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RESUMO 

 

A radiomarcação de biomoléculas específicas com o tecnécio-99m 
99mTc utilizando agentes quelantes bifuncionais é um campo em crescimento na 

Medicina Nuclear. Em especial, a classe de peptídeos regulatórios, como a 

Neurotensina, participa de processos fisiológicos essenciais no organismo, como 

o crescimento tumoral. O objetivo do presente trabalho foi o estudo comparativo 

da influência dos agentes quelantes bifuncionais 6-hidrazinonicotinamida (HYNIC) 

e S-acetil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3), no comportamento in vitro e in vivo  do 

análogo duplamente estabilizado da Neurotensina(8-13) radiomarcado com 99mTc, 

em células tumorais de mama da linhagem MDA-MB-231. Um elevado rendimento 

radioquímico (> 97%) e estabilidade frente aos agentes transquelantes foi 

observado para ambos análogos radiomarcados. Foram também obtidos 

comportamentos similares in vitro, no que diz respeito à porcentagem de ligação 

às proteinas plasmáticas (aproximadamente 22%), estabilidade metabólica, 

ligação aos receptores celulares (intervalo nM) e taxas de 

internalização/externalização para ambos radiocomplexos. A maior lipofilicidade 

encontrada para o análogo radiomarcado via MAG3 refletiu nas principais 

diferenças nos estudos de biodistribuição. A degradação do análogo 

radiomarcado via HYNIC nos estudos de estabilidade metabólica in vivo aos 90 

min levou a menor retenção tumoral (0,44±0,02% DI/g), e consequentemente, às 

menores razões tumor/órgãos não-alvos (< 5%). Embora a superioridade do 

traçador marcado via MAG3 tenha sido comprovada no presente estudo, um 

redesenho estrutural objetivando contornar a alta captação no trato 

gastrointestinal deve ser realizada a fim de que sua potencial aplicabilidade não 

seja comprometida.  

 



PRECLINICAL EVALUATION OF NEUROTENSIN(8-13) ANALOG 

RADIOLABELED WITH 99mTc: IN VITRO AND IN VIVO CHARACTERIZATION 

 

Rodrigo Teodoro  

 

ABSTRACT 

 

The radiolabeling of receptor specific biomolecules with 99mTc using 

bifunctional chelator agents represents a growing field in Nuclear Medicine, 

specially, regarding regulatory peptides, such as Neurotensin, which are important 

in several essential physiological functions, particularly in tumor growth. The aim 

of the study was the comparative radiolabeling evaluation of the double-stabilized 

NT(8-13) analog with 99mTc, via the bifunctional chelating agents 6-

hydrazinonicotinamide (HYNIC) and  S-acetyl-mercaptoacetyltriglycine (MAG3) in 

MDA-MB-231 breast cancer cell line. High radiochemical yields (> 97%) and 

stability toward transchelant agents  was observed for both radiolabeled analogs. 

Also, comparable in vitro behaviour regarding the percentage of plasma protein 

binding (nearby 22%), metabolic stability, receptor binding affinity (nM range), and 

internalization/externalization rates were obtained. The greater lipophilicity found 

for the analog radiolabeled via MAG3, reflected in the major differences in  

biodistribution studies. The in vivo metabolic stability studies suggested that the 

degradation observed in the later time  point (90 min) for the conjugate 

radiolabeled via HYNIC, leads not only to lower tumor uptake accumulation 

(0,44±0,02% ID/g), but also to lower tumor-to-non-tumor ratios (< 5%). Although 

the superiority of the tracer radiolabeled via MAG3 had been confirmed in the 

present study, a strucutural re-design aiming the reduction of the high 

gastrointestinal uptake must be done in order to guarantee the potential 

applicability of MAG3-radiocomplex.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Medicina Nuclear  

A Medicina Nuclear é a especialidade que se destina ao diagnóstico, 

tratamento e investigação médica mediante o uso de radionuclídeos combinados 

a outros compostos químicos ou fármacos, formando radiofármacos(1).  

Como recurso diagnóstico, a Medicina Nuclear é um meio seguro e 

eficiente, em geral indolor e não invasivo. Os procedimentos são de alta 

sensibilidade, descrevendo anormalidades na estrutura e na função dos órgãos 

estudados. Permite também, avaliar recidivas, acompanhar a evolução, a 

remissão ou a progressão de certas enfermidades em relação a outros métodos 

diagnósticos.  

As imagens cintilográficas obtidas através da administração destes 

radiofármacos medem exatamente a radiação emitida que atravessa o organismo, 

ao contrário das técnicas radiológicas convencionais, que medem a absorção da 

radiação aplicada externamente(2). A dose de um radiofármaco necessária a um 

exame é muito mais baixa do que a dose de agentes de contraste utilizadas em 

outras técnicas de diagnóstico(2,3,4), tais como a Radiografia e a Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN).  

Os equipamentos utilizados com esta finalidade são Gama Câmara 

Cintilográfica, Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único 

(SPECT) e Tomografia de Emissão de Pósitron (PET).  

As imagens obtidas pela Tomografia de Emissão por Pósitron acoplada 

a Tomografia Computadorizada (PET/CT) são discrepantemente superiores 

àquelas obtidas por SPECT/CT, porém, os custos envolvidos em ambos os 

procedimentos aumentam de acordo com a qualidade da imagem obtida por cada 

técnica. Como resultado dos atuais avanços nas tecnologias dos detectores e na 

reconstrução de algoritmos, a resolução espacial das imagens obtidas por 

SPECT/CT tem atingido qualidades similares às imagens obtidas por PET/CT(5,6).  

Aliado a isso, nas últimas décadas, o conhecimento da química de 

coordenação de radionuclídeos, bem como, na formulação de conjunto de 

reativos lifolizados cada vez mais estáveis, a fácil disponibilidade e/ou distribuição 
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dos radionuclídeos às radiofarmácias hospitalares tornaram a Medicina Nuclear 

um campo em constante expansão e notavelmente promissor.  

 

1.2. Radiofármacos 

Por definição, radiofármacos  são compostos radioativos utilizados no 

diagnóstico e terapia de doenças humanas. Eles são em sua maioria, compostos 

orgânicos ou inorgânicos com composição definida, sendo também classificados 

de acordo com a sua biodistribuição, propriedades físicas e químicas e ligação 

aos receptores ou por outras interações biológicas(1,7).  

Um radiofármaco geralmente possui dois componentes principais: o 

radionuclídeo e o fármaco, os quais regem a base quimica-molecular para uma 

determinada função e utilidade  de acordo com a participação nos processos 

fisiológicos do órgão de interesse. Para a preparação e escolha de um 

radiofármaco ideal, o radionuclídeo deve conter características ideais como fácil 

disponibilidade, tempo de meia-vida efetivamente curto e propriedades de 

decaimento favoráveis aos detectores atualmente existentes (isto é, entre 100-

250 keV)(8). Já em relação aos fármacos alvo-específicos, parâmetros como alta 

razão alvo/não-alvo, compatibilidade ao radioisótopo, estereoquímica, natureza do 

sistema quelante, carga e tamanho da molécula, ligação às proteínas 

plasmáticas, solubilidade, estabilidade e biodistribuição, são parâmetros que 

devem ser considerados como fatores limitantes à sua aplicabilidade(9,10). 

A sua aplicabilidade também está diretamente associada ao tipo de 

decaimento radioativo do radionuclídeo a ele associado. Radiofármacos 

associados a nuclídeos emissores de radiação gama (γ) e pósitron  emissores 

(β+) são exclusivamente utilizados para o diagnóstico, enquanto emissores 

corpusculares como  alfa (α), beta (β-) e emissores de elétrons Auger são 

utilizados para terapia. Em Medicina Nuclear aproximadamente 95% dos 

radiofármacos são utilizados para fins diagnósticos, e usualmente, não  possuem 

efeito farmacológico, já que  são administrados em quantidades traçadoras (10-6–

10-8 M)(1,7,10).  

Radiofármacos diagnósticos são predominantemente complexos 

metálicos associados a um quelante orgânico, como no caso de “agentes 

metálicos essenciais”, ou conjugados à uma biomolécula, como no caso de 
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radiofármacos alvo-específicos(11). Dentre os radionuclídeos mais utilizados para o 

diagnóstico estão o tecnécio-99m (99mTc), gálio-68 (68Ga), índio-111 (111In), iodo-

123 (123I), tálio-201 (201Tl), flúor-18 (18F) e carbono-11 (11C)(12,13).   

Radiofármacos terapêuticos são complexos desenhados para liberar 

doses terapêuticas de radiação ionizante a sítios doentes. A radioterapia tem sido 

utilizada por cerca de quatro décadas, inicialmente com a utilização do iodo-131 

(131I) radioativo para o tratamento de anomalias na tireóide(14). Os principais 

obstáculos na radioterapia considerando a prática clínica são a disponibilidade de 

radionuclídeos e as técnicas para localização específica dos mesmos em tecidos 

doentes, como os tumores(1,11).  Outros radionuclídeos em evidência atualmente 

na radioterapia de diversas malignidades são o ítrio-90 (90Y) e lutécio-177 

(177Lu)(15). 

Nas últimas décadas, a pesquisa se concentrou no desenvolvimento de 

rádiofármacos alvo-específicos baseados na ligação a receptores celulares dos 

tecidos doentes. Neste caso, a biomolécula radiomarcada, ao alcançar o sítio 

doente, complexa-se com receptores específicos minimizando a exposição da 

radiação em outros locais.    

   

1.3. Radioisótopo tecnécio-99m   

1.3.1. Histórico  

Os radiofármacos de tecnécio-99-metaestável (99mTc) tornaram-se nos 

útimos 30 anos, importantes ferramentas para o diagnóstico de várias doenças ou 

disfunções de órgãos e sistemas que compõem o corpo humano. Existem 

aproximadamente 30 desses compostos sendo utilizados em Medicina Nuclear, 

gerando um volume de exames correspondente a 80% da rotina clínica nas 

radiofarmácias hospitalares(16,17). A cada ano, aproximadamente 25 milhões de 

procedimentos utilizam radiofármacos de 99mTc, sendo esperada uma projeção 

crescente de 15% ao ano(18). 

O elemento químico tecnécio não é encontrado na crosta terrestre em 

abundância, pois o mesmo não é gerado continuamente pela reação ou 

decomposição de outros elementos presentes no planeta. Pequenas amostras de 
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tecnécio foram encontradas em rochas, provavelmente devido aos raios cósmicos 

que bombardearam a Terra(19).  

O tecnécio foi descoberto em 1925 pelos cientistas Noddack, Tacke e 

Berg, os quais o chamaram, inicialmente, de massarium. Eles se basearam nos 

espectros e emissão de raios X obtidos com concentrados de gangas de vários 

minerais, como por exemplo, a columbita(20). O nome “tecnécio” foi originado do 

grego technetos que significa “artificial“ e empregado, primeiramente, por Paneth 

(1947), justamente por ser o primeiro elemento radioativo produzido pelo 

homem(21).  

Somente em 1937, na Itália, os cientistas Perrier e Segré isolaram e 

estudaram este elemento, o qual foi extraído de uma placa defletora de 

molibdênio usada em cíclotron, e somente a partir de 1970, o radioisótopo 99mTc 

começou a ser empregado com freqüência na Medicina Nuclear(22). 

  

1.3.2. Propriedades químicas, físicas e nucleares do 99mTc 

O tecnécio é um metal de transição de número atômico 43, situado no 

Grupo 7 da Tabela Periódica. Possui uma configuração eletrônica 4d55s2, 

fornecendo diversas oportunidades para a formação de complexos com um vasto 

número de diferentes ligantes(4,23).  

Isto se deve principalmente à sua rica e diversa química redox, que 

apesar de fornecer múltiplas oportunidades relativas à modificação estrutural e às 

propriedades dos complexos formados através de uma adequada escolha do 

sistema quelante, torna difícil o controle dos seus estados de oxidação e a 

labilidade dos complexos formados (1,11,22).    

Os números do estado de oxidação do tecnécio variam de -1 a +7, e 

seus complexos de coordenação podem se arranjar de diversas formas(24,25) . A 

seleção apropriada de técnicas sintéticas para obtenção de compostos de 

coordenação específicos(26), determinam assim, não somente sua 

estereoquímica(24), mas também suas propriedades físicas e químicas(1).  

O tecnécio possui 21 isótopos, os quais apresentam número de massa 

que varia entre 90 e 110, e tempo de meia vida (t1/2) que varia entre 0,86 

segundos e 2,6 × 106 anos. Nenhum destes isótopos é estável e o isótopo 99mTc é 
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o que apresenta as melhores propriedades físicas e químicas para a detecção 

externa(19).  

A ampla utilização de radiofármacos com 99mTc está relacionada a 

diversos fatores. O mais importante deles  é seu favorável modo de decaimento 

que inclui a emissão-γ, de energia monocromática de 140 KeV, ideal para 

aquisição de imagens cintilográficas. A esta característica ideal somam-se o curto 

t1/2 de 6,02 horas, acompanhado por um relativamente baixo nível de radiação 

não-penetrante, bem como, a eficiente separação do radionuclídeo “pai”, 

molibdênio-99 (99Mo), através do sistema de geradores 99Mo/99mTc, primeiramente 

desenvolvido no Laboratório Nacional de Brookhaven em 1958 por Tucker e 

Green(1,3,18,23,27).  

 Este gerador pode ser produzido utilizando três métodos químicos 

diferentes: cromatográfico, sublimação e extração por solventes. O procedimento 

mais utilizado é o cromatográfico, baseado em sistema de alumina com 99Mo de 

produto de fissão, justamente por apresentar um excelente custo-benefício(28). No 

gerador de 99Mo/99mTc, o molibdato (99MoO4
2-) é absorvido em uma coluna de 

alumina e o 99mTc é formado pelo decaimento do 99Mo (FIG. 1). O 99mTc na forma 

de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) é eluído, a baixas concentrações (isto é, da 

ordem de 10 µM)(29),  por uma coluna de vidro com solução salina(8).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Esquema de decaimentos radioativos a partir do 
99

Mo incluindo  a transição isomérica e 

os t1/2 dos radionuclídeos
(28)

. 

 

Três parâmetros principais são utilizados como referência na 

construção e modelagem de complexos de 99mTc, cada qual, influenciam 

intimamemente na biodistribuição e cinética in vivo dos complexos formados.  O 

estado de oxidação é considerado o principal parâmetro na determinação da 
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natureza química dos complexos. O tecnécio pode formar ligações químicas com 

ambos elétrons sigma e pi, onde as ligações sigma podem ser do tipo covalentes 

ou coordenadas. Complexos denominados de oxo-99mTc(V), em que o 99mTc se 

encontra no estado de oxidação +V, são os mais comuns. Neste tipo de núcleo, o 
99mTc tipicamente se liga a átomos de oxigênio (isto é, núcleos de [99mTc=O]3+ ou 

[99mTc2O3]
4+) através da  redução do 99mTcO4

- com, por exemplo, o cátion 

estanoso (Sn2+)(30). Atualmente, compostos contendo 99mTc em outros estados de 

oxidação estão sendo continuamente desenvolvidos(30,31).  

