou radioterapia. U m dos sistemas de graduação
mais simples e mais usado nos estudos atualmente é o da Organização Mundial de Saúde
(OMS) onde são levados em conta critérios objetivos e subjetivos, que consideram o estado
geral físico e nutricional do paciente bem como a inspeção da cavidade bucal. A mucosite
é dividida em graus que variam de O a 4 da seguinte forma':
0- Inexistência de alteração da mucosa;
1- Inflamação, eritema.
2- Eritema, úlceras; os pacientes podem ingerir sólidos.
3- Ulceras; os pacientes conseguem somente ingerir alimentação líquida.
4- Alimentação bucal impossível.
O problema deste sistema é a variabilidade que pode existir entre os observadores.'^

3.1.4 Impacto da mucosite no paciente
A mucosite tem grande importancia clínica por sua relação com risco para
infecções, impacto na qualidade de vida, custo do tratamento e de um modo crescente, tem
se convertido em fator limitante da dose em alguns protocolos de quimioterapia e/ou
radioterapia, com graves prejuízos ao paciente''^''^'^''^^'^^.
Sonis et al., 2001, realizaram um estudo multicêntrico sobre o impacto
econômico da mucosite em 92 pacientes transplantados de medula óssea e verificaram que
houve diferenças estatisticamente significativas entre os dias adicionais de internação.

terapia intensiva e uso de narcóticos nos pacientes com e sem presença de infecções por
causa da mucosite. Aqueles que apresentaram infecção tiveram um aumento da despesa
hospitalar em cerca de quarenta e cinco m i l dólares por paciente^°.
Em um estudo da literatura recente sobre a incidência da mucosite, Trotti et
al., 2003, avaliaram trinta e três trabalhos, totalizando 6181 pacientes e concluíram que a
mucosite é uma complicação bastante freqüente e severa da terapia antineoplásica, e que,
mesmo havendo relatos

sobre a necessidade de hospitalização

e interrupções

no

tratamento, o impacto geral de mucosite ainda não foi adequadamente investigado

3.1.5 Etiopatogenia
A etiopatogenia da mucosite ainda não foi completamente desvendada. Até
o fmal dos anos 90, acreditava-se que o principal mecanismo biológico responsável pelo
surgimento da mucosite baseava-se no efeito "direto-indireto" de toxicidade da droga.
Nele, o agente citotóxico agiria diretamente tanto nas células cancerígenas quanto nas
células normais da camada basal bloqueando o ciclo celular. Isto resultaria em ulceração
até o momento em que mecanismos de reparo fossem ativados e promoveriam a
cicatrização do local. Os efeitos indiretos seriam pela toxicidade da droga na medula óssea
promovendo leucopenia, anemia e trombocitopenia, que agravariam os efeitos diretos^'**.
Em 1998, Sonis et al., propuseram que a mucosite ocorreria em quatro fases
sucessivas: inflamatória ou vascular, epitelial, ulcerativa (bacteriana) e de cicatrização.
Cada fase seria interdependente e ocorreria pela liberação de citocinas, efeito direto da
quimioterapia no epitélio, ação da flora bacteriana e pelo estado imunológico do paciente^.
Na fase inflamatória, o tecido epitelial e o conjuntivo, após receberem a
agressão do agente antineoplásico, liberariam citocinas responsáveis pelo início da
inflamação aguda. A quimioterapia, em particular, estimularia a liberação da interleucinal ( I L - l ) e do fator de necrose tumoral do epitélio (TNF). A IL-1 estimularia uma resposta
inflamatória resultando em aumento da vascularização sub-epitelial e da concentração de
agentes citotóxicos no local. O T N F causaria danos ao epitélio e poderia acelerar o
processo de formação da mucosite. Corroborando esta idéia, Sonis et al., 1998, relataram
que em cortes histológicos de ratos tratados com 5

fluorouracil

(5-FU) mostraram um

aumento das células no tecido sub-epitelial, dilatação vascular e marginação de leucócitos
24 horas depois da administração da droga^.
Na fase epitelial, a droga antineoplásica atingiria o D N A das células da
camada basal da mucosa com alta replicação. Isso explicaria a existência de algumas

drogas mais estomatotóxicas que outras, pois estas agiriam diretamente no D N A ,
diminuindo drasticamente seu poder de replicação e conseqüentemente tomando o epitélio
mais atrófico. Segundo Sonis et al., 1998, como o epitélio está mais delgado e tem
aumento da vascularização, a mucosa se toma eritematosa. Neste quadro, a qualquer
momento um simples trauma pode provocar a formação da úlcera^.
N a fase ulcerativa ou infecciosa ocorreria a formação das úlceras devido à
inibição da replicação celular e pelo fato do epitélio j á estar atrófico. É a fase mais
sintomática e debilitante. Geralmente a fase de formação das úlceras, coincide com a fase
de neutropenia do paciente, e o mesmo fica propenso à instalação de infecção local e
sistêmica e, dependendo da condição imunológica, pode até evoluir para uma septicemia^.
N a fase de cicatrização ocorreria o aumento da proliferação e diferenciação
celular, com neoformação vascular, de fibroblastos, normalização da contagem das células
sangüíneas e da microbiota local^.
Porém, em 2004, SONIS reorganizou as fases da mucosite em cinco: de
iniciação, resposta primária ao dano, de amplificação, de ulceração e de cura'.
Na fase de iniciação, imediatamente após a administração da quimio ou
radioterapia, estas agem no D N A das células da camada basal do epitélio, alterando o
funcionamento normal. Simultaneamente aparecem radicais livres derivados do oxigênio,
iniciando o processo de desenvolvimento da mucosite, através de diminuição da renovação
celular, alteração no epitélio e nos vasos sanguíneos. A mucosa ainda se apresenta normal
e saudável, as alterações podem ser vistas apenas microscopicamente'.
N a fase de resposta primária ao dano ocorre a aüvação dos fatores de
transcrição da família kappa-B (NF-kB), de citocinas (incluindo TNF-a, I L - l p e lL-6) e
outros tipos de proteínas pró-inflamatórias que agridem o epitélio e tecido conjuntivo além
de estimular enzimas que produzem a apoptose, o que bloqueia o mecanismo de
crescimento e diferenciação celular e inicia as injúrias no epitélio. Clinicamente, o paciente
apresenta quadros de ardência na mucosa'.
Na fase de amplificação ocorrem diversas lesões no endotélio, fibroblastos e
epitélio. A ativação de fatores de transcrição conduz a uma regulação ascendente dos genes
que modulam a resposta ao dano, com isso macrófagos produzem citocinas próinflamatórias tais como I L - 1 e TNF-a que causam agressões adicionais ao tecido. Estas
moléculas sinalizadoras participam também de uma cadeia positiva para a ampliação dos
efeitos originais da quimioterapia e radioterapia, por exemplo, o TNF-a e o NF-kB ativam
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a esfmgomielinase da mucosa, conduzindo assim a mais mortes das células basais do
epitélio. Clinicamente iniciam-se as ulcerações, eritema intensos e dor'.
Na fase de ulceração as terminações nervosas estão expostas e a integridade
da mucosa está severamente comprometida. As úlceras são muito doloridas e pode
aparecer colonização bacteriana sobre a ferida. As bactérias podem liberar toxinas que
estimulam as células inflamatorias. Pacientes com neutropenia têm maior probabilidade de
desenvolver uma septicemia nesta fase.'
Na fase da cura, com o fím dos fatores de agressão inicia-se a reparação das
células sanguíneas, diminuindo o risco de infecção sistêmica e em nivel local, ocorre a
reparação do epitélio. Este migra para as margens da ferida em conseqüência dos sinais das
células mesenquimais e da matriz extracelular, que vão determinar a proliferação,
migração e diferenciação dos tecidos'.
Esta hipótese de Sonis amplia as possibilidades de entendimento da
mucosite e leva em conta fatores anteriormente desprezados como os radicais livres e a
ação do endotélio e do mesênquima. Isto explicaria porque alguns estudos não relatam
diferença no grau de mucosite em pacientes que receberam protocolos de descontaminação
bucal nem porque estudos usando fator de crescimento epidérmico em animais não
puderam ser reproduzidos em outros modelos^.

3.1.6 Profilaxia e tratamento da mucosite
A profilaxia e o tratamento da mucosite referem-se, respectivamente, às
providências que são tomadas de maneira preventiva, antes e depois do aparecimento dessa
complicação. Não há um consenso sobre a melhor abordagem para a mucosite. A maioria
dos estudos acerca deste tema tem amostragens pequenas e foram realizados em um único
centro, além disso, muitos não contêm escalas detalhadas de graduação da mucosite^
As estratégias básicas para a prevenção e tratamento da mucosite incluem:
medicações antiinflamatórias, antimicrobianas, anestésicos tópicos, camomila, crioterapia,
modificadores das respostas biológicas, agentes citoprotetores, laser em baixa potência,
métodos de redução da mucosa a agentes agressivos e outros agentes como sulcrafato e
glutamina^''^'.
O consenso é que, de uma maneira profilática, deve-se manter uma boa
higiene bucal, lavar a boca com bicarbonato de sódio, sal e água. As recomendações são
que o paciente faça uso de enxaguatórios bucais neutros à base de clorexidina, uso de
antioxidantes, como a vitamina E, evite irritantes orais como fumo, álcool, alimentos

11

ásperos e temperados e mantenha a boca bem lubrificada'. Em caso de edema ou
sangramento da mucosa, deve-se tomar cuidado com o uso de escovas de dente, creme
dentais e dispositivos de limpeza bucal^'.
Por serem os objetos do nosso estudo, detalharemos apenas os tratamentos
com crioterapia e laser.

3.1.6.1 Crioterapia
A

crioterapia é um método de prevenção da mucosite induzida por

quimioterápico baseada na redução da temperatura local com gelo, cujos estudos
científicos tiveram início na década de 90. É um método que vem apresentando bons
resultados, pois reduz a severidade da mucosite e é bem tolerado pelo paciente e barato".
Seu protocolo ainda não é uniforme entre os centros de pesquisa, mas
geralmente usa-se o gelo em um período de 30 a 60 minutos durante a administração da
droga'^.
Os melhores resultados da crioterapia são observados na aplicação do 5-FU.
O 5-FU possui difusão rápida pelos tecidos, seu volume de distribuição é de 12% a 36% da
água total do organismo e sua meia-vida plasmática é de somente 5 a 20 minutos. Devido a
essa meia-vida relativamente curta, a hipótese para o funcionamento da crioterapia é que o
contato com gelo na mucosa bucal durante, e momentos após a infusão do 5-FU levam a
uma vasocontricção e o fluxo sangüíneo reduzido levaria a uma menor captação local do
quimioterápico. Em conseqüência, menos 5-FU chegaria até as células da camada basal da
mucosa, evitando ou diminuindo a agressão nesta região de renovação celular^'"'^'.
Mahood et al., 1991, realizaram um estudo acerca da eficácia da crioterapia
na prevenção da mucosite causada por 5-FU. Para tal, 95 pacientes cujo primeiro ciclo de
quimioterapia seria o 5-FU associado ao leucovarin foram selecionados de maneira
aleatória para receber crioterapia durante a administração do quimioterápico. Os autores
observaram que houve uma redução estatisticamente significativa da mucosite nos
pacientes que se submeteram a crioterapia, e a partir de então, todos os pacientes que
recebessem infusões destes quimioterápicos fariam a crioterapia".
Estudos posteriores corroboraram os achados de Mahood et al., 1991, e
mostraram que não há diferença no grau de mucosite desenvolvido entre pacientes que
fizeram 30 ou 60 minutos de crioterapia^^.
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A crioterapia reduz a mucosite também nos protocolos que usam o
melphalan e sua limitação principal é que só pode ser usada quando as drogas são
administradas por meio de infusões curtas"".

3.1.6.2

LASER

O laser em baixa intensidade ( L I L T - L o w Intensity Laser Therapy) além de
ser utilizado na prevenção e tratamento da mucosite, também é muito utilizado em vários
ramos da Medicina, Fisioterapia e Odontologia, por sua ação biomoduladora, analgésica,
antiinflamatória, de cicatrização e especialmente por ser um tratamento sem dor, não
estressante e bem tolerado pelo paciente. Clinicamente, é utilizado em especial na artrite
reumatóide, controle da dor, tratamento de herpes, cicatrização de feridas e alterações
patológicas na cavidade bucal

'^•32,33,34

Seu mecanismo de ação ainda não é bem definido, sabe-se que a terapia não
é baseada em aquecimento, mas na interação da luz com as células do tecido, estimulando
certas funções celulares. Para isso deve-se usar potência e dose adequadas e comprimento
de onda ressonante'"'''''.
Os principais efeitos biológicos associados ao L I L T são: crescimento celular
estimulado (tecido conjuntivo propriamente dito, tendões e ósseo), regeneração celular
(aceleração

na regeneração

de células

nervosas), efeito

antiinflamatório

(reduz a

capacidade dos linfócitos de reagir a estimulos antigênicos), redução de edema (aceleração
na regeneração de vasos linfáticos e veias), redução na formação de tecido fibroso (reduz /
retarda a fibrose tissular após injúrias ao tecido), maior atividade tissular (mudança no
conteúdo de prostaglandina, maior conteúdo de enzimas específicas, aumento da fom"iação
de produtos celulares) e função nervosa estimulada (aumento na amplitude dos potenciais
de ação)'"'.
Para explicar a ação do laser nas células. Tina Karu em 1989 propôs um
modelo, que posteriormente foi modificado por Smith, da cascata de eventos celulares que
ocorrem a partir da absorção dos fótons por sítios específicos das células. Nesse modelo,
Karu sugeriu que os fótons de comprimento de onda vermelho são absorvidos pelas
mitocôndrias, o que desencadeia efeitos fotoquímicos nestas organelas, aumenta a síntese
de A T P , altera o p H , promove mudanças na atividade bioquímica, e m.aior transferência de
elétrons'^'^^
Esses sinais são transduzidos para as outras organelas, o que leva a
alterações citoplasmáticas e ação sobre a membrana celular, regulando a entrada e saída de
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íons da célula, aumento da concentração de sódio e potássio e diminuição do hidrogênio
intracelular, em seguida, transdução do sinal ao núcleo, aumentando o metabolismo e
proliferação celular'^'^^.
No comprimento de onda infravermelho, seus fotorreceptores específicos
são as membranas celulares, esta radiação estimula diretamente a membrana celular,
promove alterações fotofísicas nos canais de cálcio, sódio e potássio, regula a entrada e
saída de íons sódio, potássio, hidrogênio e cálcio. Esse sinal é transduzido ao núcleo e
citoplasma, e leva a um aumento do metabolismo e da proliferação celular'
Com a ativação do metabolismo celular, tanto pelo comprimento de onda
infravermelho quanto pelo vermelho, há uma fotorresposta que corresponde à aceleração
da cicatrização, j á que ativa a produção dos fibroblastos, neovascularização, aumento da
síntese de colágeno, ação antiinflamatória, por regular as citocinas inflamatorias do tecido
e ação analgésica'
O laser em baixa intensidade tem três mecanismos de ação conhecidos: o
efeito

analgésico,

o

antiinflamatório

e

o

de cicatrização^^.