A estrutura dos complexos de tecnécio-99m pode também ser 

caracterizada pelo número de coordenação (N), que pode variar de 4 a 7, 

dependendo da natureza do ligante, permitindo assim, a formação de uma 

gemometria tetraédrica (N=4), tetragonal piramidal (N=5), octaédrica (N=6) ou 

pentagonal bipiramidal (N=7).  O terceiro parâmetro para caracterização dos 

complexos formados é a carga elétrica (Z) da molécula total, fornecendo um 

caráter aniônico (Z=-1), neutro (Z=0) ou catiônico (Z=+1)(18,31).  

Assumindo que sua ação poderia ser similar àquela já consagrada 

utilizando o radionuclídeo iodo-131 (131I), 99mTc primeiramente foi utilizado no 

radio-diagnóstico de doenças da tireóide, na forma de 99mTcO4
-(14). Desde então, 

diversos complexos de 99mTc foram sintetizados e estudados como agentes de 

imagem, levando ao desenvolvimento bem sucedido destes complexos, então 

denominados “agentes essenciais”(1). Dependendo do nível de complexidade, os 

radiofármacos de 99mTc podem ser classificados como de primeira, segunda ou 

terceira geração.  

 

1.3.3. Radiofármacos de 99mTc: primeira, segunda e terceira gerações 

A primeira geração de radiofármacos de tecnécio foi desenvolvida 

levando-se em consideração propriedades como a simples absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção de complexos comuns de 99mTc. Estes estudos iniciais 

levaram ao desenvolvimento de  radiofármacos para a tireóide (99mTcO4
-), fígado 

(99mTc-colóides)(32), osso (99mTc-fosfonados)(33) e rins [99mTc- 

dietilenotriaminopentaacético (99mTc-DTPA)](34).   

A habilidade de determinar o exato peso molecular da estrutura de 

coordenação dos compostos, utilizando poderosas técnicas analíticas como a 
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Ressonância Magnética Nuclear, Espectrometria de Massa (EM) e difração de 

Raios-X, levaram os pesquisadores a um melhor entendimento das relações entre 

estrutura-atividade biológica dos agentes de 99mTc.  

Como conseqüência, uma cuidadosa modelagem de novos ligantes e 

seus 99mTc-complexos levaram à descoberta de agentes de imagem para 

perfusão cerebral e miocárdica. Os amplamente utilizados agentes de imagem 

cardíaca, 99mTc-metoxiisobutilisonitrila [99mTc(MIBI)6]
+ (99mTc-sestamibi, 

Cardiolite®)(35) e 99mTc-tetrofosmina (Myoview®)(36), bem como os agentes de 

imagem cerebral 99mTc-hexametilpropilenoaminooxima (99mTc-HMPAO, 

exametazima, Ceretec®)(37) e 99mTc-etilenodicisteínadietiléster (99mTc-ECD, 

biscate, Neurolite®)(38) são o resultado  das estratégias no desenvolvimento de 

complexos de 99mTc mencionadas acima. Estes produtos, incluindo os agentes 

renal 99mTc-mercaptoacetiltriglicina (99mTc-MAG3)
(39) e hepatobiliar 99mTc-

mebrofenina(40), são geralmente referidos como agentes de 99mTc de segunda 

geração, sendo o comportamento biológico destes radiofármacos dirigido pelas 

suas propriedades moleculares, tais como tamanho, carga e lipofilicidade. 

O atual desenho de agentes de imagem são baseados na cuidadosa 

seleção de moléculas adequadas, que agem como vetores efetivos para a 

liberação da radioatividade a sítios biológicos alvo como receptores e 

transportadores. Esta estratégia implica na metodologia de marcação empregada, 

introduzindo para tal finalidade, um radionuclídeo na biomolécula sem provocar 

distorção estrutural, nem mesmo alteração nas propriedades biológicas da 

mesma. No entanto, estes agentes requerem o desenvolvimento de métodos 

sofisticados de marcação que vão além das tecnologias previamente utilizadas. A 

introdução do conceito de  agentes quelantes bifuncionais (AQB) e novos núcleos 

de tecnécio-99m (FIG. 2) como o 99mTc-tricarbonil(41), 99mTc-Nitrido(42), 99mTc-6-

hidrazinonicotinamida (99mTc-HYNIC)(43),  bem como os complexos utilizando 

ligantes mixtos, tem ultimamente permitido o alcance de tal objetivo. Os 

radiofármacos 99mTc-HYNIC-N’-N’’-etilenodiaminodiacético-Try-octreotide (99mTc-

HYNIC-EDDA-TOC)(44) desenvolvido a partir do alternativo 111In-octreotide para o 

mapeamento de tumores neuroendócrinos, bem como, o agente 99mTc-TRODAT-

1(45), utilizado para estudos de  receptores cerebrais, são os melhores exemplos 

da terceira geração de radiofármacos de 99mTc.  
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Figura 2 - Nucléos de 
99m

Tc (A) 
99m

Tc-tricarbonil, (B) 
99m

Tc-HYNIC-(tricina)(L) e (C) 
99m

Tc-nitrido. 

 

Diversas técnicas de marcação foram empregadas no decorrer dos 

anos, utilizando conhecimentos das principais propriedades físicas, químicas e 

radioquímicas deste metal, e também, da sua sistemática química em função do 

estado de oxidação. Um sumário de diferentes tipos de centros de complexação  

levando-se em consideração os parâmetros estado de oxidação, número de 

coordenação e carga elétrica, bem como, aplicabilidade de cada núcleo estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

1.3.4. Marcação de biomoléculas com 99mTc 

Os métodos de marcação de biomoléculas com o radioisótopo 99mTc 

podem ser agrupados, basicamente, em três formas: 1) marcação direta; 2) pré-

marcação indireta; 3) pós-marcação indireta. 

 

 

 
Núcleo assimétrico:  R = biomolécula 

X=S, N;  Y= O,N 

(A)  

(C)  

(B)  

 Biomolécula 

Núcleo simétrico:  R = biomolécula 
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       Tabela 1. Caracterização dos complexos de tecnécio-99m segundo os parâmetros N, EO e 

Z. 

Fonte – Adaptado(18). 

 

 

Na marcação direta, utiliza-se um agente redutor para reduzir o 99mTc ao 

mesmo tempo em que se reduzem as pontes dissulfetos da biomolécula, formando, 

assim, dois grupos tióis que se ligam ao radionuclídeo. Esta técnica pode ser 

utilizada em marcações com proteínas ou peptídeos que apresentam pontes de 

enxofre. Porém, o método apresenta algumas limitações: a marcação não é 

específica, ou seja, apresenta baixo controle do sítio de ligação do tecnécio 

deixando a sua geometria desconhecida; os complexos formados são instáveis in 

vivo; e as quebras das pontes de enxofre podem alterar a estrutura da biomolécula 

e impedir a sua integridade biológica(9). Esta técnica foi muito empregada na década 

N EO Z Núcleos de complexação do Tc por:  Composto  Especificidade por 

Órgão/Tecido Ligação sigma Ligação Pi 

4 +7 -1 ---- (=O)4 Pertecnetato Tireóide 

5 +5 -1 
O4 

=O Gluconato Marcação de cél. Vermelhas 

   
N3S 

=O MAG3 Rins 

   
N2S2 

=O EC Rins 

   S4 =O DMSA(V) Tecidos tumorais 

       

5 +5 0 N4 =O HMPAO Cérebro 

   N2S2 =O ECD Cérebro, células brancas 

   S4 ---N NOET Miocárdio  

       

6 +1 +1 C6 =O MIBI Miocárdio 

 +1 +1 C3N3, C3N2O =O TRICARBONYL Diversos 

 +3 +1 N2O2P2 ---- Q 12 Miocárdio 

 +5 +1 P4 (=O)2 Tetrofosmina Miocárdio 

       

6 +4  N3O3 --- DTPA Rins 

 +3 -1 S3O3 --- DMSA (III) Rins 

  -1 N2O4 --- Derivados HIDA Sistema hepatobiliar 

 +4 -1 O6 --- Fosfonados Osso 

       

7 +3 0 N6Cl ---- Teboroxima Fluxo miocárdico 

       

7 +5 -1 N2O4 =O EDTA, DTPA Rins 

     Derivados de HIDA Sistema hepatobiliar 

Abreviações:  N = número de coordenação; EO = estado de oxidação; Z = carga elétrica.  
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de 90 para a marcação de peptídeos e anticorpos com 99mTc(V), e apesar de não 

ser muito adequada para radiomarcação de biomoléculas pequenas, a sua principal 

vantagem é a fácil execução(9,26).  

Na utilização de métodos de marcação indireta, se faz necessário o uso 

de ligantes, chamados também de agentes quelantes bifuncionais (AQB), que são 

moléculas que contêm grupos funcionais capazes de unirem-se ao íon metálico 

(99mTc) formando um complexo. 

Na pré-marcação indireta, o tecnécio é ligado, inicialmente, ao AQB para 

somente depois se ligar e complexar a biomolécula. A técnica faz uso dos então 

denominados precursores, e vem sendo muito empregada devido ao advento dos 

experimentos de Alberto et al. (1995)(46), que utilizaram 99mTc(I) como núcleo de 

complexo organometálico carbonílico (FIG. 2A). As vantagens do emprego desta 

técnica são a boa definição do processo químico; o fácil controle reacional; e a 

garantia que o radionuclídeo é quelado diretamente pelo AQB sem afetar a estrutura 

da biomolécula, já que a marcação e a etapa de complexação são separadas(47). No 

entanto, as múltiplas etapas sintéticas representam um problema à sua aplicação 

nas radiofarmácias hospitalares.  

Por fim, na pós-marcação indireta, a biomolécula é previamente 

conjugada ao AQB para somente depois realizar a marcação e complexação com o 

radionuclídeo. Esta é a técnica mais utilizada na produção de radiofármacos, 

justamente por não utilizar o radioisótopo no primeiro momento da síntese e 

também por apresentar uma química bem definida e de relativa simplicidade(1,7,47). 

 

1.4. Agentes quelantes bifuncionais 

Especial atenção foi despendida ao desenvolvimento da técnica de 

marcação indireta, uma vez que o radioisótopo se liga covalentemente à 

biomolécula, agindo assim, como coordenador do radionuclídeo, mantendo a 

máxima integridade biomolecular com mínima, ou nenhuma, dissociação in vivo 

(4,48). Nesta técnica o radiocomplexo é basicamente constituído por quatro partes 

principais (FIG. 3): o radionuclídeo metálico, que serve como fonte radioativa a ser 

liberada no sítio do tecido doente; uma unidade quelante, que age como 

coordenadora do radionuclídeo metálico;  um grupo de conjugação, que permite a  
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adesão covalente à biomolécula carregadora; e o espaçador, que desempenha a 

função de modificador farmacocinético e/ou com a finalidade de afastar o sítio de 

ligação do radioisótopo ao síto de ligação da biomolécula(11).   

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema de um radiofármaco alvo-específico: a molécula carregadora e o radionuclídeo 

metálico conectados através de um AQB e um espaçador. 

 

Um agente quelante bifuncional ideal é aquele que forma complexos de 
99mTc com altos rendimentos e a baixas concentrações  do conjugado AQB-

biomolécula (BM). Com a finalidade de atingir este objetivo, o AQB deve 

seletivamente estabilizar um intermediário ou reduzir o estado de oxidação do 99mTc, 

de uma forma que o mesmo não sofra reações redox. As mudanças de estados de 

oxidação frequentemente acontecem com subsequente transquelação do complexo 
99mTc-AQB-BM aos quelantes nativos em sistemas biológicos. Os AQBs devem 

também, formar complexos termodinamicamente estáveis, cineticamente inertes e 

finalmente, possuir um número reduzido de formas isoméricas(1,7,13,49).  

Um dos agentes quelantes usados primeiramente foi o DTPA, porém 

essencialmente para os radioisótopos índio-111, e ítrio-90(48). Geralmente, os 

agentes quelantes de escolha para marcações com 99mTc/186,188Re foram do tipo 

triaminotiol (N3S)(50), como ácido mercaptoacetilglicilglicil gama-aminobutírico 

(MAG2-GABA)(13), diaminoditióis (N2S2)(51) e mercaptoacetiltriglicina (MAG3)(52).  

Finalmente, o método de pós-marcação indireta parece ser o mais 

adequado para aplicação clínica, já que combina os fáceis e efetivos atributos da 

marcação direta combinados à química bem definida da pré-marcação indireta.   

 

AQB 
Biomolécula Espaçador 

Metal 
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1.4.1. Mercaptoacetiltriglicina (MAG3) como agente quelante bifuncional 

Durante as últimas décadas, um grande número de moléculas foram 

sintetizadas utilizando diversos núcleos de coordenação com os átomos de 

nitrogênio (N) e enxofre (S) como doadores de elétrons, visando formar complexos 

de 99mTc úteis para o diagnóstico em Medicina Nuclear. Desta forma, sistemas de 

ligantes possuindo núcleos oxo-99mTc(V) de diaminoditióis (N2S2) como o N-N’-

bis(mercaptoacetil)etilenodiamina, e triaminotiol (N3S), como o 

mercaptoacetiltriglicina, [TcO(MAG3H)]-, foram primeiramente desenvolvidos por 

Fritzberg et al.(53), visando substituir o radiomarcado hippuran®  com 131I (OIH) para 

fins diagnósticos de disfunções renais. Apesar das vantagens demonstradas pelo 
99mTc comparadas àquelas com o 131I, o último ainda era mais específico e sensível 

para tal finalidade(54).  

Diversas modificações foram introduzidas nos núcleos dos membros da 

família de quelatos NxS(4-x) coordenados pelo núcleo [Tc(V)O]+3 visando contornar as 

inúmeras desvantagens frente ao OIH. Inicialmente foram utilizados a classe de  

diamidotióis, mas ainda assim, foram obtidos complexos com um amplo número de 

isômeros e propriedades biológicas discrepantes in vivo(4). Mais tarde, a utilização 

de núcleos N3S, em substituição aos N2S2, foram incorporados na molécula, e 

somente em 1986 a síntese do benzoil-mercaptoacetiltriglicina (Bz-MAG3) foi 

publicada. Pelo fato de possuir centros assimétricos, o composto Bz-MAG3, 

apresentou propriedades mais específicas quando comparado ao OIH, além de 

formas isoméricas não terem sido detectadas(54).  

O desenvolvimento do 99mTc-MAG3, envolve não somente cuidado na 

seleção do ligante coordenador (N3S), mas também nas estratégias de localização 

do substituinte carboxilato na sequência peptídica. Para tal finalidade, diferentes 

grupos protetores foram sintetizados com o MAG3, tais como o S-benzoil (S-bz)(55) e 

o éster N-hidroxisuccinamida (NHS)(56).  

Este amidotiol é protegido contra a formação da ligação dissulfídica por 

um grupo benzoil, sendo removido por aquecimento durante o procedimento de 

marcação. A desproteção do tiol e subsequente radiomarcação, requer altas 

temperaturas e uma alcalinidade elevada (usualmente pH acima de 9). Por este 

motivo, a utilização de quelantes protegidos pelo grupo benzoil é inapropriada para 
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biomoléculas sensíveis a altos valores de  pH  ou  temperatura, como anticorpos, 

certas proteínas e peptídeos(57).    