Estudos

científicos

comprovaram a eficácia do laser de He-Ne na aceleração da cicatrização de feridas e
diminuição da dor'^. A aplicação de laser em fibroblastos mostrou o aumento da divisão
celular e o aumento da produção de colágeno. Na gengiva estimulou a síntese de D N A dos
miofibroblastos

sem alterações degenerativas

e a diferenciação

do

fibroblasto

em

miofibroblastos, acelerando o processo de cura. Além disso, diminuiu a intensidade de dor
através da modulação de nociceptores e pela modificação do estímulo nervoso pela
liberação de endorfinas e encefalina'''.
O estudo da ação do laser no tratamento da mucosite iniciou-se a partir da
década de 90. U m dos primeiros trabalhos publicados foi de um grupo francês (Namer et
al., 1992) que avaliou 67 pacientes com câncer que iriam receber quimioterapia à base de
5-FU. Os pacientes foram divididos de maneira aleatória em três grupos: controle, laser
preventivo e laser

curativo. O laser utilizado foi um laser

de hélio-neônio com

comprimento de onda (À,) de 632,8 nm, potência de 25 m W , com uma dose de 0,75 J/ c m ' ,
foram selecionados 12 pontos da mucosa e cada aplicação durava três minutos. Os autores
verificaram que tanto no uso preventivo quanto no terapêutico, o laser contribuiu de modo
38

estatisticamente significativo para a melhora dos pacientes .
A partir de então, vários estudos clínicos com pacientes oncológicos foram
desenvolvidos utilizando-se, em especial, o laser de He-Ne e AsGaAl nos comprimentos
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de onda de 680 n m , 730 nm e 880 nm. No geral, observou-se uma melhora na prevenção e
na cicatrização da mucosite; todavia, os estudos são unânimes em dizer que ainda há
necessidade de se otimizar o protocolo de uso do laser nestes pacientes^^.
N o Brasil, um trabalho desenvolvido no Hospital Sírio Libanês, por
Migliorati et al., 2001, avaliou a ação preventiva e terapêutica do laser em baixa potência
de onze pacientes com neoplasias malignas que passaram por condicionamento pré
transplante de medula óssea. A /a^erterapia foi diária, do dia -5 ao dia +5 do transplante e
foi usado A s G a A l , X:780 n m , P: 60 m W e com D: 2J/ cm^. Como resultado, os autores
observaram ser u m tratamento bem tolerado pelos pacientes, com mucosite em menor grau
e efeitos analgésicos"**^.
N o hospital A C Camargo, em 2002, Sandoval et al. aplicaram laser em 18
pacientes que receberam quimio e/ou radioterapia, quando apresentavam a primeira
manifestação de mucosite. O laser utilizado foi de A,: 660 n m , P: 30 m W e D: 2J/ c m '
dando um total de 66s de irradiação. Como resultado os autores observaram que 66% dos
pacientes relataram alívio imediato da dor após a primeira aplicação e diminuição do grau
de severidade da mucosite'*'.
E m 2003, Eduardo realizou um estudo duplo cego randomizado com 70
pacientes submetidos a protocolo para transplante de medula óssea, que teve como objetivo
comparar os efeitos da radiação laser em baixa intensidade do tipo AsGaAl, emissor de
comprimento de onda de 650 i m i e 780 n m na prevenção de mucosite bucal. Para tal, os
pacientes foram divididos em três grupos: (1) placebo, (II) grupo laser de 650 n m , P: 40
m W e (III) grupo laser de 780 nm e P: 60 m W . A /a^erterpia ou placebo foi aplicada a
partir do primeiro dia de condicionamento e seguiu até dois dias após o transplante. A
autora observou que o laser de 650 nm, P:40 m W e D:2J/ c m ' diminuiu a severidade da
mucosite bucal, bem como a intensidade da dor quando utilizado de modo preventivo
nestes pacientes''*.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

A parte experimental desta pesquisa consistiu em duas fases sucessivas e
distintas.
N a primeira fase, foi estabelecido o protocolo de indução de mucosite, pelo
quimioterápico 5-FU, em hamsters seguindo o protocolo estabelecido por Sonis et al.,
1990"*^, e então foi realizada a investigação e comparação da ação do laser e do gelo na
prevenção da mucosite bucal. Na segunda fase, com a lesão j á instalada, foi observada a
ação terapêutica do laser de baixa potência na cicatrização da mucosite bucal em relação a
um grupo controle (sem tratamento). Para a avaliação clínica da mucosite e histopatológica
da mucosa, sempre foram utilizados dois avaliadores previamente calibrados.

4.1 PRIMEIRA FASE:
Indução da mucosite e comparação do efeito preventivo do laser com a crioterapia
Foram utilizados 30 hamsters sirios dourados {Golden Syrian

Hamsters),

fêmeas, com 8 semanas de vida e massa corpórea aproximada de 150 g, mantidas no
biotério do I P E N - CNEN/SP. Os animais foram separados em 5 animais por gaiola, com
água e comida ad libitum. A pesquisa seguiu os princípios éticos de experimentação
animal, elaborados pelo C O B E A (Colégio Brasileiro de Experimentação Animal), entidade
filiada

ao Internacional

Council of Laboratory

Animal Science (ICLAS) com base em

normas internacionais, que visam o aprimoramento de condutas na experimentação animal
baseando-se em três princípios básicos: sensibilidade, bom senso e boa ciência.
Os 30 liamsters foram separados aleatoriamente em dois grupos, com um
total de 15 animais por grupo.
Para indução da mucosite, nos dias O e 2 do experimento, foi injetado
quimioterápico 5-FU via intraperitoneal nos hamsters dos dois grupos. No dia O foi
aplicado 100 mg/kg de quimioterápico por animal e no dia 2 foi aplicado 65 mg/kg,
seguindo protocolo proposto por Sonis*^. Os animais foram anestesiados com uma
associação de Copazine (Xilazina) 0,075mL e Vetanarcol (Quetamina) 0,3mL todos os
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dias do experimento e sua mucosa bucal fotografada para a análise da evolução das
possíveis lesões durante o período experimental.

Grupo I - Crioterapia preventiva:
Nos dois dias de aplicação do quimioterápico (correspondentes aos dias O e
2), os 15 hamsters deste grupo foram submetidos a aplicações de bolsas de gelo na mucosa
bucal direita por um período de 5 minutos antes da injeção de quimioterápico e mais 10
minutos com gelo após a injeção. A mucosa esquerda não recebeu tratamento.
Nos dias 3 e 4 as mucosas direita e esquerda foram arranhadas com a ponta
de uma agulha por duas vezes pelo mesmo operador. Nos dias 2, 5, 8 e 10 três animais
foram sacrificados e a mucosa jugal removida para análise histopatológica.

Grupo I I - Laser preventivo:
Os 15 animais deste grupo receberam aplicação preventiva do laser em
baixa intensidade diariamente do dia O ao dia 3, antes da ranhura, com movimento de
varredura. Foi utilizado o laser de baixa potência GaAlAs - Arseneto de Gálio e Alumínio
(Kondortech Equipamentos Odontológicos L T D A , São Carlos, Brasil), emissão vennelha
(660 nm), potência de saída de 30 m W , com o diâmetro do feixe da ponteira de 3 mm. A
densidade

de energia

depositada

na mucosa jugal

direita

foi de D = l , 2

J/cm',

correspondendo a um tempo de exposição de 40 s. Durante a aplicação do laser, foram
seguidas as normas de segurança necessárias, ressaltando a utilização dos óculos de
segurança para operador e demais assistentes. A mucosa esquerda não recebeu tratamento.
Nos dias 3 e 4 as mucosas direita e esquerda foram arranhadas com a ponta
de uma agulha. Nos dias 2, 5, 8 e 10 três animais foram sacrificados em cada um desses
dias e a mucosa jugal removida para análise histopatológica.

Grupo I I I - Controle dos grupos preventivos:
No

dia

O,

dois

animais

foram

sacrificados

para

observação

e

estabelecimento de parâmetros de mucosa sadia com características histopatológicas
nonnais. Estes espécimes foram considerados os controles.
A figura 4.1 ilustra de modo resumido a metodologia empregada.
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Figura 4 . 1
Resumo da metodologia empregada

4.2 SEGUNDA FASE:
Cicatrização da mucosite
Nesta segunda fase, a mucosa esquerda foi analisada. A partir do dia 4, com
a lesão j á estabelecida, os grupos foram novamente reorganizados e redivididos. Foram
escolhidos aleatoriamente, entre os grupos I e I I preventivos, animais para receberem o
tratamento terapêutico com laser na mucosa esquerda, sendo que a outra metade não
recebeu nenhum tipo de tratamento, e serviu como grupo controle.

Grupo IV - Controle terapêutico
Este grupo recebeu quimioterápico nos dias O e 2.
Nos dias 3 e 4, os animais tiveram as mucosas esquerdas arranhadas com a
ponta de uma agulha por duas vezes e não receberam nenhum tipo de tratamento.
Nos dias 2, 5, 8 e 10 três animais foram sacrificados e as mucosas jugáis
foram recolhidas para análise histopatológica das lesões. Todos os dias eles foram
anestesiados e suas lesões fotografadas.

Grupo V - Laser terapêutico
Este grupo recebeu o mesmo protocolo de tratamento do grupo controle,
porém, a partir do 5° dia de experimento, iniciou-se a aplicação do laser pontualmente na
lesão, até o dia 9 do experimento. Para o tratamento da lesão, os parâmetros da irradiação
laser foram os mesmos descritos anteriormente para o grupo I I (k: 660 nm, P: 30 m W , D:
1,2J/ c m ^ t: 40 s ) .
Nos dias 2, 5, 8 e 10, três animais de cada grupo foram sacrificados para
coleta de material e análise histopatológica das suas mucosas.
A tabela 4.1 resume o procedimento experimental realizado neste trabalho.
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DIA

TRABALHO REALIZADO

0

Crioterapia (Grupo I) + Laser preventivo (Grupo H) +
Quimioterapia (Grupo I e 11) +
Sacrifício de um animal por grupo - n=2 (Grupo HI)

1

Laser preventivo (Grupo II)

2

Crioterapia (Grupo I) + Laser preventivo (Grupo n) +
Quimioterapia (Grupo I e 11) +
Sacrifício de três animais por grupo - n=6

3

Laser preventivo (Grupo II) +
Ranhura em mucosa direita e esquerda (Grupo I e 11)

4

Ranhura em mucosa direita e esquerda (Grupo I e ET) +
Morte de u m animal (Grupo II)
Laser terapêutico (Grupo I V )
Sacrifício de três animais por grupo - n=6

6

Laser terapêutico (Grupo I V )

7

Laser terapêutico (Grupo I V )

8

Laser terapêutico (Grupo I V )
Sacrifício de três animais por grupo - n=6

9

Laser terapêutico (Grupo I V )

10

Sacrifício de três animais por grupo - n=6

Tabela 4.1: Cronograma do procedimento experimental para prevenção e
tratamento de mucosite bucal induzida em hamsters.
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Durante o período experimental, os animais foram pesados diariamente e
tiveram a sua mucosa jugal evertida para serem fotografadas e a severidade da mucosite
classificada. O critério utilizado para avaliação do grau de mucosite foi o da OMS
modificado, devido às limitações para o trabalho animal:
0- Inexistência de alteração da mucosa;
1- Edema.
2- Eritema.
3- Úlceras.
4- Úlceras severas com formação de pseudomembrana.
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo test t-student.
Os resultados foram considerados significantes quando p<0.05.

4.3 A N Á L I S E

HISTOPATOLÓGICA

As mucosas recolhidas para exame foram identificadas e imersas em
solução fixadora de formalina a 10%. Os espécimes foram processados segundo a rotina de
coloração para Hematoxilina &

Eosina do Laboratório de Anatomia Patológica da

U n i F M U e analisados por dois avaliadores previamente calibrados.
O infiltrado inflamatório foi classificado em agudo ou crônico, segundo as
células predominantes e quanto à intensidade foi dividido em:
0- Ausente.
1- Discreto.
2- Moderado.
3- Intenso.
A avaliação foi descritiva e não foram realizadas análises morfométricas ou
quantitativas dos elementos celulares ou de componentes da matriz extracelular.
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5 RESULTADOS

5.1 Análise da massa corpórea
A figura 5.1 e o quadro 5.1 ilustram a média da massa corpórea dos animais
durante o período experimental.
A massa corpórea dos animais tanto do grupo crioterapia (grupo I) quanto
do grupo laser preventivo (Grupo II) diminuiu durante o período experimental, no entanto,
a perda de peso foi mais acentuada no grupo crioterapia, j á que a partir do día 2 verificouse maior perda em relação ao grupo laser. A massa corpórea no grupo laser manteve-se
sem grandes variações nos dias 1, 2 e 3. A partir do dia 5, a perda de peso foi mais
pronunciada.
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Figura 5.1- Média da massa corpórea dos animais durante o período
experimental
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Massa (g)

Desvio padrão

Massa (g)

Desvio padrão

Dia
Grupo laser
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

150
148,57
147,85
145,45
144
140
138,57
138,57
135,71
132,5
130

0
3,63
4,25
6,87
6,99
8,16
10,69
10,69
9,75
9,57
14,14

Grupo crioterapia
150
147,85
141,42
137,27
130,90
127,27
130
128,75
123,75
122,5
120

0
4,25
8,64
11,03
13,00
12,72
13,09
11,25
11,87
9,57
11,54

Quadro 5.1- Médias da massa corpórea e desvio padrão dos animais durante o
período experimental

A o se cruzar as informações entre o grupo laser e o grupo crioterapia, observou-se
que no dia 1 os grupos ainda apresentam a mesma massa corpórea. Nos dias 2, 3, 4 e 5, os
grupos apresentam massas mais baixas em relação àquela inicial.
A análise estatística da massa corpórea dos hamsters entre os dias O e 5 do
experimento, quando foi induzida a mucosite, mostrou que:
- os animais do grupo I (crioterapia preventiva) nos dias 2, 3, 4 e 5
mostraram perda de peso significativa em relação aos dias O e 1 ;
- os animais do grupo I I {laser preventivo) não mostraram alterações
significantes na massa corpórea nos dias O, 1, 2 e 3, entretanto, a massa foi
significativamente menor nos dias 4 e 5.
A comparação dos dados obfidos para a massa corpórea entre os dois
grupos, mostrou diferenças significativas nos dias 2, 3, 4 e 5.0 quadro de número de
animais/massa corpórea é demonstrado no A N E X O 1.
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5.2 Experimentos de prevenção da mucosite
A figura 5.2 e o quadro 5.2 ilustram a média do grau de mucosite bucal
induzida em hamsters

após tratamento preventivo com laser em baixa intensidade e

crioterapia durante o período experimental.
A comparação entre os grupos laser e crioterapia evidencia que a curva do
grau de mucosite no grupo da crioterapia mostra valores mais altos quando comparados ao
grupo laser, durante todo o período experimental. N o grupo crioterapia, a média máxima
alcançada foi de 3,1, no dia 7 do experimento, enquanto que no grupo laser, o maior grau
de mucosite f o i 2,6 no 6° dia do experimento, ambos ainda na fase inflamatoria da
mucosite. Notou-se que após o dia 8, a queda no grau de mucosite foi mais acentuada para
o grupo laser.
A análise estatística dos resultados mostrou que no dia 3 após o início do
experimento, a média do grau de mucosite foi significativamente menor no grupo laser.
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crioterapia
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Figura 5.2- Média do grau de mucosite bucal induzida em hamsters após
tratamento preventivo com laser em baixa intensidade e crioterapia durante todo o
período experimental
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Grau de
mucosite

Desvio padrão

Grau de
mucosite

Desvio padrão

Dia
Grupo laser
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
0
0,35
0,63
1,4
2,2
2,57
2,42
2,42
1,33
1,33

0
0
0,49
0,50
0,51
0,78
0,78
0,78
0,97
0,57
0,57

Grupo crioterapia
0
0
0,71
1
1,81
2,72
3
3,12
3
2,75
2,75

0
0
0,46
0
0,40
0,64
0,75
0,83
0,75
0,95
0,95

Quadro 5.2- Média e desvio padrão do grau de mucosite bucal induzida em hamsters
após tratamento preventivo com laser em baixa intensidade e crioterapia durante
todo o período experimental
O quadro de número de animais/grau de mucosite encontra-se no A N E X 0 2 .