Na tentativa de reverter este problema, Winnard et al.(58) sintetizaram o 

éster N-hidroxisuccinamida (NHS) com MAG3, utilizando o grupo acetil como 

protetor (FIG.4). Este grupo, é rapidamente removido em pH neutro ou ligeiramente 

alcalino, à temperatura ambiente. Além disso, o número de etapas sintéticas é 

reduzido e uma maior estabilidade do complexo in vivo foi encontrada.  

 

 

 

 

 

Figura 4 - Agente quelante bifuncional S-acetil-MAG3. 

 

1.4.2. 6-hidrazinonicotinamida (HYNIC) como agente quelante bifuncional  

HYNIC (FIG. 5) é um agente quelante bifuncional que tem sido 

amplamente explorado. Historicamente, desde que Abrams e col.(59) relataram 

primeiramente a utilização de núcleos de [99mTc]HYNIC para marcação de 

imunoglubulinas (IgG), as investigações utilizando este núcleo foram realizadas, 

primordialmente, para radiomarcação de proteínas(60), pequenas biomoléculas, 

incluindo peptídeos quimiotáticos(61), análogos da somatostatina(62) e 

oligonucleotídeos antisenso(63).  

 

 

 

 

Figura 5 - Agente quelante bifuncional HYNIC. 

 

Quando associado a moléculas bioativas em meio neutro ou levemente 

alcalino, a parte reativa da biomolécula reage com os grupos nucleofílicos da 
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macromolécula, como os ε-amina dos resíduos da lisina, formando assim, um 

conjugado contendo grupos hidrazina/hidrazida livres(4).  

Diversos grupos de pesquisas dispenderam esforços substanciais na 

caracterização da química de coordenação  de hidrazinas orgânicas utilizando 2-

hidrazinopiridinas(64), 2-hidrazinoimidazolina(65) e 2-hidrazino-4-(trifluorometil) 

piridimina(66). Com estas três modalidades básicas de coordenação que incluiam um 

diazenido monodentado a duas modalidades bidentadas, envolvendo o hidrazino e 

nitrogênios heterocíclicos, foi possível desenvolver a complexação de peptídeos 

quimiotáticos conjugados ao HYNIC com núcleos de 99mTc, utilizando para tal 

finalidade pirimidinas tioladas(65).  

Como o HYNIC ocupa somente um ou dois sítios de coordenação (FIG. 

6), um coligante é necessário para completar a geometria piramidal quadrada ou 

octaédrica do complexo(67). Esses coligantes podem ser o EDDA, a tricina, o ácido 

nicotínico, entre outros(67,68).  A vantagem na utilização de tal sistema são os altos 

rendimentos de marcação obtidos, além da escolha de coligantes, que permite a 

fácil modificação da hidrofilicidade e farmacocinética dos complexos radiomarcados 

com 99mTc. No entanto, duas desvantagens foram encontradas utilizando tricina ou 

glucoheptonato como coligantes: (1) instabilidade da solução do complexo binário 

[99mTc(HYNIC-BM)(L)2], e (2) presença de múltiplas espécies em solução devido às 

diferentes modalidades de ligação entre os componentes do complexo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Exemplo de formas isoméricas onde HYNIC atua como (A) ligante monodentado e (B) 

ligante bidentado. Nota: Estrutura contendo [
99m

Tc-HYNIC-(tricina)2]. 

 

Na tentativa de reverter estes problemas, a fim de garantir uma maior 

estabilidade dos compostos de 99mTc-HYNIC e consequentemente a redução do 
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número de isômeros, a utilização de coligantes mais fracos (isto é,  tricina e 

gluconato) foi substituída pela utilização  de coligantes mais fortes isoladamente, 

como o caso da EDDA(69), ou mesmo, através da utilização de sistemas de 

coligantes, como no caso  dos sistemas tricina/fosfina(70), tricina/EDDA(71), 

tricina/piridina(72) e tricina/acetonitrila(67).  

Liu et  al.(72) utilizaram um sistema ternário [HYNIC, tricina e 

trisodiotrifenilfosfina-3,3’,3’’-trisulfonado (TPPTS)] para a marcação de diversas 

moléculas pequenas, incluindo peptídeos quimiotáticos(73), receptores antagonistas 

da LBT4(74), vitronectina(75) e do GPIIb/IIa(70). O grupo obteve elevados rendimentos 

de marcação, alta estabilidade em solução e reduzido número de formas 

isoméricas. 

Em princípio, o sistema de ligantes ternários [HYNIC-BM, tricina e 

TPPTS] pode ser utilizado para marcação de biomoléculas desde que não possuam 

ligações dissulfídicas (S-S), a utilização de fosfina seja reduzida (já que é um 

composto tóxico), e a biomolécula contenha um ou mais centros quirais(72).     

Apesar de anos de intensiva investigação por diversos grupos de 

pesquisa, é evidente que agentes de imagem baseados em núcleos 99mTc-HYNIC 

são químicamente robustos, mas pobremente caracterizados em níveis 

traçadores(4,76). Contudo, a escolha de coligantes ideais, bem como os avanços nas 

técnicas de caracterização estrutural constituem um conjunto de ferramentas 

valiosas para a aplicação destes promissores núcleos nas radiofarmácias 

hospitalares.  

 

 1.5. Peptídeos  

Um grande desafio para médicos, e em particular para oncologistas, tem 

sido a identificação de ferramentas simples com potencial aplicação e detecção de 

neoplasias em estado precoce de desenvolvimento. Há cerca de 20 anos, 

anticorpos monoclonais tornaram-se muito populares como potencias “balas 

mágicas” contra o câncer. No entanto, essa ferramenta fascinante e simples tornou-

se muito mais difícil de ser transposta em realidade que o esperado, principalmente, 

pelo seu excessiva massa molecular (~150 kDa) e subsequente lenta depuração 

sanguínea(1,11,12).   
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Além disso, os métodos radiográficos não-invasivos se  tornaram 

métodos de diagnóstico padrão para uma variedade de doenças. Durante este 

período, radiocompostos desenvolvidos a partir de moléculas não-específicas à 

anticorpos antígenos-específicos, e mais recentemente, à peptídeos regulatórios 

receptores-específicos, tem emergido como uma das mais importantes classes de 

substâncias para aplicações diagnósticas e terapêuticas(3,7,13). Esta emergência se 

deve à sua favorável farmacocinética caracterizada por um curto tempo de retenção 

no sangue e alta captação nos tecidos alvos(11-13). No entanto, após a descoberta da 

ampla expressão de receptores neuropeptídicos específicos em células neoplásicas 

com alta afinidade e densidade, atenções foram dirigidas predominantemente para a 

marcação de tumores. Embora os  mais proeminentes exemplos de radiofármacos  

utilizados no diagnóstico em Medicina Nuclear sejam os rotineiramente utilizados 

análogos da somatostatina marcados com 111In(12) e peptídeos vasointestinais ativos 

marcados com 123I(77), na década dos anos 90, peptídeos marcados com 99mTc 

emergiram como uma importante classe de radiofármacos no diagnóstico de 

diversas malignidades(11).  

Peptídeos são compostos que contêm diversos aminoácidos α-

carboxílicos ligados por ligações peptídicas. Desenhados pela natureza para 

estimular, inibir e regular diversas funções vitais, os peptídeos são considerados 

agentes ideiais para aplicações diagnósticas(78). Além disso, são elementos 

essenciais na maioria dos processos biológicos fundamentais, e na maioria dos 

casos, a afinidade aos seus receptores é significantemente maior que a encontrada 

por alguns anticorpos e seus fragmentos(13,79).  

Em termos gerais, peptídeos regulatórios representam um grupo de 

diferentes famílias de moléculas conhecidas por agir em múltiplos alvos no corpo 

humano em concentrações extremamente baixas(80). Os alvos destes peptídeos não 

estão necessariamente restritos ao trato gastrointestinal, mas também ao sistema 

endócrino, rins, pulmões, bem como, aos sistemas imune, vascular e periférico 

nervoso(78). No entanto, esta classe de peptídeos controla e modula as funções de 

quase todos os órgãos chave e processos metabólicos, sendo sua ação  mediada 

por receptores de membrana específicos. Em sua maioria, estes receptores são 

pertencentes ao grupo de proteínas acopladas à proteína G, podendo influenciar 

portanto, em muitos sistemas intracelulares efetores(78,81).  
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1.6. Neurotensina:  descoberta e isolamento 

A existência do peptídeo Neurotensina (NT) foi primeiramente percebida 

durante o curso de purificação da substância P de extratos do hipotálamo bovino(82). 

Esta vasodilatação estava associada a uma hipotensão transiente e a atividade 

susceptível durante a digestão proteolítica. Utilizando estas propriedades biológicas 

para monitorar os procedimentos de purificação, o peptídeo casual foi isolado por 

Carraway e Leeman em 1973(83) (FIG. 7) e sua denominação, baseada na grande 

incidência no tecido neuronal e habilidade de afetar a pressão sanguínea. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Fórmula estrutural da molécula do peptídeo Neurotensina nativo. 

 

NT é produzida a partir de um precursor simples, denominado pre-pro-

NT, que contém ambos NT(1-13) e o peptídeo correlato, Neuromedina N (NN). O 

gene codifica um precursor proteíco de  170 aminoácidos contendo ambos o 

peptídeo NT e  o hexapeptídeo NN. Os quatro aminoácidos na porção carboxi-

terminal da NT e da NN são idênticos, sendo os aminoácidos de 8 a 13 da NT 

essenciais para atividade biológica(84,85).  

Neurotensina é um membro da família de peptídeos biologicamente 

ativos que incluem a xenopsina (pGlu-Gly, Lys-Arg-Pro-Trp-Ile-Leu, isolado da pele 

do Xenopus laevis) e NN (Lys-Ile-Pro-Tyr-Ile-Leu, isolado da coluna espinhal de 

porcos). Ambos peptídeos interagem com receptores da NT e são homólogos ao 

peptídeo C-terminal NT(8-13)(86).   

Historicamente, a síntese de análogos da NT, incluindo seus fragmentos 

e protótipos cíclicos congêneres, são resultados de um importante trabalho de 

vários grupos de pesquisadores como Carraway and Leeman(87) , Folkers et al.(88), 

Rivier et al.(89), St-Pierre et al.(90), Bayer et al.(91), Quirion et al.(92), entre outros. Estes 
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estudos pioneiros forneceram a primeira análise sistemática da neurotensina no que 

tange à relação entre estrutura e atividade, bem como das propriedades 

conformacionais de ambas as moléculas nativa e análogos.  

Estudos na literatura indicaram que a parte ativa, e conseqüentemente, a 

responsável pela ligação da NT aos receptores, está compreendida entre os 

aminoácidos Arg8 ao Leu13(93,94). No entanto, a ação de peptidases representava 

uma barreira para a aplicação clínica do análogo, nomeado NT(8-13).  

A clivagem enzimática ocorre através da ação de diversas peptidases, 

incluindo a endopeptidase 24.11, pela enzima conversora de angiotensina, 

metaloendopeptidase 24.15 e finalmente pela metaloendopeptidase 24.16(94). 

Especialmente susceptíveis a estas peptidases são as ligações peptídicas Arg8-

Arg9, Pro10-Tyr11 e Tyr11-Ile12 na molécula de NT(8-13) (FIG. 8).  

 

 

 

Figura 8 - Seqüência de aminoácidos da molécula da NT(8-13). Setas: indicam os sítios de clivagem 

enzimática. 

 

Estas limitações podem ser contornadas através da utilização de 

métodos sintéticos simples que substituem a sequência de aminoácidos 

metabolicamente ativos por miméticos, que por sua vez, estabilizam a molécula e 

conservam uma alta afinidade com o receptor. Aliado a isso, atenções foram 

direcionadas à estabilização destes sítios biodegradáveis pela redução das ligações 

peptídicas, pela metilação de um nitrogênio de uma ligação amida ou pela 

substituição de um aminoácido natural (L, α) por um D-aminoácido não-natural(12).  

 

 1.6.1. Funções fisiológicas da Neurotensina e seu papel hormonal em 

neoplasias  

Neurotensina se localiza principalmente no Sistema Nervoso Central 

(SNC) e em células endócrinas (células-N) do jejuno e do íleo. É liberada  em 

resposta ao aumento de gorduras intraluminais, possuindo numerosas funções no 

Arg8- Arg9-Pro10- Tyr11- Ile12- Leu13 
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trato gastrointestinal (GI), que incluem: efeitos na motilidade do GI; estimulação de 

secreções pancreáticas e biliares; facilitação da translocação de ácidos gordurosos 

do lúmen intestinal; e estimulação do crescimento de diversos tecidos do trato GI, 

bem como, de outros tecidos como a glândula adrenal, hepatócitos e fibroblastos no 

SNC(95,96).  

Em nível central, a NT desempenha o papel de neurotransmissor ou 

neuromodulador na transmissão da dopamina e na secreção de hormônios pela 

glândula pituitária anterior, desempenhando também potentes efeitos analgésicos e 

hipotérmicos no cérebro(95,97).  

O melhor entendimento dos papéis desempenhados no organismo pela 

NT no trato GI e no SNC tem sido amplamente facilitado pela clonagem dos genes 

NT/NN, pela clonagem dos seus receptores e finalmente através do 

desenvolvimento de receptores antagonistas(95).    

Um  dos diversos efeitos biológicos desempenhados pela neurotensina é 

a habilidade de promover o crescimento de tecidos gastroentereopancreáticos in 

vivo, além da proliferação de células dispersas em cultura. Isto, não somente indica 

o papel da NT na regulação da reposição de células normais, mas também sugere a 

possibilidade da sua contribuição no crescimento de cânceres que expressam seus 

receptores(95,96,97).    

 A associação epidemológica da incidência de câncer com a alta ingestão 

de gordura, sugere a possibilidade de que a NT, liberada como hormônio durante a 

digestão da gordura, pode desempenhar algum papel. Embora a resposta à 

ingestão de uma refeição simples ou à perfusão no intestino tenha sido 

documentada, os efeitos a longo prazo da dieta na síntese e liberação da NT não é 

conhecido. Interessantemente, a liberação intestinal da NT é promovida por ácidos 

gordurosos insaturados (oleicos, linoleicos), o que analogamente, também ocorre 

como estímulo para  o crescimento tumoral(98).  

O controle endócrino de certos tipos de cânceres, mais notavelmente os 

de mama e próstata, têm sido bem caracterizado, delineando  assim, a base para as 

terapias atuais destas doenças. De uma maneira análoga aos tumores de mama e 

próstata, diversos estudos na literatura relataram que tumores do trato GI, pâncreas 

e pulmão possuem receptores para vários hormônios no trato gastrointestinal, 

incluindo os receptores para NT(96). Isso nos direciona ao seu potencial efeito no 
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desenvolvimento destes tumores, seguindo um clássico modelo endócrino, com 

subsequente secreção endógena, levando assim, ao crescimento tumoral. Além 

disso, alguns destes cânceres mostraram um possível efeito parácrino e/ou 

endócrino, por apresentarem não somente receptores da NT, mas também por 

produzí-la(95). 