5.3 Experimentos de terapia da mucosite
A figura 5.3 e o quadro 5.3 ilustram a média do grau de mucosite bucal
induzida em hamsters após terapia com laser em baixa intensidade durante o período
experimental.
Observou-se que até o dia 5, onde os grupos foram

aleatoriamente

reorganizados para investigação da terapia laser em baixa intensidade na aceleração do
processo cicatricial de mucosite bucal, a média do grau de mucosite era aproximadamente
igual para ambos os grupos, indicando que o tratamento preventivo não interferiu na
mucosa esquerda dos hamsters. A partir do dia 6, notou-se que o grau de mucosite é
menor, quando comparado ao grupo controle. A análise inferencial mostrou que o grau de
mucosite bucal foi significativamente maior no grupo controle, indicando que a terapia
laser em baixa intensidade acelerou o processo de cicatrização.
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Figura 5.3- Média do grau de mucosite bucal induzida em hamsters após terapia com
laser em baixa intensidade durante todo o período experimental

Grau de
mucosite

Desvio padrão

Grau de
mucosite

Desvio padrão

Dia
Grupo laser
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

0
0
1
1
2,18
2,36
2,5
2
1,87
1,5
1,25

0
0
0
0
0,40
0,50
0,75
0,75
0,99
0,57
0,5

Grupo controle
0
0
1
1
2,3
2,7
3,28
3,28
3,14
3,25
3

0
0
0
0
0,48
0,67
0,48
0,48
0,69
0,95
0,81

Quadro 5.3- Média e desvio padrão do grau de mucosite bucal induzida em
hamsters após terapia com laser em baixa intensidade durante todo o período
experimenta
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O quadro do número de animais/grau de mucosite encontra-se no A N E X 0 3 .

5.4 Resultados histopatológicos

Grupo I I I - controle
Os cortes histológicos das mucosas do grupo controle revelaram uma
mucosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado ortoqueratinizado, corrugado, com
poucas camadas de células e interface plana com o tecido conjuntivo. A lâmina própria era
constituída por tecido conjuntivo ora denso, ora frouxo, bem celularizado e a submucosa
exibia feixes organizados de fibras musculares estriadas esqueléticas (Figuras 5.4.1 A e B).

Grupo I - crioterapia preventiva
No dia 2 foram observadas alterações discretas do epitélio, como maior
quantidade de lâminas de queratina (dado não avaliado estatisticamente), congestão dos
vasos e discreta desorganização da lâmina própria (Figuras 5.4.1 C e D).
No dia 5 a mucosa mostrou-se com áreas de atrofia, células da camada basal
vacuolizadas com halo perinuclear e áreas de solução de continuidade e exposição do
tecido conjuntivo. N a lâmina própria notava-se aumento do tecido conjuntivo denso e áreas
de processo inflamatório misto variando de discreto a moderado (Figuras 5.4.1 E e F).
No dia 8 o epitélio de revestimento da mucosa perdeu o aspecto vacuolar,
todavia alguns espécimes mostravam perda de continuidade o epitélio. A lâmina própria
apresentava infiltrado inflamatório predominantemente crônico associado a tecido de
granulação caracterizado por neoformação fibrovascular com desorganização do colágeno
(Figuras 5.4.1 G e H).
No dia 10 a mucosa era revestida por epitélio pavimentoso estratificado
ortoqueratinizado, corrugado, com poucas camadas de células e interface plana com o
tecido conjuntivo, alguns espécimes ainda mostravam solução de continuidade. A lâmina
própria

era constituída

infiamatório

crônico

por

difuso

tecido

conjuntivo

permeado

por

moderado

infiltrado

associado a tecido de granulação com angiogênese e

fibrogênese. Notava-se feixes de fibras colágenas em várias direções (Figuras 5.4.1 I e J).
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Controle

Dia 2
Crioterapia

Dia 5
Crioterapia

Dia 8
Crioterapia

Dia 10
Crioterapia

Figura 5 . 4 . 1
Grupo Controle X Crioterapia
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LEGENDA FIGURA 5.4.1

Figuras 5.4.1 A e B: Fotomicrografías do grupo contole no dia O do experimento,
em aumentos de 4 0 X ( A ) e lOOX (B). Observa-se mucosa revestida por epitélio
pavimentoso estratifícado ortoqueratinizado, corrugado, com poucas camadas de células e
interface plana com o tecido conjuntivo (Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.1 C e D: Fotomicrografías do grupo crioterapia no dia 2 do
experimento mostrando alterações discretas do epitélio, como maior quantidade de lâminas
de queratina, congestão dos vasos e discreta desorganização da lâmina própria (Aumento
40X e lOOX - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.1 E e F: Fotomicrografías

do grupo crioterapia no dia 5 do

experimento mostrando (figura E) áreas de atrofia, células da camada basal vacuolizadas
com halo perinuclear e áreas de solução de continuidade

e exposição do tecido

conjuntivo.A fígura F mostra na lâmina própria o aumento do tecido conjuntivo denso e
áreas de processo inflamatório misto, variando de discreto a moderado (Aumentos 40X e
400X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.1 G e H: Fotomicrografías do grupo crioterapia no dia 8 do
experimento mostra epitélio de revestimento da mucosa com perda do aspecto vacuolar. A
lâmina própria apresentava infiltrado inflamatório predominantemente crônico associado a
tecido de granulação caracterizado por neoformação fibrovascular com desorganização do
colágeno (Aumentos 40X e lOOX - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.1 I e J: Fotomicrografías do grupo crioterapia no dia 10 do
experimento, a mucosa apresenta-se revestida por epitélio pavimentoso

estratificado

ortoqueratinizado, corrugado, com poucas camadas de células e interface plana com o
tecido conjuntivo. A lâmina própria apresenta constituída por tecido conjuntivo permeado
por moderado infiltrado inflamatório crônico difuso associado a tecido de granulação com
angiogênese e fibrogênese e feixes de fibras colágenas em várias direções (Aumentos 40X
e 40X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
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Grupo II - laser preventivo
N o dia 2 foram observadas alterações discretas do epitélio, como maior
quantidade de lâminas de queratina (dado não avaliado estatisticamente) e vasos congestos
(Figuras 5.4.2 C e D).
N o dia 5 as células da camada basal do epitélio estavam vacuolizadas com
halo perinuclear e áreas de solução de continuidade e exposição do tecido conjuntivo. Na
lâmina própria notava-se aumento expressivo do tecido conjuntivo denso e áreas de
processo inflamatório discreto e tecido de granulação (Figuras 5.4.2 E e F).
N o dia 8 o epitélio de revestimento da mucosa perdeu o aspecto vacuolar,
todavia poucos espécimes mostravam perda de continuidade o epitélio. A lâmina própria
apresentava moderado infiltrado inflamatório predominantemente crônico associado a
tecido de granulação bem celularizado, com expressiva angiogênese, com neoformação
fibrosa, alinhamento dos fibroblastos e do colágeno (Figuras 5.4.2 G e H).
No

dia

10 notava-se

a mucosa revestida por

epitélio

pavimentoso

estratificado ortoqueratinizado, corrugado, com poucas camadas de células e interface
plana

com

o

tecido

conjuntivo,

alguns

espécimes

ainda

mostravam

solução

de

continuidade. A lâmina própria era constituída por tecido conjuntivo permeado por
moderado infiltrado inflamatório predominantemente crônico difuso associado a tecido de
granulação. Notava-se intensa neoformação de vasos com calibres variados e organização
paralela do tecido conjuntivo recém-formado. (Figuras 5.4.2 I e J).

30

Controle

Dia2
Laser

Día 5
Laser
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Figura 5 .4.2
Grupo Controle X Laser Preventivo
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LEGENDA FIGURA 5.4.2

Figuras 5.4.2 A e B: Fotomicrografías do grupo contole no dia O do experimento,
observa-se mucosa revestida por epitélio pavimentoso estratifícado ortoqueratinizado,
corrugado, com poucas camadas de células e interface plana com o tecido conjuntivo
(Aumento 4 0 X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.2 C e D: Fotomicrografía do grupo laser preventivo no dia 2 do
experimento, observa alterações discretas do epitélio, como maior quantidade de lâminas
de queratina e vasos congestos (Aumentos 40X e lOOX - Coloração Hematoxilina &
Eosina).
Figuras 5.4.2 E e F: Fotomicrografías do grupo laser preventivo no dia 5 do
experimento, observa-se áreas de solução de continuidade

e exposição do tecido

conjuntivo. Na lâmina própria nota-se aumento expressivo do tecido conjuntivo denso e
áreas de processo inflamatório discreto e tecido de granulação (Aumentos 40X e 40X Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.2 G e H: Fotomicrografías do grupo laser preventivo no dia 8 do
experimento,

a

lâmina

própria

apresentava

moderado

infiltrado

inflamatório

predominantemente crônico associado a tecido de granulação celularizado, com expressiva
angiogênese, com neoformação

fibrosa,

alinhamento dos

fibroblastos

e do colágeno

(Aumentos lOOX e 200X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.2 I e J: Fotomicrografías do grupo laser preventivo no dia 10 do
experimento, epitélio pavimentoso estratificado ortoqueratinizado, corrugado, com poucas
camadas de células e interface plana com o tecido conjuntivo. A lâmina própria constituída
por tecido conjuntivo permeado por moderado infiltrado inflamatório predominantemente
crônico difuso associado a tecido de granulação. Nota-se intensa neoformação de vasos
com calibres variados e organização paralela do tecido conjuntivo
(Aumento lOOX e 200X - Coloração Hematoxilina & Eosina).

recém-formado
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Grupo IV - controle terapêutico
No dia 5 notava-se mucosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado
ortoqueratinizado. A lâmina própria, constituída por tecido conjuntivo ora denso, ora
frouxo, estava permeada por infiltrado inflamatório predominantemente agudo que variava
de moderado a intenso de disposição em placas (Figuras 5.4.3 A e B).
N o dia 8 todos os espécimes avaliados mostravam perda de continuidade o
epitélio. A lâmina própria apresentava intenso infiltrado inflamatório predominantemente
crônico associado a áreas de necrose e tecido de granulação caracterizado por neoformação
fibrovascular com desorganização do colágeno (Figuras 5.4.3 C e D).
N o dia 10 alguns espécimes ainda mostravam úlcera do epitélio. A lâmina
própria era constituída por tecido conjuntivo denso permeado por intenso infiltrado
inflamatório

crônico difuso

associado a tecido de granulação com angiogênese e

fibrogênese. Eram observadas áreas com feixes de fibras colágenas ora desorganizados, ora
dispostos paralelamente (Figuras 5.4.3 E, F e G).
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Dia 5

Dia 8

Dia 10

Figura 5 . 4 . 3
Controle terapêutico
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LEGENDA FIGURA 5.4.3

Figuras 5.4.3 A e B: Fotomicrografías do grupo controle terapêutico no dia 5 do
experimento

nota-se

mucosa

revestida

por

epitélio

pavimentoso

estratificado

ortoqueratinizado. A lâmina própria, constituída por tecido conjuntivo ora denso, ora
fi-ouxo, infiltrado inflamatório predominantemente agudo que varia de moderado a intenso
(Aumentos 40X e 200X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.3 C e D: Fotomicrografias do grupo controle terapêutico no dia 8 do
experimento, a lâmina própria apresenta intenso infiltrado inflamatório, associado a áreas
de necrose e tecido de granulação caracterizado por neofonnação

fibrovascular

com

desorganização do colágeno (Aumentos 40X e 200X - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.3 E, F e G: Fotomicrografías do grupo controle terapêutico no dia 10
do experimento, a lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso pemieado por
intenso infíltrado inflamatório, associado a tecido de granulação com angiogênese e
fíbrogênese (Aumentos 4 0 X , lOOX E lOOX- Coloração Hematoxilina & Eosina).
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Grupo V - laser terapêutico
N o dia 5 notava-se mucosa revestida por epitélio pavimentoso estratificado
ortoqueratinizado. A lâmina própria, constituída por tecido conjuntivo ora denso, ora
frouxo, estava permeada por discreto infiltrado inflamatório predominantemente ora
agudo, ora crônico. Notava-se tecido de granulação com intensa angiogênese (Figuras
5.4.4 A e B ) .
No dia 8 alguns espécimes avaliados mostravam perda de continuidade o
epitélio. A lâmina própria apresentava intenso infiltrado inflamatório predominantemente
agudo associado a áreas de necrose e tecido de granulação caracterizado por neoformação
fibrosa, angiogênese expressiva com vasos congestos (Figuras 5.4.4 C e D).
No dia 10 alguns espécimes ainda mostravam solução de continuidade e
úlcera do epitélio. A lâmina própria era constituída por tecido conjuntivo denso permeado
por moderado infiltrado inflamatório crônico difuso associado a tecido de granulação com
intensa angiogênese e fibrogênese. Eram observadas áreas com feixes de fibras colágenas
ora desorganizados, ora dispostos paralelamente (Figuras 5.4.4 E e F).
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Dia 5

Dia 8

Dia 10

Figura 5 . 4 . 4
Laser terapêutico
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LEGENDA FIGURA 5.4.4

Figuras 5.4.4 A e B: Fotomicrografías do grupo laser terapêutico no dia 5 do
experimento, a lâmina própria constituída por tecido conjuntivo ora denso, ora frouxo,
permeado por discreto infíltrado inflamatório. Nota-se tecido de granulação e angiogênese
(Aumentos 4 0 X e lOOX - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.4 C e D: Fotomicrografías do grupo laser terapêutico no dia 8 do
experimento, a lâmina própria apresenta intenso infíltrado inflamatório associado a áreas
de necrose e tecido de granulação caracterizado por neoformação fibrosa, angiogênese e
vasos congestos (Aumentos 4 0 X e lOOX - Coloração Hematoxilina & Eosina).
Figuras 5.4.4 E e F: Fotomicrografías do grupo laser terapêutico no dia 10 do
experimento, moderado

infiltrado

inflamatório,

associado

a tecido

de granulação,

angiogênese, fibrogênese e feixes de fibras colágenas (Aumentos 40X e 1OOX - Coloração
Hematoxilina & Eosina).