  

 1.6.2. Receptores da Neurotensina  

Uma das principais razões para o crescente interesse por petídeos e 

seus receptores em câncer consiste na possibilidade de atuarem como marcadores, 

já que seus receptores são expressos em diversos cânceres primários, sendo 

frequentemente utilizados como sítios ligantes para um determinado análogo 

peptídico(11-13,79).  

Três subtipos de receptores da neurotensina foram clonados até agora, 

sendo dois deles receptor da NT-1 e receptor da NT-2 (NTR-1 e NTR-2) 

pertencentes à família de receptores acoplados à proteína G (GPCR), enquanto o 

terceiro, receptor da NT-3 (NTR-3), representa um novo tipo de receptor 

neuropeptídeo idêntico ao gp95/sortilina com um único domínio trans-membranoso. 

Embora NTR-1 e NTR-2 possuam grande homologia e identidade entre espécies, há 

também algumas diferenças determinantes, que culminam em diferentes formas de 

sinalização intracelular(95,97).  

Os GPCR são receptores formados por uma cadeia de aminoácidos com 

estrutura de α-hélice na qual uma de suas extremidades se inicia no espaço 

extracelular, entrando e saindo da célula, através de sete inversões 

transmembrânicas(99). Os GPCR fazem a intermediação da transmissão do sinal 

entre os receptores e seus múltiplos efetores, tais como enzimas e canais iônicos. 

Eles também são a base da maioria dos medicamentos que se encontram 

atualmente disponíveis no mercado, incluindo cerca de 25% dos medicamentos 

mais vendidos no mundo(100). Fundamentalmente, isso se deve ao fato destes 

receptores estarem envolvidos na maioria dos processos básicos do organismo, 

incluindo a comunicação intracelular, transdução sensorial, transmissão neuronal e 

sinalização hormonal(101).   
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Para GCPRs, os sinais de transdução são ativados pela ligação de 

peptídeos regulatórios aos seus respectivos receptores(101). Estas proteínas agem 

como veículos intracelulares, que permitirão a comunicação destes receptores de 

superfície aos sistemas efetores intracelulares incluindo enzimas (como a adenilato 

ciclase), canais e transportadores iônicos(100). 

Evidências emergentes suportam a ação da NT como um fator trófico e 

anti-apoptótico, mediante seu controle via NTR-1 em diversos tumores sólidos. 

Souazé et al.(98) encontraram uma coexpressão da NT e NTR-1 em uma grande 

porção (30%) de tumores ductais de mama, sugerindo uma contribuição de uma 

cascata de  sinalização neurotensinergética na progressão de tais tumores. Além 

disso, a participação em uma série coordenada de funções de transformação, 

incluindo migração celular, invasão, indução da atividade nas matrizes 

metaloproteinases e gelatinase foram descritas em células da linhagem celular de 

câncer de mama altamente maligna MDA-MB-231.  

Outros estudos sugerem que o par NT e NTR-1 está envolvido em 

diversas funções ligadas ao crescimento neoplásico, incluindo a proliferação de 

células cancerígenas de pâncreas, próstata e pulmão(102), bem como, na proteção 

de células de tumor mamário (isto é, MCF-7 e MDA-MB-231) contra a apoptose, e 

finalmente desempenhando um importante papel na indução do potencial invasivo 

de células de câncer de cólon(103).  

A ativação do NTR-1 inclui efeitos excitatórios via diversas protínas G, 

levando a um aumento na produção de monofosfato de adenosina cíclica 

(cAMP)(104), monofosfato de guanosina cíclica (cGMP)(105) e inositol trifosfato 

(IP3)
(106), bem como aumento nas concentrações de Ca2+(107) ambos in vitro e in vivo. 

Embora,  o modo de sinalização intracelular, não seja amplamente conhecido in 

vivo, diversos estudos na literatura sustentam sua partipação em vários eventos 

intracelulares subsequentes à ocupação de receptores de membrana pela NT in 

vitro, como por exemplo o estímulo do GMP, a inibição dos níveis cAMP em células 

da linhagem celular de neuroblastoma (N1E115)(108) e o estímulo à reposição de IP3 

em pedaços do cérebro em ambas linhagens celulares de tumores de cólon 

(HT29)(102) e neroblastoma (N1E115)(108). 

Embora a homologia com o NTR-1, o NTR-2 está expresso em poucas 

células de linhagens tumorais. Estudos na literatura, apontam para um coexpressão 
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dos NTR-2 e NTR-3, convergindo para as diversas cascatas de eventos que 

acontecem quando o NTR-1 também se encontra no mesmo tecido em estudo(109).  

         

1.6.3. Modificação estrutural e radiomarcação da neurotensina   

 Um método alternativo para se decifrar os reais papéis dos NTRs seria 

através da modelagem e síntese de receptores seletivos agonistas(108).  Como já 

mencionado, o fragmento hexapeptídico C-terminal, NT(8-13), contém  os 

elementos essenciais necessários à alta afinidade pelo receptor da NTR-1(94,110). 

Partindo destes preceitos, diversos análogos da NT(8-13) foram sintetizados, a fim 

de diminuir e/ou evitar o reconhecimento dos sítios de clivagem pelas proteases in 

vivo,  consequentemente  aumentando o t1/2 biológico dos análogos, os tornando 

assim, fortes candidatos para a aplicação na rotina clínica.  

Esforços consideráveis foram dispendidos relativos aos estudos de 

radiomarcação  da NT, com o objetivo de se entender melhor a sua interação com 

seus receptores e utilização como potencial agente diagnóstico e terapêutico. 

Assim, a síntese de diversos análogos utilizando diversos radionuclídeos para 

variadas aplicações foi realizada nas últimas décadas. O sumário dos análogos 

radiomarcados mais proeminentes nas últimas décadas está representada na 

Tabela 2. 

Ambos o peptídeo nativo NT e o análogo NT(8-13), não atravessam a 

barreira hematoencefálica quando administrados intravenosamente ou oralmente, e 

o relativo curto tempo de meia-vida de ambos promoveu uma  busca por análogos 

cada vez mais metabolicamente estáveis. Análogos com ligação peptídica reduzida 

(Ψ[CH2-NH]) da NT(8-13) mostraram um aumento na estabilidade, especialmente 

quando a ligação Arg8-Arg9 foi modificada(111,112). Aliado a isso, outros estudos 

demonstraram que a modificação do hexapeptídeo NT(8-13) (1,NαMeArg8-Lys-Pro-

Try-Tle-Leu13, Tle = terc-leucina) promoveu uma acentuada ligação ao receptor da 

NT em intervalos nanomolares(110).  



 

 

                      Tabela 2. Sumário das estabilizações, radiomarcação e aplicação dos análogos da NT mais promissores. 

Análogo da NTa Sequência Radionuclídeo t1/2  
Plasmáticob 

Linhagem 
tumoral Referência 

NT nativa pGlu-Leu-Tyr-Gly-Asn-Lys-Pro-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu --- 1,5 min ---- (87) 

NT (2530) DTPA-(Pip)Gly-Pro-(PipAm)Gly-Arg-Pro-Tyr-tBuGly-Leu 111In N/A HT-29 (113) 

NT(2626) DOTA-(Pip)Gly-Pro-(PipAm)Gly-Arg-Pro-Tyr-tBuGly-Leu 111In N/A HT-29 (113) 

NT(8-13) dímero Leu-Ile-Tyr-Pro-Arg-Arg-Glu-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu  18F N/A HT-29 (114) 

NT(8-13)  tetrâmero Leu-Ile-Tyr-Pro-Arg-Arg- (Glu-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu)3 
18F N/A HT-29 (114) 

Demotensina 5 N4-Ala-Arg-Dab-Pro-Tyr-Ile-Leu 99mTc 15 min WiDr (115) 

Demotensina 6  N4-Ala-Arg-Dab-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc N/A WiDr (115) 

NT-II (NαHis)Ac-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu 99mTc 5,6 min HT-29 (94,112) 

NT-VI (NαHis)Ac-Lys-(ΨCH2NH)-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu 99mTc 8 min HT-29 (111) 

NT-VIII (NαHis)Ac-(N-CH3)-Arg-Lys-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc 16 d HT-29 (111,112) 

NT-X (NαHis)Ac-Arg-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc 4,2 h HT-29 (116) 

NT-XI (NαHis)Ac-Lys-(ΨCH2NH)-Arg-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc 21 d HT-29 (112) 

NT-XII (NαHis)Ac-Arg-(N-CH3)-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc 21 d HT-29 (110, 116)  

NT-XIII (NαHis)Ac-β3Arg-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc 28 d HT-29 (110) 

NT-XVIII (NαHis)Ac-Lys(shikimic)-Arg-(N-CH3)-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc N/A HT-29 (110) 

NT-XIX (NαHis)Ac-Arg-(N-CH3)-Arg-Pro-Tyr-Tle-Leu 99mTc, 188Re 28 d HT-29 (117) 

aDenominação atribuída aos análogos dependente de cada autor. 
bt1/2  in vitro. 

N/A = não –apresentado.  
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Visando abordar melhor o papel biológico desempenhado pela NT, 

Garcia-Garayoa et al.(94) iniciaram os estudos de marcação de análogos da NT(8-13) 

com o núcleo organometálico de 99mTc ([99mTc(OH2)3(CO)3]+). Baseado em estudos 

prévios de marcação de análogos peptídeos com este núcleo organometálico(118), 

variações do aminoácido histidina foram inseridos no sítio de ligação da biomolécula 

ao tecnécio. O grupo averiguou que as mudanças propostas não afetaram as 

propriedades de ligação e internalização da NT(8-13), verificando assim, que o 

ligante retro-Nα-carboxymetil-Histidina [(NαHist)Ac] é o mais adequado para 

marcação do peptídeo ao complexo organometálico, conferindo uma maior 

estabilidade à ligação Arg8-Arg9. 

Mais tarde, Garcia-Garayoa et al.(110) propuseram uma estabilização de 

dois destes sítios (Arg8-Arg9 e Tyr11-Ile12) baseados em estudos anteriores(94,116), 

obtendo assim, diversos análogos. A dupla estabilização dos análogos demonstrou 

ser promissora, já que o grupo obteve uma maior estabilidade no plasma, aumento 

do tempo de meia-vida biológica e uma rápida depuração sanguínea quando 

comparados com NT(8-13) não-modificada, com especial relevância ao análogo NT-

XII. 

Recentemente, Garcia-Garayoa et al.(117) relataram a caracterização in 

vitro e in vivo do análogo triplamente estabilizado NT-XIX. Apesar dos resultados 

obtidos terem sido similares àqueles observados ao análogo NT-XII, um maior t1/2 in 

vivo foi encontrado.    

Os resultados promissores obtidos forneceram a base para que outros 

grupos buscassem uma maior estabilidade dos análogos através de modificações 

dos sítios de degradação, e também incentivou a procura por métodos de marcação 

mais simples, rápidos e viáveis às radiofarmácias hospitalares.  

 

1.7. Câncer de Mama  

  1.7.1. Estatísticas e fatores de risco associados ao câncer de mama  

Segundo recente relatório da Agência Internacional para Pesquisa em 

Câncer/ Organização Mundial da Saúde (IARC)/OMS, o impacto global do câncer 
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Nuliparidade 

Anticoncepcionais 

Menopausa tardia  
Menarca precoce  

Idade da primeira 

gestação 

Câncer de 

mama  

dobrou em 30 anos. Estimou-se que no ano de 2008, ocorreriam cerca de 12 

milhões de casos novos de câncer e sete milhões de óbitos(119). Os cânceres mais 

incidentes neste período foram o câncer de pulmão (1,52 milhões de casos novos), 

mama (1,29 milhões) e cólon e reto (1,15 milhões). Em mulheres, o mais frequente 

foi o câncer de mama, seguido do colo do útero, cólon e reto, estômago e 

pulmão(119,120).  

No Brasil, as estimativas, para o ano de 2010, serão válidas também para 

o ano de 2011, e apontam para a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer. 

Dentre os tumores mais incidentes para o sexo feminino, destacam-se os de pele 

não melanoma (60 mil casos novos), mama (49 mil), colo do útero (18 mil), cólon e 

reto (15 mil) e pulmão (10 mil)(121). Neste sentido, o câncer de mama é o segundo 

tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, 

correspondendo a cerca de 22% do total de novos casos(121).  

As diferenças globais das taxas de incidência de câncer de mama nos 

países são mutualmente afetadas pelas mudanças na prevalência do  fator de risco 

e às tendências seculares no diagnóstico(122). Além dos fatores de risco associados 

à vida reprodutiva da mulher (FIG. 9), a idade continua sendo um dos mais 

agravantes. As taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos, e 

posteriormente o mesmo se dá de forma mais lenta. Essa mudança no 

comportamento da taxa é conhecida na literatura como "Clemmesen´s hook", e tem 

sido atribuída à menopausa(123,124). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Fatores de risco associados à incidência de câncer de mama. 
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Fatores genéticos estão também associados ao maior risco de 

desenvolvimento de câncer de mama. Mulheres que apresentam mutação nos 

genes BRCA1 e BRCA2 têm 85% de chance de desenvolver câncer de mama antes 

dos 70 anos de idade(125). A presença ou ausência de receptores estrógeno, 

andrógeno e progesterona são de importância fundamental para o delineamento do 

regime terapêutico (químico ou hormonal) nos pacientes que apresentam esta 

malignidade, além da possível utilização destes receptores como marcadores para o 

diagnóstico em carcinomas mamários, já que estão presentes em cerca de 65% 

deste tumores. Estudos revelam que a taxa de remissão em pacientes com 

carcinomas mamários receptores estrógeno/progesterona positivos é de cerca de 

50-65%, quando a terapia endócrina é empregada(78).  

 

1.7.2. Modalidades de imagem utilizadas no diagnostico de câncer de 

mama 

Câncer de mama  é a principal causa de cirurgia, quimioterapia e terapia 

guiada por raio-X. A avaliação prévia ao tratamento desta malignidade deveria 

determinar o estágio clínico da doença, incluindo o tamanho dos tumores primários, 

a presença de invasão da parede torácica, bem como, a ausência de metástase 

regional ou longínqua(126).  

O diagnóstico de câncer de mama é baseado na examinação física aliada 

à mamografia e à aspiração citológica ou biópsia. Apesar das principais vantagens 

associadas à utilização da mamografia (MM), esta técnica tem certas limitações na 

prática clínica. Sensibilidade, especificidade e acurácia são reduzidas neste tipo de 

exame para populações que apresentam mamas densas, histórico cirúrgico e 

implantes mamários, necessitando, portanto, de imagens diagnósticas adicionais 

para detecção de tal malignidade(127,128). 

O Ultrassom (US) é uma técnica de baixo custo e amplamente disponível, 

útil na diferenciação de cistos de massas sólidas, mas ainda insuficiente na 

diferenciação de lesões benignas de malignas(129). Consequentemente, um 

significante número de biópsias cirúrgicas baseadas em mamogramas anormais é 
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realizado em lesões benignas, expondo os pacientes a riscos de morbidade, além 

dos custos associados aos procedimentos cirúrgicos.  

Entre as modalidades adicionais de imagem utilizadas para melhorar a 

sensibilidade e especificidade da detecção do câncer de mama, a RMN e a 

mamocintilografia (SMM) têm gerado bons resultados. A RMN é útil em mulheres 

que apresentam resultados questionáveis em outras modalidades de imagem 

realizadas previamente, na avaliação pré-operativa de nodos e na invasão da 

parede torácica(130).   

Embora a mamocintilografia (SMM) seja mais comumente realizada com 
99mTc-sestamibi (99mTc-MIBI), radiofármacos com diferentes mecanismos de 

detecção de tumor mamário poderiam ser desenvolvidos, reforçando assim, o seu 

papel.      

 

1.7.3. Radiofármacos utilizados na detecção de câncer de mama  

Entre as técnicas adicionais utilizadas para melhorar a sensibilidade e 

especificidade na detecção do câncer de mama, a SMM têm sido uma ferramenta 

útil no mapeamento de lesões malignas. Diversos radiofármacos  têm sido 

estudados com agentes tumorais em câncer de mama, tais como os emissores de 

fótons simples incluindo 99mTc-pertecnetato, 67Ga-citrato, 201Tl-cloreto, 111In-

pentetreotite, 99mTc(V)-DMSA (99mTc(V)-ácido dimercaptosuccínico), 99mTc-

metilenodifosfato, 99mTc-MIBI,  99mTc-tetrofosmina, 99mTc-exametazina, e outros 
99mTc-anticorpos radiomarcados(131). Dentre os acima mencionados, 99mTc-sestamibi 

e  99mTc-tetrofosmina já foram aprovados pelo órgão regulador “Food and Drug 

Administration” (FDA) na detecção de câncer de mama (132,133).  

Os mecanismos de ação dos radiofármacos  99mTc-MIBI ou 99mTc-

tetrofosmina na detecção de tumores de mama ainda não é totalmente conhecido.  

tetrofosmina é um cátion lipofílico cujo mecanismo de captação celular ainda está 

sob investigação. Baseado nas analogias estruturais com o MIBI pensava-se que 

tetrofosmina difundia-se passivamente através das membranas em resposta aos 

potencias trans-membranicos, e, sua acumulação na mitocôndria acontecia 

provavelmente por um processo de armazenamento ativo, desempenhando uma 

similar acumulação cardíaca. Higley et al.(134) reportaram que o 99mTc-tetrofosmina, 
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apresentou maior depuração sanguínea, nos pulmões e fígado, quando comparado 

ao 99mTc-MIBI, fornecendo assim uma melhor qualidade nas imagens devido as 

altas razões tumor/órgãos não-específicos encontrada.  

Embora os resultados gerais para ambos os radiofármacos MIBI e 

tetrofosmina tenham sido estimulantes na detecção de tumores de mama palpáveis 

e não palpáveis, os valores de sensibilidade e especificidade reportados na 

literatura ainda são discrepantes(132,135,136). Recentemente, O’Connor et al.(137) 

reportaram uma sensibilidade de 82% para o radiofármaco 99mTc-MIBI na detecção 

de tumores mamários menores que 10 mm. A SMM também se mostrou mais 

precisa do que a MM no diagnóstico de tumores mamários recorrentes(133). 

Nas últimas décadas, o crescente interesse no desenvolvimento de 

métodos de imageamento de câncer de mama utilizando técnicas de Medicina 

Nuclear tem sido evidente. Recentemente, a utilização do 2-desoxi-2-D-glucose 

radiomarcado com flúor-18 (18F-FDG) tem sido amplamente explorada para 

detecção de câncer de mama. No entanto, desvantagens como o alto custo desta 

modalidade de mapeamento e as similares taxas de captação tumoral encontrada 

frente a outras técnicas pré-existentes em Medicina Nuclear (isto é, SPECT e/ou 

SPECT/CT) são fatores limitantes à sua aplicabilidade na rotina clínica(138).  

 Finalmente, o conjunto de técnicas de mapeamento nas atuais clínicas 

hospitalares utilizadas para o diagnóstico e estadiamento do câncer de mama, tais 

como a mamografia, US, RMN, CT, mapeamento dos ossos, 18F-FDG - PET/CT, 

fornecem valiosas informações da extensão da doença e resposta ao tratamento, 

porém são relativamente não-específicos. Métodos funcionais, bem como o 

desenvolvimento de moléculas mais específicas têm sido foco dos atuais grupos de 

pesquisa, almejando obter, informações mais precisas, precoces e sensíveis na 

detecção do câncer de mama.  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O câncer de mama é a segunda causa de óbitos por câncer em 

mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o que justifica o 

desenvolvimento de novos fármacos voltados ao diagnóstico precoce destes tipos 

de tumores malignos de elevada expressão clínica.  

Como demonstrado, existem peptídeos com elevada especificidade para 

receptores tumorais, capazes de gerar importantes agentes diagnósticos caso 

adequadamente processados para marcação com radionuclídeos. Ao mesmo 

tempo, intermediários para marcação indireta cada vez mais inteligentes e 

quìmicamente bem formulados são ensaiados, com o propósito de oferecer opções 

de ligação molecular. 

Neste sentido, a classe de peptídeos regulatórios, como a Neurotensina, 

vem ganhando atenção por representar uma gama de funções fisiológicas, e 

consequentemente, por participar ativamente de diversos processos no organismo, 

como o crescimento tumoral.  

Em particular, não foram encontradas na literatura investigações do 

fragmento do peptídeo NT(8-13) modificado que iremos utilizar, conjugados aos 

agentes quelantes bifuncionais HYNIC e NHS-MAG3 radiomarcados com 99mTc. 

Aliado a isso, estudos bioquímicos na literatura apontam para a relação entre os 

receptores da neurotensina tipo -1 e a linhagem celular de mama MDA-MB-231.  

Entretanto, outros estudos deste peptídeo, radiomarcado por técnicas diferentes, 

demonstraram resultados promissores, motivando a realização do presente 

protocolo. 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho concentrou-se no estudo comparativo da 

influência dos agentes quelantes bifuncionais 6-hidrazinonicotinamida (HYNIC) e S-

acetil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3), no comportamento in vitro e in vivo  do 

análogo da Neurotensina(8-13) radiomarcado com 99mTc, em células tumorais de 

mama da linhagem MDA-MB-231. 

O estudo abrange a realização de todos os procedimentos que definam a 

obtenção dos radiofármacos sob o ponto de vista radioquímico. 

As etapas desenvolvidas para atingir tais objetivos são:  

1)  Radiomarcação da NT e avaliação radioquímica dos análogos 

radiomarcados.  

2) Avaliação da estabilidade radioquímica dos complexos radiomarcados até 

o período de seis horas relativo ao tempo de meia-vida do radioisótopo. 

3) Avaliação da estabilidade in vitro aplicando ensaios de transquelação 

frente à cisteína e ao tripeptídeo glutationa, ensaios de 

internalização/externalização, saturação e estudos de estabilidade metabólica.  

4) Estudo de biodistribuição em camundongos sadios e portadores de tumor 

para a linhagem tumoral de mama MDA-MB-231. 

5) Aquisição de imagem cintilográfica dos camundongos portadores de 

tumor em diferentes tempos. 
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4.  MATERIAIS  

4.1. Equipamentos  

• Agitador de tubos,  AP56 – Phoenix, Brasil; 

• Aquecedor Thermomixer comfort R (0-100ºC)- Eppendorf®, EUA; 

• Balança analítica, M-220 – Denver Instruments, EUA; 

• Bomba de vácuo, 825 T – Fisaton, Brasil; 

• Calibrador de doses, CRC-15R – Capintec Inc., EUA; 

• Capela com sistema de exaustão – BRASLAB Equipamentos para 

Laboratório Ltda, Brasil. 

• Centrífuga, HIMAC-CF 7D2 – HITACHI, EUA; 

• Contador de radioatividade automático com cristal NaI(Tl) tipo poço, 

D5002, cobra II, auto-gamma, A. Packard, Camberra, EUA; 

• Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (HPLC) Waters 600 com detector 

UV/VIS – Waters, Tunable Absorvance Detector e detector de radiação 

Radiomatic Flo-one – Packard, EUA; 

• Estufa, Orion 515 – Farrem, Brasil; 

• Freezer vertical com temperatura de -70 °C – Eletrolab, Brasil; 

• Gama-câmara equipada com os seguintes módulos: 

- Colimador – Mediso, Hungria.  

- Detector Gama - Mediso, Hungria.  

- Software Console TH22 v.7.02 – Mediso, Hungria.  

• Máquina de gelo em escama, EGE 300M, Everest Refrigeração Ltda., 

Brasil;  

• Medidor de pH, DM-31 – Digimed, Brasil; 

• Purificador de água Ellix acoplado a sistema de purificação MilliQ, EUA; 

• Refrigerador Biflex 450 L Frostfree, Biplex 450 – Cônsul, Brasil; 
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- Software InterviewXP® v1.05.014 – Mediso, Hungria.  

 

4.2. Materiais 

• Capilares de 1 mL– Microcaps, EUA; 

• Coluna de separação de fase reversa para CLAE, Symetry®C18 (RP-

C18), 4,6 x 250 mm, 5µm – Waters, EUA.  

• Colunas de exclusão molecular PD-10, Sephadex G-25 – Amershan, 

Biosciences, Suíça. 

• Fitas cromatográficas ITLC-SG (Instant Thin Layer Chromatography - 

Silica Gel), 5 × 20 cm – Pall Corporation, EUA; 

• Membranas filtrantes 0,22 µm -  Millipore®, EUA; 

• Pipetas automáticas de 10, 100, 1000 e 5000 µL – Eppendorf®, EUA; 

• Placas de 6 e de 12 poços, estéreis- Corning Incorporated® , EUA;  

• Repitetador automatico Multipette® plus – Eppendorf®, EUA;  

• Seringas de 1, 3 e 5 mL – B&D, EUA; 

• Seringas de insulina de 1,0 mL– B&D, EUA; 

• Tubos de fundo cônico de 15 mL – Corning Incorporated®, EUA;  

• Tubos reacionais de 1,5 mL, transparentes, mono-poliméricos, Scientific® 

(MCT-150-C)- Axygen, EUA;  

• Vidrarias em geral e instrumentos cirúrgicos. 

 

4.3. Reagentes 

• Acetato de amônio, grau de pureza 99% – Sigma Aldrich, EUA;   

• Acetonitrila, grau de pureza p.a. – Merck, Alemanha; 

• Ácido ascórbico, grau de pureza 99% – Sigma Aldrich, EUA;   

• Ácido clorídrico, grau de pureza 37% p.a. – Merck, Alemanha; 

• Ácido etieleno-N’,N’-diaminodiacético (EDDA), grau de pureza 99,99% – 

Sigma Aldrich, EUA; 

• Ácido tricloroacético – Sigma Aldrich, EUA;  

• Ácido trifluoracético, grau de pureza p.a. – Merck, Alemanha;  
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• Análogo da neurotensina conjugado aos agentes quelantes bifuncionais 

6-hydrazinonicotinamida (HYNIC) e S-acetilmercaptotriglicina (S-acetil-

MAG3) – piChem, Áustria.  

• Bicarbonato de sódio, grau de pureza 99% - Sigma Aldrich, EUA;  

• Células da linhagem tumoral de mama MDA-MB-231- American Type 

Culture Collection – ATCC, EUA.    

• Cisteína, grau de pureza 98% – Sigma Aldrich, EUA; 

• Cloreto estanoso dihidratado – Merck, Alemanha;  

• Éter dietílico, grau de pureza p.a. – Merck, Alemanha;  

• Fosfato de sódio monobásico – Merck, Alemanha; 

• Fosfato disódico anidro – Merck, Alemanha; 

•  Gás nitrogênio, grau de pureza 99,99% – White Martins, Brasil; 

• Glicina – Sigma Aldrich, EUA;  

• Glutationa, grau de pureza 99% – Sigma Aldrich, EUA; 

• Heparina (Liquemine®), solução 5000 U.l./mL – Roche, Brasil; 

• Hidróxido de amônio – Sigma Aldrich, EUA;  

• Meio de cultura RPMI, estéril, suplementado com L-glutamina - Cultilab®, 

Brasil.    

• Metiletilcetona, grau de pureza p.a – Merck, Alemanha;  

• Octanol, grau de pureza p.a. – Merck, Alemanha; 

• Peptídeo Neurotensina(8-13) não-modifcada – piChem, Áustria.   

• Radioisótopo tecnécio-99m, obtido do gerador molibdênio-99/tecnécio-

99m produzido na Diretoria de Radiofarmácia (DIRF) do Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP), Brasil; 

• Solução de antibiótico e antimicótico para cultura celular – Gibco®, EUA.    

• Solução de Tripsina/EDTA 0,25%  - Gibco®,EUA. 

• Solução fisiológica estéril (cloreto de sódio) 0,9% – Equiplex, Brasil; 

• Soro Fetal Bovino - Gibco®, EUA.  

• Tartarato disódico dihidratado – Riedel-de Haen®, Alemanha;  

• Tricina, grau de pureza 99,99% – Sigma Aldrich, EUA; 

• Uretana, grau de pureza 99% – Sigma Aldrich, EUA 
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4.4. Animais 

• Camundongos sadios da espécie Swiss – Biotério IPEN/CNEN-SP, 

Brasil; 

• Camundongos da espécie Nude – Biotério IPEN/CNEN-SP, Brasil; 
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5. MÉTODOS 

5.1. Eluição do radioisótopo 99mTc 

O radioisótopo tecnécio-99m foi eluído de um gerador molibdênio-

99/tecnécio-99m (99Mo/99mTc), fornecido pelo IPEN/CNEN-SP, em solução de 

cloreto de sódio 0,9% na forma de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4). A atividade 

foi medida em calibrador de dose padronizado para 99mTc. Diluições do pertecnetato 

de sódio foram realizadas de acordo com a atividade e o volume utilizado no estudo. 

As determinações de pureza química, radioquímica e radionuclídica, assim como o 

rendimento do gerador, foram determinados pela Divisão de Controle de Qualidade 

da Diretoria de Radiofarmácia (DIRF). Controles de esterilidade e apirogenicidade 

também foram realizados pela mesma equipe. 

 

5.2. Diluição das biomoléculas  

Os sais das biomoléculas HYNIC-βAla-NT(8-13),  S-acetil-MAG3-βAla-

NT(8-13) e NT(8-13) não-modificada, de peso molecular 1037,2; 1189,3 e 830,7 

g/mol, respectivamente, foram dissolvidos na concentração de 1mg/1mL, em água 

estéril. Após a dissolução, pequenas alíquotas foram distribuídas em tubos 

Eppendorf® e congeladas em freezer a -20 °C até o momento do seu uso. 