38

6 DISCUSSÃO

Nas condições realizadas neste estudo, os resultados obtidos indicam que o
laser pode reduzir a severidade da mucosite bucal quando usado como método preventivo
de um modo mais efetivo que a crioterapia. Além disso, o laser em baixa intensidade
mostrou ser eficaz na melhoria dos quadros de mucosite j á instalados, acelerando o
processo de cicatrização da mucosa pela diminuição clínica do quadro infiamatório e
acentuada neoformação de vasos quando comparada ao grupo controle, que não recebeu
tratamento. Todos estes resultados foram confirmados pela análise histopatológica.
Para a indução da mucosite em hamsters,

foi seguida a metodologia

proposta por Sonis et al"*^. Primeiramente, nosso trabalho mostra a viabilidade de se
realizar experimentos in vivo (com hamsters) para estudo da ação do laser na mucosite
induzida por quimioterápicos com as condições oferecidas pelo Biotério do IPEN. Isso
abre amplas portas para novas possibilidades de estudos sobre a efiopatogenia da mucosite,
análises morfológicas e investigações sobre ação preventiva e terapêutica do laser nestas
lesões.
N a maioria dos estudos onde se utiliza o protocolo estabelecido por Sonis et
al. o objetivo é analisar a ação de citocinas e fatores de crescimento na modulação da
mucosite, o que não foi a proposta deste trabalho''^''*''''*^'''^. De outra forma, a grande
totalidade dos estudos na ação preventiva e curativa do laser em mucosite foram feitos em
centros com pacientes acometidos por doenças neoplásicas"'''^'^''^^'''"''", assim, nossos
resultados serão comparados, dentro das limitações, com os estudos clínicos disponíveis na
literatura e poucos estudos com metodologia semelhante à nossa, porém ainda em fase de
resultados parciais.
Os animais do grupo que usou o laser como método preventivo de mucosite
bucal tiveram uma perda de massa corpórea menor, comparada ao grupo da crioterapia.
Apesar de não termos medido a quantidade de ração ingerida por cada animal, a explicação
para este achado reside no fato que, clinicamente, os animais tiveram graus de mucosite
mais brandos que o grupo que usou a crioterapia. Sabe-se que a mucosite causa dor
significante, comprometimento nutricional, redução da qualidade de vida e por vezes,
interrupção do tratamento^'^^. A própria escala de mucosite da OMS mostra que a partir do
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grau 3 a úlcera j á é dolorosa e o paciente só consegue se alimentar com líquidos ou via
parenteral, o que leva ao emagrecimento'.
Outro fator contribuinte para a menor perda da massa corpórea dos animais
do grupo laser preventivo pode ser a ação analgésica do laser, pois ele estimularia a ação
dos

nervos

periféricos

e

liberação

de

endorfinas

e

encefalinas,

diminuiria

a

hiperpolarização da membrana celular e aumentaria a concentração de A T P , o que poderia
contribuir para a manutenção da estabilidade da membrana'''"'*'.

Clinicamente, é sabido

que pacientes que não conseguem se alimentar pela dor da mucosite, após sessão de
laserterapia,muitas vezes estão aptos a alimentarem-se.
Com relação à prevenção da mucosite, os animais do grupo

laser

apresentaram graus mais brandos de mucosite em relação aos do grupo crioterapia. É
proposto que a crioterapia previne a mucosite pela vasocontricção que o gelo causa na
mucosa antes, durante e momentos após a infusão do 5-FU; consequentemente, uma menor
quantidade de quimioterápico chegaria até as células da camada basal da mucosa, evitando
ou diminuindo a agressão e a liberação dos agentes inflamatórios nesta região de
renovação celular e, portanto, o grau da mucosite também seria menor^'"'^''".
O mecanismo de prevenção da mucosite pelo laser em baixa intensidade
ainda não foi desvendado. Entretanto, clinicamente sua ação benéfica é comprovada, como
no trabalho de Eduardo, que observou que a radiação vermelha comparada à infravermelha
na prevenção de mucosites em pacientes submetidos a protocolo para transplante de
medula óssea diminuiu a severidade clínica da mucosite bucal, bem como a intensidade da

dor'1
Apesar de estudos clínicos mostrarem o potencial de redução na severidade
da mucosite, não há trabalhos que fundamentem seus mecanismos. Silveira, 2001, em sua
dissertação de mestrado mostrou que a radiação vermelha aumentou significantemente a
desgranulação dos mastócitos em tecido gengival quando comparado ao grupo controle
sem irradiação''^. A principal função do mastócito é sintetizar e armazenar mediadores
químicos do processo inflamatório, em especial a histamina. Com a degranulação dos
mastócitos, há a liberação desses mediadores químicos que potencializam a resposta
inflamatória.
Estes resultados são aparentemente conflitantes, pois os sinais cardinais da
inflamação, dor, calor, tumor, rubor e perda de função devem-se principalmente à atuação
de mediadores químicos que agem no endotélio, como a histamina e a prostaglandina, que
causam vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Clinicamente, tanto animais
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como pacientes são beneficiados com a aplicação preventiva do laser em baixa potência,
mostrando sinais flogísticos atenuados. Todavia, o laser leva à degranulação de mastócitos,
segundo Silveira"*^, o que estimularía a inflamação. Em nosso trabalho o laser foi aplicado
nos dias O, 1, 2 e 3, antes da ranliura. Segundo Sonis et al., foi observado em ratos que 24h
após a administração do 5-FU, já havia a presença de células inflamatorias no tecido.
Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar estes resultados: primeiro, tendo em
vista que o laser em baixa potencia, estimula a angiogênese, como observado nos cortes
histológicos, talvez a sua ação sobre os vasos tenha inicio logo nas primeiras fases da
inflamação, seja modulando receptores do endotélio ou a liberação de mediadores
químicos pelas células, e isso levaria a uma atividade anti-inflamatória. Segundo, o laser
agiria na degranulação dos mastócitos, liberando mediadores inflamatorios, que em
cascata, atuariam no sentido do reparo, reduzindo a severidade da mucosite. De toda
forma, novos estudos devem ser realizados, já que a inflamação é urna resposta complexa
do organismo e vários fatores estão associados.
Do ponto de vista histopatológico, não obstante não tenham sido realizadas
análises quantitativas no tecido, notou-se que os espécimes do grupo laser apresentavam
maior organização do tecido de granulação, paralelismo dos fibroblastos e fibras
colágenas, bem como aumento da angiogênese. Estes achados vão ao encontro daqueles de
Ribeiro et al., 2004, onde se observou que a radiação vermelha, com uma dose próxima da
utilizada neste estudo, acelerou a reparação tecidual de queimaduras provocadas em ratos.
Em análises histológicas observou-se também um aumento de neoformação vascular,
proliferação de fibroblastos e aceleração da reepitelização^°.
Como um achado complementar do nosso trabalho, não encontramos
coiTelação estatística entre as diferenças clínicas observadas nos grupos de crioterapia,
controle e laser, tanto preventivo, quanto terapêutico seja na quantidade ou tipo de
processo inflamatório, se agudo ou crônico. A avaliação do infiltrado foi descritiva, onde
ele era classificado em discreto, moderado ou intenso, e por isso sugerimos outros estudos
nos quais se faça a quantificação, e se possível imunofenotipagem das células inflamatórias
presentes nas mucosas dos grupos avaliados. Isso também pode ajudar a responder o
porquê da ação antiinflamatória do laser em baixa potência, pois há diferentes tipos de
linfócitos que conduzem à inflamação, ora com perfil de ataque celular, ora com perfil de
imunidade humoral, o que altera completamente o quadro clínico e a resposta do paciente.
Esses resultados necessitam ser complementados por outros estudos, e
segundo Ribeiro et a l , 2004, embora a literatura seja rica acerca da bioestimulação do
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laser, as informações são variadas e por vezes conflitantes, em especial por causa das
diferenças de metodologias empregadas. Estudos morfológicos in vivo não são comuns
nesta área^°.
O laser em baixa intensidade acelerou o processo cicatricial de mucosite
bucal induzida em hamsters.