 

5.3.  Marcação dos análogos da NT(8-13) 

5.3.1.  Marcação do conjugado HYNIC-βAla-NT(8-13) (HYNIC-NT)  

O procedimento de radiomarcação do conjugado HYNIC-NT foi realizado 

seguindo-se o protocolo de Faintuch et al.(139). Inicialmente, 20 mg de  tricina e 5 mg 

de EDDA foram pesados em um tubo Eppendorf® e dissolvidos em 500 µL de uma 

solução tampão fosfato 0,1M (pH= 7,4), previamente nitrogenada. Em seguida, 

adicionou-se 10 µL (0,96 mM) do análogo HYNIC-NT, 8,9 mM de uma solução de 
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cloreto estanoso (SnCl2.2H2O) em ácido clorídrico (HCl) (0,1M), previamente 

nitrogenada e 500 µL de pertecnetato de sódio (99mTcO4
-) com atividade variando 

entre 74 a 3700 MBq, de acordo com o estudo realizado. Após agitação, a mistura 

reacional foi aquecida durante 20 minutos a 100 °C. Após resfriamento, o volume foi 

completado para 1,5 mL com solução de cloreto de sódio (NaCl) 0,9%, previamente 

nitrogenada.      

 

5.3.2.  Marcação do conjugado S-acetil-MAG3-βAla-NT(8-13) (MAG3-NT) 

O procedimento de radiomarcação do conjugado MAG3-NT foi realizado 

seguindo-se o protocolo de Wang et al.(57) Previamente foram preparadas as 

soluções tampão de marcação e a solução de HCl-ácido ascórbico, para que a 

realização da radiomarcação diária fosse facilitada, sendo as mesmas, estocadas à 

temperatura de 4-8 °C por no máximo dois meses.  

Para o preparo da solução tampão de marcação misturou-se, na mesma 

proporção, soluções aquosas de 0,5M de bicarbonato de sódio, 0,25M de acetato de 

amônio e 0,18M de hidróxido de amônio. O  pH final foi ajustado entre 8,5-9,0 com 

adição  de uma solução de HCl (1N). Em seguida dissolveu-se tartarato disódico 

dihidratado a uma concentração de 50 mg/mL, obtendo-se assim o tampão tartarato.    

Para o preparo da solução de HCl-ácido ascórbico dissolveu-se o ácido 

ascórbico em uma solução de HCl (10 mM) à concentração de 1 mg/mL.   

Em um tubo Eppendorf® foi adicionado 10 µL (0,84 mM) da biomolécula 

conjugada a uma solução combinada contendo 45 µL (0,25 M) de acetato de 

amônio, 15 µL de tampão tartarato, e 5 µL de uma solução de cloreto estanoso em 

HCl-ácido ascórbico (4 mg/mL), todas previamente nitrogenadas. O pH final da 

solução estava no intervalo de 8,5 e 9,0. Após agitação, adicionou-se não mais que 

300 µL de Na99mTcO4
 com atividade variando entre 74 e 3700 MBq. Novamente a 

solução foi agitada e então aquecida durante 20 minutos a 100 °C. Após 

resfriamento, o volume foi completado para 1,5 mL com solução de NaCl 0,9%, 

previamente nitrogenada.   
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5.4.  Avaliação radioquímica dos conjugados radiomarcados 

A avaliação radioquímica foi realizada por Cromatografia de Camada 

Delgada ascendente em fitas de sílica gel (ITLC-SG) e por Cromatografia Líquida de 

Alta Eficiência (CLAE). Os experimentos foram realizados em triplicata.   

Na primeira técnica, as fitas foram dimensionadas com 14 cm de altura e 

1,5 cm de largura, sendo a amostra aplicada a 1,5 cm do ponto de origem com 

auxílio de uma seringa. Em seguida, as amostras foram suspensas verticalmente 

com a extremidade inferior imersa nas fases móveis metiletilcetona (MEC) e solução 

aquosa de acetonitrila (ACN) (50%). Os solventes ascenderam pela fase sólida por 

capilaridade por 10 cm através da fita. Depois de secas, as fitas foram cortadas em 

segmentos de 1 cm  e colocadas em tubos para contagem da radiação-γ em 

detectores de NaI (TI) tipo poço.   

O cálculo de pureza radioquímica foi determinado em porcentagem da 

atividade de cada espécie radioquímica em relação à atividade total da fita, sempre 

de acordo com o fator de retenção (Rf) correspondente (TAB. 3).  

 

Tabela 3. Fase móvel e respectivos fatores de retenção das diferentes espécies 

radioquímicas.   

 

Fase Móvel MEC ACN 50% 

Rf 

0 99mTcO2 +produto 99mTcO2 

1 99mTcO4
- 99mTcO4

-
 + produto 

 

 

Na segunda técnica (CLAE), como fase estacionária utilizou-se uma 

coluna de fase reversa C-18, e como fase móvel uma solução constituída de 

solução (A) de ácido trifluoracético (TFA) 1% em água bidestilada (v/v) e uma 

solução (B) de ácido trifluoracético 1% em acetonitrila (v/v). O gradiente inicial 

utilizado foi de 95% A e 5% B até o tempo de 1 min. No intervalo de 1 a 25 min, a 

proporção dos solventes foi alterada linearmente para 30% A e 70% B. A partir de 

26 min e até o final da corrida (30 min), a proporção foi modificada, linearmente, 
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para 95% A e 5% B. Foi injetado um volume de 10 µL da amostra utilizando um 

fluxo de 1 mL/min.  

 

5.5. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados 

A estabilidade dos análogos radiomarcados foi avaliada à temperatura 

ambiente nos tempos zero (controle), seis e 24 horas após seu preparo. Para tal 

finalidade, a pureza radioquímica foi quantificada por cromatografia de camada 

delgada (ITLC-SG), seguindo o mesmo procedimento descrito no item 4.4.     

 

5.6. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados em função da 

cisteína e glutationa  

A estabilidade radioquímica, frente ao aminoácido cisteína e ao 

tripeptídeo glutationa, foi verificada preparando-se soluções aquosas destes 

aminoácidos nas razões molares 1000:1, 100:1, 10:1 e 1:1 mM (agente 

transquelante:peptídeo). Alíquotas de 100 µL destas soluções foram misturadas a 

100 µL dos análogos radiomarcados em tubos Eppendorf®. Todos os tubos, 

incluindo o controle contendo apenas o complexo e água bidestilada, foram agitados 

e colocados sob aquecimento a 37 ºC por 4 horas. A avaliação radioquímica foi 

efetuada por cromatografia de camada delgada, seguindo-se o mesmo 

procedimento descrito no item 4.4.  

 

5.7. Determinação da lipofilicidade dos análogos radiomarcados 

A determinação da lipofilicidade dos análogos radiomarcados foi 

realizada por meio do teste de coeficiente de partição (P), utilizando n-octanol como 

solvente orgânico e água como solvente aquoso(140).  

Uma alíquota de 100 µL do complexo radiomarcado foi adicionada em 

tubos de fundo cônico contendo 1 mL de n-octanol e 1 mL de água. A mistura foi 

homogeneizada e, com a finalidade de se separar as duas fases (aquosa e 

orgânica), centrifugado à 1,877xg durante 1 min à temperatura ambiente. Após a 

centrifugação e repouso, foram pipetados cuidadosamente, em triplicata, 100 µL de 
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cada fase e colocados em tubos para a contagem da atividade. O coeficiente de 

partição (P) foi calculado de acordo com a equação 1 e expresso em log P. 

 

 

 

        onde: cpm = contagem por minuto 

 

5.8. Estudo in vitro de ligação às proteínas plasmáticas (LPP)  

Os estudos in vitro de ligação às proteínas plasmáticas para os 

complexos radiomarcados foram realizados pelo método de precipitação(141). 

Amostras de aproximadamente 0,5 mL de sangue foram coletadas de camundongos 

sadios da linhagem Swiss (anestesiados), 5 minutos após a administração do 

radiocomposto. As alíquotas foram transferidas para tubos de fundo cônico, 

previamente heparinizados, e o experimento realizado em triplicata. As amostras de 

sangue foram centrifugadas por 15 minutos (1,877xg) à temperatura ambiente, 

permitindo assim a coleta do plasma. A 200 µL do plasma adicionou-se 1 mL de 

ácido tricloroacético (TCA) e incubou-se por 30 minutos em banho de gelo. Os tubos 

foram centrifugados por 15 minutos (2,815xg) à temperatura de 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e o procedimento repetido por mais duas vezes. Após 

a última centrifugação, o precipitado foi reservado e a radioatividade mensurada no 

contador de NaI (Tl) tipo poço concomitantemente à amostra referência (cpmtotal), 

que corresponde ao plasma intacto (200 µL). A porcentagem de ligação às proteínas 

plasmáticas de cada conjugado radiomarcado foi calculada de acordo com a 

equação 2.  

 

 

 

onde: cpmtotal = cpmplasma intacto 
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5.9. Avaliação in vitro e in vivo da estabilidade metabólica  

Os estudos in vitro e in vivo de estabilidade metabólica foram realizados 

segundo o protocolo de Rehling(142) com algumas modificações. Primeiramente, as 

colunas PD-10 foram equilibradas com água destilada seguindo orientações do 

fabricante. Uma solução de albumina de soro humano (HSA) a 1% foi preparada, 

para subsequente realização dos experimentos. A HSA foi radiomarcada utilizando 

10 µL da solução de HSA, 10 µL de uma solução 8,9 mM de SnCl2.2H2O e 100 µL 
99mTcO4

- com atividade aproximada de 370 MBq. Perfis cromatográficos nas colunas 

PD-10 foram traçados para as espécies [HYNIC-NT(8-13), MAG3-NT(8-13) e HSA] 

radiomarcadas. Cada fração (1,0 mL/fração), somando um total de 30 frações, foi 

coletada em tubos de polipropileno e a atividade de cada tubo mensurada em 

contador de NaI tipo poço. 

 

A) Avaliação in vitro frente a albumina de soro humano  

Para realização dos estudos in vitro, a HSA foi incubada com os análogos 

radiomarcados, na proporção de 1:1 (v/v) a 37°C por 90 min, totalizando um volume 

de 200 µL. Após incubação, 80 µL das misturas reacionais foram eluídas com água 

destilada nas colunas PD-10 previamente equilibradas. As frações foram coletadas 

e a atividade mensurada como descrito anteriormente.   

 

B) Avaliação in vivo nas proteínas plasmáticas  

Já para as análises in vivo, a coleta do sangue foi realizada nos tempos 

de 5, 30, 60 e 90 min pi dos radiocomplexos, e para obtenção do plasma os 

mesmos procedimentos descritos no item 4.8 foram conduzidos. 80 µL  das 

amostras foram eluídas em colunas PD-10, utilizando água como eluente. As 

frações foram coletadas e a atividade mensurada como descrito anteriormente.   
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5.10. Estudos in vitro: ensaios com células  

5.10.1. Cultivo celular 

 Células humanas da linhagem tumoral de mama MDA-MB-231 foram 

cultivadas em meio de cultura RPMI-1640 com 10% (v/v) de soro fetal bovino, 100 

U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina. O cultivo foi realizado em 

garrafas (próprias para o cultivo celular) sob atmosfera de 5% CO2 a 37°C. Após 

atingirem a confluência, as células tumorigênicas foram então tripsinizadas, 

centrifugadas (5 min a 100xg) e ressuspendidas em tampão fosfato-salina (PBS, 

pH=7,4). Para a realização dos ensaios em placas de saturação, internalização e 

externalização as células foram ressuspendidas em meio de cultura contendo 1% de 

soro fetal bovino (SFB), e então semeadas em placas a uma concentração final de 

1x106 células/poço. O volume final para as placas de seis e doze poços foram de 2 e 

1 mL, respectivamente. Já, para a inoculação nos animais, após ressuspensão em 

PBS, alíquotas de 100 µL contendo o número de células desejadas foram 

preparadas. 

 

5.10.2. Ensaios de saturação 

Os ensaios de saturação medem a captação específica medida através 

da interação do receptor com o radioligante. Os experimentos foram conduzidos 

segundo o protocolo de Bigott-Hennkens et al.(143). Células da linhagem MDA-MB-

231 foram semeadas em placas de 12 poços a uma concentração de 1 x 106 

células/poço conforme procedimento descrito no item 4.10.1. No dia do 

experimento, os poços foram lavados duas vezes com meio de cultura gelado, e  

concentrações crescentes  do respectivo análogo modificado não-radiomarcado  

foram adicionados nos poços em análise até que a concentração final do peptídeo 

([frio] + [radiomarcado]/poço) atingisse um intervalo entre 0-90 nM. Sete diferentes 

concentrações foram utilizadas, e adicionalmente, poços-controle também foram 

avaliados através da adição do análogo frio não modificado (1µM). Após uma hora 

de incubação a 37 °C, o meio de cultura foi descartado, e então os poços foram 

lavados por uma vez com PBS gelado, uma vez com tampão glicina (50 mM glicina- 
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100 mM HCl/100 mM NaCl, pH= 2,8) por cinco minutos e a radioatividade associada 

à célula recuperada através da adição de NaOH (1N). Os cálculos foram realizados 

através da plotagem (Equação 3) das concentrações das soluções preparadas dos 

análogos ([frio] + [radiomarcado]/poço) (pM) adicionadas para cada triplicata vs.  

concentração da ligação específica (pM). Os gráficos foram obtidos utilizando o 

software CurveExpert® versão 1.4 e os valores de Bmáx e Kd representados na 

faixa nM por convenção.     

 

 

 

onde: Bmáx representa o número total de receptores expressos nas células; [L] 

representa a concentração ([frio] + [radiomarcado]/poço) adicionada em cada poço e 

Kd representa a constante de dissociação no equilíbrio.   

 

5.10.3. Internalização e externalização 

Os ensaios de internalização e externalização dos análogos 99mTc-AQB-

NT(8-13) foram realizados utilizando-se o protocolo de Garcia-Garayoa et al.(111) 

com algumas modificações. Para ambos os experimentos, no dia anterior ao ensaio, 

as células MDA-MD-231 (em confluência) foram colocadas em placas de seis poços 

com meio de cultura (1% de SFB), permitindo assim, a fixação celular nos poços. No 

dia do experimento, foram realizadas duas lavagens com meio de cultura gelado, e 

em seguida, uma pré-incubação (2 horas a 4°C) contendo excesso do análogo 

NT(8-13) (1 µM) não-radiomarcado nos poços controle, a fim de avaliar a ligação 

não-específica. Após a pré-incubação, os poços foram lavados novamente com 

meio de cultura e os radioconjugados adicionados (aproximadamente 4kBq/poço).  

Nos ensaios de internalização, após a adição dos radiocomplexos, as 

placas foram incubadas em meio de cultura por 5, 30, 60, 90 e 120 minutos a 37 °C. 

Em seguida, as placas foram retiradas da incubação, o meio de cultura descartado e 

as células lavadas duas vezes com PBS gelado, a fim de descartar o peptídeo não 

ligado. A atividade associada à superfície celular foi recuperada por uma lavagem 
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ácida de 5 minutos com tampão glicina (50 mM glicina- 100 mM HCl/100 mM NaCl, 

pH= 2,8) à temperatura ambiente, e a atividade foi recolhida em tubos de 

polipropileno. Finalmente, a quantidade do peptídeo internalizada foi recuperada 

pela solubilização das células com NaOH (1N), e as radioatividades associadas a 

superfície celular e internalizada mensuradas em contador de NaI(Tl) tipo poço. Os 

resultados foram expressos como a porcentagem da máxima atividade associada à 

célula (superfície celular + internalizada).         

Os ensaios de externalização foram realizados utilizando-se como 

referência a máxima internalização dos radiocomplexos (30 minutos). Logo, após 

adição dos conjugados radiomarcados e posterior incubação durante 30 minutos, as 

células foram lavadas por duas vezes com meio de cultura e re-incubadas pelo 

período de 30, 60 e 90 minutos a 37 °C. Posterior à incubação, o meio de cultura foi 

coletado nos diferentes tempos da análise, as células lavadas uma vez com PBS 

gelado, a radioatividade associada à superfície recuperada através de uma lavagem 

ácida com tampão glicina (5 minutos) e a radioatividade internalizada coletada 

através da lavagem com NaOH (1N). As atividades, liberada e associadas à célula 

(superfície + internalizada), foram mensuradas em contador gama tipo poço. Os 

resultados foram expressos como porcentagem da atividade retida na célula em 

cada tempo estudado.  

       

 5.10.4. Inoculação das células tumorais em camundongos Nude 

As células de tumor de mama da linhagem MDA-MB-231 foram 

inoculadas em camundongos Nude, subcutaneamente no dorso superior direito, 

com uma suspensão de células contendo 5 x 106 células/0,1 mL. Após uma 

semana, o acompanhamento do crescimento tumoral foi realizado a cada três dias e 

os estudos realizados quando os tumores sólidos apresentarem-se visíveis, 

palpáveis e atingirem um tamanho de aproximadamente 1 cm de diâmetro. O tempo 

estimado de desenvolvimento do tumor nos camundongos ficou compreendido entre 

duas a três semanas.       
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5.11. Análise in vivo dos análogos radiomarcados   

Os estudos de biodistribuição in vivo dos conjugados radiomarcados 

foram realizados com aprovação do Comitê de Ética (24/CEPA-IPEN-SP).  

Em todos os estudos os camundongos foram pesados, a droga injetada 

pela veia caudal e sacrificados após um tempo determinado. Para ambos os 

estudos, a radioatividade da droga administrada variou entre 37-74 MBq/0,1mL.  

Após a eutanásia, os tecidos e órgãos (sangue, coração, pulmão, rins, 

baço, estômago, pâncreas, fígado, intestino grosso e delgado, músculo, osso e 

tumor) de todos os camundongos foram retirados, pesados e colocados em tubos 

para que a sua atividade radioativa fosse mensurada em contador do tipo poço de 

NaI(Tl).  

O padrão foi preparado com o mesmo volume de droga administrada nos 

camundongos, e colocado para a contagem da atividade no mesmo momento em 

que a atividade dos órgãos foi mensurada. As porcentagens de dose injetada por 

órgão (%DI/órgão) e por grama (%DI/g) de todos os órgãos avaliados foram 

calculadas considerando o padrão como 100% da dose administrada aos 

camundongos e os experimentos conduzidos considerando um número amostral de 

seis animais por tempo estudado.  

 

5.11.1. Biodistribuição em camundongos sadios  

Os estudos de bioditribuição in vivo foram realizados em camundongos 

da raça Swiss, com massa corpórea entre 20 e 30 gramas, nos tempos de 5, 30, 60, 

90, 120, 360 e 1440 minutos após administração das drogas. A porcentagem de 

dose injetada no sangue total foi calculada para uma volemia de 6,5% do peso 

corpóreo do animal multiplicado pela %DI/mL de cada tempo estudado. A 

porcentagem de dose injetada (%DI) do músculo e do osso total foi calculada 

assumindo, respectivamente, um volume de 40% e 10% do peso corpóreo. Os 

valores de corpo inteiro foram obtidos através da soma das %DI/órgão de todos os 

órgãos retirados (considerando os valores obtidos através dos cálculos de sangue, 

músculo e osso totais) e a atividade excretada estimada indiretamente através da 
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diferença entre a dose injetada e os valores obtidos de dose retida em todos os 

órgãos/tecidos para cada tempo.   

 

 5.11.2. Biodistribuição em camundongos portadores de tumor 

Os estudos em modelo tumoral foram realizados em camundongos Nude, 

fêmeas e com massa corpórea entre 15 e 20 gramas e idade aproximada de oito 

semanas.  Após o desenvolvimento tumoral, os camundongos foram submetidos ao 

estudo invasivo nos tempos de 30 e 90 minutos pós-injeção (pi)  das drogas.     

Os estudos de bloqueio foram realizados com a finalidade de avaliar a 

especificidade dos análogos radiomarcados em camundongos portadores de tumor 

mamário da linhagem MDA-MB-231. Para esta avaliação, os camundongos 

receberam a mesma quantidade dos conjugados radiomarcados com concomitante 

injeção de 115 nmol/0,1 mL do análogo peptídico NT(8-13) frio e não-modificado.   

 

5.12. Aquisição de imagens cintilográficas 

Imagens planares de γ-câmara foram obtidas com uma câmara móvel de 

cintilação (LEM Siemens) equipada com um colimador de 4.0-mm. Uma seringa, 

contendo a mesma dose administrada aos camundongos, foi escaneada 

concomitantemente ao procedimento de aquisição das imagens, permitindo assim, a 

semi-quantificação dos resultados através da criação de regiões de interesse (ROI). 

As aquisições das imagens foram realizadas nos tempos de 30 e 90 minutos pi, em 

animais não-bloqueados, previamente anestesiados com solução de uretana. Um 

total de 500.000 contagens foram obtidas por projeção sob uma matrix 64X64.  

 

5.13. Análise estatística 

Para análise dos resultados de biodistribuição em animais sadios, um 

planejamento fatorial multi-níveis foi utilizado como ferramenta estatística para 

determinar a influência das três variáveis sob análise: AQB (HYNIC e MAG3), 

órgãos de interesse e tempos de sacrifício nos estudos de biodistribuição em 

animais sadios, bem como suas interações na captação do radiocomposto. Seis 
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animais foram utilizados nas dezesseis combinações avaliadas (dois AQB e oito 

tempos de sacrifício). 

Diferenças entre os níveis considerados para cada variável foram 

detectadas utilizando o teste de Tukey. O nível de sgnificância (α) para todos os 

testes estatísticos foi de 0,05. O planejamento experimental e a análise estatística 

foram realizados com o programa computacional Statgraphics Plus (Statistical 

Graphics Co., Rockville, MD, EUA).  

Nos estudos de biodistribuição em animais portadores de tumor, os 

resultados foram expressos como a média da %DI/g±desvio padrão (DP), 

analisados pelo teste-t de “Student” não-pareado, assumindo  um valor de nível de 

significância (valor de p) menor que 0,05. A hipótese do teste foi formulada 

assumindo iguais variâncias:   

Ho : µ1 = µ2 (hipótese nula) 

Hi : µ1 > µ2 (hipótese alternativa) 

onde, µ1 corresponde a  média das variáveis dos camundongos não-

bloqueados, µ2 corresponde a média das variáveis de camundongos bloqueados. 

Para análise da variabilidade obtida na captação tumoral foi utilizada a 

metodologia estatística de mínimos quadrados parciais. Para tal finalidade, foi 

utilizado o programa computacional SIMCA-P (UMETRICS, versão demo 11.0 – 

Suécia). O conjunto de dados que foi analisado com esta técnica estatística, 

corresponde a um número amostral de 52 animais formando uma tabela subdividida 

em duas matrizes (matrizes das variáveis independentes e dependentes). A 

avaliação consistiu na redução do número de dimensões para posterior avaliação 

dos dados amostrais, buscando vetores (também denominados de componentes 

principais), que consequentemente, explicam a variabilidade dos resultados através 

da posição e magnitude dos fatores em análise. A análise dos dados baseados 

nessa técnica multivariada considerou:  

1. Gráfico de cargas: para estimar a relação das variáveis [peso do tumor,  

tempo pi do radiocomposto, porcentagem da dose retida na cauda, análogo 

radiomarcado (via agente quelante bifuncional HYNIC ou MAG3) e presença ou 

ausência do bloqueio] sobre as variáveis resposta  %DI e %DI/g tumoral, bem como 

sua magnitude. Para análise do gráfico bidimensional obtido foram traçadas uma 
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linha principal ou referência passando pela origem, dividindo dois quadrantes 

opostos pela metade. Em seguida, projeções das variáveis sobre a linha de 

referência foram traçadas. Considerou-se variáveis de importância estatística  

aquelas distantes da linha de projeção. Também foi estimada a relação de cada 

variável independente  através da influência direta ou inversa com as captações 

tumorais, ou seja, projeções dos fatores no mesmo quadrante significam relação 

direta, e em quadrantes diferentes, significam relação inversa.        

2. Análise da importância das projeções nas variáveis (IPV) nos 

componentes principais: foi utilizada para mensurar a influência isolada de cada 

fator sobre as variáveis resposta (%DI e %DI/g tumoral). A análise foi realizada 

considerando que a soma dos quadrados de todas as variáveis é igual ao número 

de termos no modelo da projeção, logo, a média dos IPV foi considerada como 

sendo 1. Assim, variáveis com importância significativa no modelo, correspondem 

àquelas em que os intervalos de confiança não cortam o eixo das abcissas. 

3. Gráfico biplot: através da junção dos gráficos de cargas e de marcas 

(isto é, representação das amostras nos componentes principais), a diferença entre 

os conjuntos das amostras em análise foi inter-relacionada com as variáveis sob 

estudo, obtendo-se a causa das diferenças amostrais individualmente. Esta análise 

foi realizada considerando-se a proximidade ou distância das amostras em relação 

às variáveis utilizadas no modelo. Assim, a proximidade da amostra em relação à 

variável significa que ambas estão diretamente correlacionas, e a distância significa 

que estão indiretamente correlacionadas. A análise do gráfico bidemensional foi 

conduzida da mesma forma que àquela realizada no gráfico de cargas.         
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6. RESULTADOS   

6.1. Eluição do radionuclídeo 

As atividades dos geradores de 99Mo/99mTc utilizados variaram entre 18,5 

GBq (500 mCi) e 37 GBq (1000 mCi). O rendimento médio dos geradores utilizados 

foi superior a 97%, a pureza radioquímica na forma de 99mTcO4
- ≥ 98%, a 

concentração de alumínio inferior a 10 ppm, e a atividade de 99Mo < 0,15 kBq/MBq 
99mTc.  

Os resultados das análises de esterilidade e pirogenicidade foram sempre 

negativos quanto à presença de contaminantes. Estes dados foram determinados 

pelo controle de qualidade da Diretoria de Radiofarmácia (IPEN/CNEN-SP). 

 

6.2. Radiomarcação e avaliação radioquímica dos análogos radiomarcados 

HYNIC-βAla-NT(8-13) e S-acetil-MAG3- βAla-NT(8-13)  

A máxima atividade específica alcançada foi de 383 e 439 MBq/nmol, e a 

eficiência de marcação dos análogos radiomarcados obtida através da 

cromatografia de camada delgada foram 98,8±0,62% e 99,5±0,36%, 

respectivamente, para os radiocomplexos 99mTc-HYNIC-NT(8-13) e 99mTc-MAG3-

NT(8-13). O controle de qualidade também foi realizado por CLAE (FIG. 10). Os 

tempos de retenção obtidos foram 12,5 e 14,7 minutos, para os análogos HYNIC-NT 

e MAG3-NT, respectivamente. Os resultados obtidos por CLAE confirmaram os 

encontrados através da cromatografia de camada delgada, resultando em uma 

única espécie radioquímica principal para cada análogo da NT(8-13) radiomarcado. 
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Figura 10 - Radiocromatogramas de (A) 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) e (B) 
99m

Tc-S-acetil-MAG3-βAla-

NT(8-13). 

 

6.3. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados 

 

A avaliação de estabilidade dos conjugados radiomarcados foi realizada 

através de cromatografia de camada delgada. Ambos análogos radiomarcados não 

demonstraram instabilidade em relação ao controle, apresentando pureza 

radioquímica superior a 97% (TAB. 4).   

 

               Tabela 4. Estabilidade radioquímica dos conjugados radiomarcados.  

             Tempo (h) 

 Produto 

0 (controle) 6 24 

HYNIC-NT 
a 

99,4±0,3 98,8±0,1 98,3±0,5 

MAG3-NT a 
99,2±0,6 99,0±0,7 98,5±0,8 

                       a Valores representam média ± desvio padrão (N=3)  
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6.4. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados em função da 

cisteína e glutationa  

A força de ligação dos radiocomplexos foi determinada pelo 

deslocamento da radioatividade ligada a ambos, o aminoácido cisteína e ao 

tripeptídeo glutationa.  Os estudos de transquelação demonstraram que a incubação 

de ambos radiopeptídeos com excesso de cisteína e do tripeptídeo glutationa não 

produziram nenhuma transquelação significante (menor que 1%), mesmo nas 

maiores razões molares (agente transquelante/peptídeo) estudadas, indicando que 

a força de ligação dos radiocomplexos é elevada.   

 

6.5. Determinação da lipofilicidade dos análogos radiomarcados 

O estudo da lipofilicidade revelou que menos de 1% da radioatividade 

estava associada à camada de octanol (logP= -3,78), demonstrando uma baixa 

lipofilicidade para o complexo radiomarcado  via HYNIC, em contrapartida, ao 

significante aumento (aproximadamente cem vezes superior) da lipoficlididade 

encontrada para o complexo marcado via MAG3 (logP = -1,79).  

 

6.6. Estudo in vitro de ligação às proteínas plasmáticas  

A ligação às proteínas plasmáticas revelou uma ligação similar para 

ambos análogos radiomarcados 22,5±1,7% e 23,1± 3,5%, respectivamente para os 

conjugados radiomarcados via HYNIC e MAG3. 

 

6.7. Avaliação in vitro e in vivo da estabilidade metabólica 

A avaliação in vitro da establidade metabólica  frente a HSA corresponde 

a um importante método de predição quanto à estabilidade e distribuição dos 

radiofármacos em sistemas biológicos, desde que 60% das proteínas plasmáticas 

correspondem a albumina. 

Os perfis cromatográficos das espécies radiomarcadas em colunas PD-

10 estão graficamente expressos na figura 11. Os tempos de eluição referentes à 
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máxima retenção das espécies foram nas 8a, 7a e 12a frações, respectivamente, 

para albumina, análogo radiomarcado via HYNIC e MAG3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Perfis cromatográficos das espécies radiomarcadas (A) albumina, (B) HYNIC-NT(8-13) e 

(C) MAG3-NT(8-13) em colunas PD-10. 

 

Analisando os resultados obtidos, quando os análogos radiomarcados 

foram incubados com a HSA, podemos observar que nenhuma tranquelação frente 

a albumina ocorreu para ambos radiocomplexos após 90 min de incubação (FIG. 

12A e 12B). 
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Figura 12 - Perfil cromatográfico da análise in vitro dos radioconjugados (A) 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-

13) e (B) 
99m

Tc-MAG3-βAla-NT(8-13) aos 90 min de incubação com albumina a 37°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Perfil de eluição in vivo do radioconjugado 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) aos 5, 30, 60 e 90 

min pi em colunas PD-10. 
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Já na avaliação da estabilidade metabólica em modelos biológicos (FIG. 