Os achados do nosso estudo concordam com o trabalho de

Ferrari e colaboradores^', que avaliaram o efeito do laser terapêutico na mucosite induzida
por quimioterapia seguindo o modelo de Sonis et al., 1990. Os autores induziram a
mucosite com 5-FU e após a escoriação da mucosa, aplicaram laser com comprimento de
onda de ôSSmn, potência de 35mW e dose de 12 J/cm^ por sete dias. A conclusão do
estudo foi que a aplicação do laser em baixa intensidade promoveu a redução da
severidade da mucosite e acelerou a cura das lesões, embora não tenha prevenido c
surgimento das mesmas.
Lopes et al., 2004 utilizaram o protocolo desenvolvido por Sonis et al.,
1990, todavia foi utilizada uma dose de 7,2J/cm^, 780nm na mucosa dos animais e não
foram observados efeitos benéficos da aplicação do laser em relação à mucosite (dado não
publicado).
Os estudos acima citados são resultados parciais de estudos em andamento,
e por isso devem ser avaliados com cuidado. U m detalhe a ser observado é a diferença
entre a dosimetria uülizada, sendo a menor a que foi aplicada em nosso estudo,. Trabalhos
na literatura preconizam doses menores^^'^^'^''^^"'*"''", e, considerando-se o ajuste necessário
para aplicação em humanos, estudos como este servem como ótimos guias de doses e
potências a serem utilizadas a fim de se desenvolver um protocolo para uma redução ainda
maior da severidade da mucosite ou até mesmo conseguir prevenir completamente o seu
desenvolvimento em cada caso (quimioterapia, radioterapia e condicionamento para
transplante de medula óssea).
Outro dado interessante é que o laser em baixa potência per si não é capaz
de prevenir o surgimento das lesões de mucosite.

A nova hipótese de etiopatogenia da

mucosite proposta por Sonis, 2004, mostra quão complexo é o surgimento desta lesão, já
que há vários fatores pró-inflamatórios como a formação de radicais livres, liberação de
citocinas e aüvação de genes em questão. Provavelmente o laser em baixa potência age
sobre alguns destes fatores, minimizando os estímulos flogísficos, mas não o suficiente
para bloquear a cascata da inflamação. Tampouco estudos com aplicação de citocinas ou
drogas anfi-oxidantes foram capazes de prevenir a mucosite^*''''^''''''''^''*''. Talvez o caminho
seja a associação do laser em baixa potência a outras terapias, como o uso de vitamina E
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(pela sua ação anti-oxidante) e outras drogas, atuando assim, em várias frentes no sentido
de minimizar a lesão celular e a ativação dos mecanismo inflamatorios.
Neste sentido, Bicudo utilizou um diodo de emissão de luz (LED) como
fonte de luz na prevenção de mucosite e o paciente não desenvolveu mucosite em nenhum
dos ciclos de quimioterapia''^.

A principal diferença entre u m L E D e o laser de baixa

potência é a coerência, caracteristica única das fontes laser. É bem conhecido que a luz
tem efeitos benéficos no nosso organismo e seu efeito ocorre sobre tecidos inflamados ou
lesados, onde a absorção da luz promoverá o aumento da proliferação celular^^'"*^. Assim
como o laser, outros estudos com maior casuística e padronização de protocolos são
necessários.
Finalmente, este é u m trabalho inicial que responde perguntas primárias
sobre a ação do laser em baixa potência na mucosite induzida por 5-FU em hamsters.
Estudos clínicos vêm sendo realizados em várias partes do mundo na tentativa de
minimizar ou prevenir a mucosite. Todavia, faltam modelos experimentais que expliquem
os processos celulares e subcelulares que ocorrem ante esta condição. Desta forma, nosso
estudo serve de base para novos estudos que somem dados acerca do papel do laser como
fator auxihar no processo de prevenção e cicatrização das lesões bucais da mucosite.
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7 CONCLUSÕES

Pode-se concluir:
•

Foi possível

estabelecer

o protocolo

de indução

de mucosite por

quimioterápico em hamsters.
•

Nas análises clínicas e histopatológicas, conclui-se que o grupo laser
preventivo teve uma menor perda de massa corpórea e menor grau de
mucosite em relação ao grupo crioterapia.

•

Observou-se que o grupo laser terapêutico, clinicamente teve o grau de
mucosite menor que o grupo controle com uma cicatrização mais acelerada
e histológicamente esses dados foram comprovados com a visualização de
uma maior neoformação vascular e de fibroblastos.
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8 ANEXOS
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A N E X O 1 - Número de animais/massa corpórea em ambos os grupos.

dia 0
dia 1
dia 2
dia 3
dia 4
dia 5
dia 6
dia?
dia 8
dia 9
Dia 10

150g

140g

130g

120g

llOg

Crioterapia

15

0

0

0

0

Laser

15

0

0

0

0

Crioterapia

10

4

0

0

0

Laser

12

2

0

0

0

Crioterapia

6

4

4

0

0

Laser

10

4

0

c

0

Crioterapia

::3

4

:"1

3

0

Laser

7

3

1

0

0

2

.:::.:3 .

3

1

5

4

1

0

0

Crioterapia

1

2

3

3

2

Laser

3

4

3

0

0

Crioterapia

1

2

:2

2

1

Laser

2

3

2

0

0

Crioterapia

0

3

2

2

1

Laser

2

3

2

0

0

Crioterapia

0

2

1

3

2

Laser

1

3

3

0

0

Crioterapia

0

0

2

1

1

Laser

0

2

1

0

0

Crioterapia

0

0

2

0

2

Laser

0

2

1

0

0

Crioterapia
Laser

.

Número de animáis por massa corpórea para os grupos laser e crioterapia durante
todo o período experimental
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A N E X O 2- Número de animais/grau de mucosite em ambos os grupos.

DIAO
DIAl
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10

GRAUO

GRAUl

GRAU 2

GRAU 3

GRAU 4

crioterapia

15

0

0

0

0

Laser

15

0

0

0

0

crioterapia

14

0

0

0

0

Laser

14

0

0

0

0

crioterapia

4

10

0

0

0

laser

10

4

0

0

0

crioterapia

0

11

0

0

0

laser

5

6

0

0

0

crioterapia

0

2

9

0

0

laser

0

6

4

0

0

crioterapia

0

0

4

6

1

laser

0

2

4

4

0

crioterapia

0

0

2

4

2

laser

0

0

4

2

1

crioterapia

0

0

2

3

3

laser

0

0

4

2

1

crioterapia

0

0

2

4

2

laser

0

1

3

3

0

crioterapia

0

0

2

1

1

laser

0

2

1

0

0

crioterapia

0

0

2

1

1

laser

0

2

1

0

0

Número de animais por grau de mucosite bucal para os grupos laser e crioterapia
após tratamento preventivo durante todo o período experimental
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A N E X O 3- Número de animais/grau de mucosite em ambos os grupos.

DIAO
DIAl
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10

GRAUO

GRAUl

GRAU2

GRAU3

GRAU 4

Controle

15

0

0

0

0

Laser

15

0

0

0

0

Controle

14

0

0

0

0

Laser

14

0

0

0

0

Controle

0

14

0

0

Laser

0

14

0

0

0

Controle

0

11

0

0

0

Laser

0

11

0

0

0

Controle

0

' 0 •.:^':.ü:.

7

3

0

Laser

0

0

9

2

0

Controle

0

0

4

Laser

0

0

7

Controle

0

0

0

Laser

0

0

5

3

Controle

0

0

0

\. 5

Laser

0

2

4

2

0

Controle

0

0

1

2

Laser

0

3

4

4 v';.
1

Controle

0

0

1

1

2

Laser

0

2

2

0

0

Controle

0

0

1

2

1

Laser

0

3

1

0

0

^•iZ 0

1

•.:.:;|.:5''^
4

0

• 5: • •

2
0

,

2

0

Número de animais por grau de mucosite bucal para os grupos laser e contrôle
(sem tratamento) após terapêutica durante todo o período experimental
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