13 e 14), uma mudança no perfil da  eluição foi obtida após os 30 min pi para ambos 

análogos radiomarcados. No caso do HYNIC (FIG. 13) o surgimento de um pico de 

menor  intensidade foi observado na 14ª fração, indicando a formação de algum 

composto de massa molecular menor que a do radiocomplexo em análise. No 

tempo mais tardio avaliado, observamos a presença de três picos sobrepostos, 

correspondentes à 9ª, 14ª e 15ª frações.   

No caso do análogo radiomarcado via MAG3 (FIG. 14), a partir dos 30 min 

pi um pico bem definido e de baixa intensidade [10:1 (radiocomplexo: composto 

formado)] foi obtido na 8ª fração, aumentando bruscamente [7:2 (radiocomplexo: 

composto formado)] aos 90 min pi, provavelmente indicando uma transquelação 

frente a HSA (FIG. 11A).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 14 - Perfil de eluição in vivo do radioconjugado 
99m

Tc-MAG3-βAla-NT(8-13) aos 5, 30, 60 e 90 

min pi em colunas PD-10. 
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6.8. Saturação 

Os ensaios de saturação foram realizados utilizando concentrações 

crescentes dos análogos não-radiomarcados HYNIC-NT e MAG3-NT com o objetivo 

de determinar o momento de saturação dos receptores da NT em células da 

linhagem tumoral de mama MDA-MB-231. Como revelado pelas curvas de 

saturação (FIG. 15), os análogos demonstraram uma fraca, porém dose-

dependente, interação com os receptores da NT presentes na linhagem tumoral 

avaliada. A ligação específica aumentou rapidamente a baixas concentrações para 

o análogo radiomarcado via HYNIC (aproximadamente 20 pM) atingindo a saturação 

em concentrações superiores a 30 pM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 -  Curvas de saturação dos análogos radiomarcados (A) 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) e (B) 

99m
Tc-MAG3-βAla-NT(8-13). As curvas foram obtidas utilizando concentrações crescentes (0-90 nM) 

dos análogos radiomarcados. A porcentagem de ligação específica foi calculada como a diferença 

entre a porcentagem de ligação total e a ligação inespecífica. 
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Apesar do mesmo comportamento ter sido observado para o análogo 

radiomarcado via MAG3, não somente a ligação específica aumentou menos 

acentuadamente do que aquela observada para o conjugado marcado via HYNIC, 

mas também, a saturação foi atingida em concentrações mais elevadas do 

radioligante (aproximadamente 80 pM). Uma alta afinidade pelos receptores foi 

revelada através dos valores obtidos relativos ao Kd  17,5 nM e  20,3 nM, 

respectivamente para os análogos radiomarcados via HYNIC e MAG3. 

Interessantemente, os valores de máxima ligação (Bmáx) pelos análogos 

radiomarcados via HYNIC e MAG3 (0,05 nM e 0,13 nM, respectivamente) diferiram 

na ordem de dez vezes. 

 

6.9. Internalização e externalização  

As porcentagens de radioatividade associada à célula em ambos os 

ensaios de internalização e efluxo estão representadas na figura 16.  Apesar de ter 

sido observada uma rápida internalização nas células da linhagem tumoral MDA-

MB-231 para ambos análogos radiomarcados, os dados obtidos não revelaram um 

comportamento tempo-dependente. Um pico foi observado aos 30 minutos para os 

conjugados marcados via HYNIC e MAG3 (72,5% e 76,68%, respectivamente). Uma 

queda brusca de radioatividade associada à célula foi observada no caso do 

análogo radiomarcado via HYNIC, atingindo valores menores que 30% após 90 min 

de incubação.  
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Figura 16 - Internalização e externalização dos análogos radiomarcados 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) 

e 
99m

Tc-MAG3-βAla-NT(8-13) em células da linhagem tumoral mamária MDA-MB-231 após incubação 

a 37 °C. Os resultados estão apresentados como porcentagem de ligação específica relacionada à 

atividade total associada às células. 

 

Diferentemente, para o análogo radiomarcado via MAG3, uma 

internalização mais lenta e gradual foi observada até o período mais tardio avaliado, 

em que as taxas de associação da radioatividade à célula foram de 40,22% e 

27,77%, respectivamente para os tempos 90 e 120 min após incubação. No entanto, 

apesar da alta porcentagem internalizada dos radiocomplexos, uma baixa (< 0,5%) 

e constante porcentagem de ligação específica em relação ao total de radioatividade 

adicionada foi observada para ambos os complexos radiomarcados.   

Em relação aos resultados obtidos para as taxas de liberação da 

radioatividade (FIG. 16) após o período de máxima internalização (30 min), valores 

superiores a 30% e 45% (respectivamente para os análogos radiomarcados via 

HYNIC e MAG3), ainda continuaram retidos na célula mesmo no período mais tardio 

avaliado.  
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6.10. Biodistribuição dos análogos radiomarcados em camundongos sadios  

A biodistribuição de radiofármacos é essencial à determinação da sua 

eficácia e utilidade. Isto inclui a absorção, distribuição através dos tecidos, 

depuração sanguínea e excreção após a administração do radiocomposto.  

Os resultados do estudo de biodistribuição dos conjugados 

radiomarcados em camundongos sadios estão sumarizados em termos de 

porcentagem de dose injetada por grama (% DI/g) na figura 17 e avaliação da 

cinética de excreção na figura 18. 

Uma rápida depuração da radioatividade em todos os órgãos foi 

encontrada nos estudos de biodistribuição. Os baixos níveis de radioatividade (<3%) 

encontrados no estômago em praticamente todos os tempos estudados, para 

ambos radioconjugados estudados, indicam uma mínima ou nenhuma dissociação 

in vivo dos radiocomplexos (FIG. 17A e 17B).   
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Figura 17 - Biodistribuição dos análogos radiomarcados (A) 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) e (B) 
99m

Tc-

MAG3-βAla-NT(8-13) em camundongos Swiss em função do tempo. Resultados estão expressos em 

% DI/g (média±DP, n=6). 

 

Analisando o tempo de 5 minutos após administração do radiocomposto, 

foram observados níveis significantes de radioatividade retida nos pulmões 

(4,44±0,62%DI/g e 5,22±0,51%DI/g, respectivamente para os complexos 

radiomarcados via HYNIC e MAG3) (FIG. 17A e 17B).  Adicionalmente, uma 

acentuada captação foi observada nos rins (FIG. 18A), 24,65 ± 4.08%DI/g e 28,09 ± 

7,92%DI/g para os análogos radiomarcados via HYNIC e MAG3, respectivamente, 

acompanhado de uma pronunciada captação no fígado (17,46±1,08%DI/g) para o 

último (FIG. 18B).  
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Figura 18 - Análise da cinética de excreção dos análogos radiomarcados 
99m

Tc-HYNIC-βAla-NT(8-13) 

e 
99m

Tc-MAG3-βAla-NT(8-13) em função do tempo para (A) Rins, (B) Fígado, (C) Intestino delgado e 

(D) Intestino grosso. 

 

Após 30 min de administração do radiocomposto, menos de 2% de 

radioatividade foi detectada nos órgãos avaliados, exceto para os rins 

(10,48±5,53%DI/g), relativo ao conjugado radiomarcado via HYNIC, e valores acima 

de 8% foram obtidos para rins, fígado e intestino delgado para o conjugado 

radiomarcado via MAG3.  

Seguindo a rota de excreção do conjugado radiomarcado via MAG3, uma 

elevada captação no intestino delgado (18,11±6,84%DI/g) foi obtida aos 30 min pi, 

se mantendo elevada (16,27±8,73%DI/g) até os 120 min pi (FIG. 18C). Uma brusca 

queda da radioatividade retida no intestino delgado (1,53±0,52%DI/g, 240 min pi), 

acompanhada por um subsequente aumento na captação no intestino grosso foi 

observada em ambos 240 min e 360 min pi (9,06±3,52%DI/g  e 5,60±2,02%DI/g, 

respectivamente) (FIG. 18D). No tempo de 1440 min pi, somente traços de 

radioatividade foram encontrados para ambos os análogos radiomarcados.  

A análise de variância foi utilizada como ferramenta estatística para 

averiguar a influência das variáveis (AQB, órgãos e tempo de sacrifício), bem como 

suas interações no comportamento da captação do radiocomposto. Todos os fatores 

(D) 

5 30 60 90 120 240 360 1440
0

2

4

6

8

10

12

14

minutos

%
 D

I/g

 HYNIC
 MAG3

5 30 60 90 120 240 360 1440
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

minutos 

%
 D

I/g

 HYNIC
 MAG3

(C) 



                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        CapCapCapCapítulo ítulo ítulo ítulo 6666    ––––    Resultados                                               Resultados                                               Resultados                                               Resultados                                                   75 

 

considerados e suas interações foram estatisticamente significantes, exceto pela 

interação AQB e tempo (p=0,1938). A comprovação estatística da maior depuração 

corpórea encontrada para o análogo radiomarcado via HYNIC foi obtida através da 

análise individual do fator AQB (FIG. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Análise de interação estatística individual da variável AQB. 

 

Dentre os parâmetros para determinação e escolha dos tempos que 

serão avaliados no modelo tumoral, as captações totais sanguínea, nos ossos e 

músculo  representam um conjunto de fatores crucial para a boa aquisição de uma 

imagem cintilográfica.  

Ambos radioconjugados foram rapidamente depurados do sangue, 

músculo e osso. Considerando o tempo de 30 minutos pi, a captação sanguínea 

total (FIG. 20) do análogo radiomarcado via HYNIC foi aproximadamente duas 

vezes maior que a encontrada para o análogo radiomarcado via MAG3, porém 

ambos apresentaram valores abaixo de 0,5 %DI  a partir dos 90 min pi (dados não 

apresentados na FIG. 20).     
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Figura 20 - Depuração sanguínea dos radioconjugados 
99m

Tc-HYNIC-NT(8-13) e 
99m

Tc-MAG3-NT(8-

13) em função do tempo. Dados apresentados como %DI de sangue total, considerando-se uma 

volemia de 6,5% do peso corpóreo dos camundongos (n=6). 

 

Aos 30 min pi, podemos observar um acúmulo da atividade de 

7,31±1,73%DI e 4,85±1,39%DI no músculo (FIG. 21A), e 2,68±0,61%DI e 

2,62±1,41%DI no osso (FIG. 21B), respectivamente para o análogo radiomarcado 

via HYNIC e MAG3. Comparativamente aos dados de 30 min pi, níveis de 

radioatividade menores que 1% foram encontrados no caso do conjugado marcado 

via HYNIC, enquanto uma maior retenção da atividade foi observada para o MAG3-

radiocomplexo para os dados de músculo e osso total aos 90 min pi. No caso do 

conjugado via MAG3, ainda foi observado um aumento não significativo para o valor 

de músculo total aos 120 min pi.  Em linhas gerais, embora o modelo de depuração 

dos radiocomplexos seja similar, o complexo radiomarcado via MAG3 claramente  
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apresentou uma depuração muito mais lenta para os valores de músculo e osso 

total quando comparado com o conjugado marcado via HYNIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Histogramas de (A) Músculo total e (B) Osso total para os conjugados via HYNIC e MAG3.  

Os resultados estão expressos como % DI (média±DP, n=6.) 

 

As porcentagens de dose injetada por órgão (%DI/órgão) para ambos os 

análogos estão apresentados na tabela 5.  

Curiosamente, observou-se que mais de 46% da dose injetada foi 

eliminada em ambos os casos nos primeiros 5 min após administração do 

radiocomposto. Estudos piloto realizados em nosso laboratório, indicaram que a 

atividade retida na seringa e carcaça representa um total de aproximadamente 20% 

da dose injetada nos camundongos.   

Aos 90 minutos após administração do radiocomposto, os valores de 

corpo inteiro indicaram que mais de 97% e 85% da dose injetada foram excretados, 

respectivamente para os complexos marcados via HYNIC e MAG3. Vale a pena 

ressaltar, que a porcentagem de dose restante para o último 

radiotraçador,14,12±2,66%DI, está principalmente concentrada no fígado e no 

intestino delgado (36,55±4,99% e 48,73±2,06%, respectivamente). Apenas traços 

de radioatividade foram encontrados aos 1440 min pi (< 2%) para ambos os 

radiocomplexos.  
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Tabela 5. Biodistribuição (% DI/órgão) dos análogos radiomarcados 99mTc-HYNIC-NT(8-13) e 
99mTc-MAG3-NT(8-13) em Camundongos Swiss sadios em função do tempo.  

Órgão/Tecido 

Tempo (min) 

5 30 60 90 

HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 

%DI/órgãoa         

Coração 0,25±0,03 0,27±0,07 0,10±0,01 0,05±0,02 0,02±0,01 0,02±0,01 ≥ 0,01 ≥ 0,01 

Pulmão 1,09±0,19 1,17±0,43 0,49±0,13 0,33±0,10 0,07±0,01 0,10±0,01 0,03±0,01 0,05±0,01 

Rins 8,09±0,99 5,91±1,62 3,80±1,15 2,17±0,10 2.00±0,79 1,21±0,25 0,78±0,12 1,08±0,28 

Baço 0,15±0,01 0,14±0,03 0,07±0,01 0,05±0,02 0,02±0,01 0,03±0,01 ≥ 0,01 0,03±0,01 

Estômago 0,48±0,10 0,67±0,08 0,21±0,06 0,23±0,04 0.08±0,04 0,12±0,06 0,04±0,02 0,08±0,03 

Pâncreas 0,22±0,06 0,22±0,03 0,09±0,02 0,23±0,04 0,03±0,01 0,02±0,01 ≥ 0,01 0,02±0,01 

Fígado 1,92±0,30 13,89±0,94 0,80±0,13 7,52±0,81 0,26±0,06 5,60±0,91 0,16±0,04 4,74±1,01 

Intestino Grosso 0,74±0,06 1,09±0,33 0,36±0,07 0,44±0,12 0,14±0,08 0,32±0,14 0,05±0,01 0,18±0,02 

Intestino Delgado 0,71±0,14 2,03±0,20 0,51±0,06 6,06±1,06 0,23±0,06 5,15±2,17 0,10±0,03 5,93±1,66 

Corpo Inteiro(b) 43,81±5,37 52,38±1,59 20,06±2,1 24,75±3,3 4,08±0,74 15,75±2,0 3,18±0,32 14,12±2,6

Órgão/Tecido 

Tempo (min) 

120 240 360 1440 

HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 HYNIC MAG3 

%DI/órgãoa         

Coração ---- ≥ 0,01 ---- ≥ 0,01 ---- ---- ---- ---- 

Pulmão 0,03±0,01 0,07±0,01 0,02±0,01 0,04±0,01 0,01±0,01 0,03±0,01 ≥ 0,01 ---- 

Rins 1,42±0.47 0,78±0,27 1,46±0,51 0,78±0,13 1,28±0,36 0,42±0,12 0,65±0,15 0,26±0,01 

Baço ≥ 0,01 0,02±0,01 ≥ 0,01 0,02±0,01 ≥ 0,01 ≥ 0,01 ≥ 0,01 ---- 

Estômago 0,02±0.01 0,11±0,06 0,04±0,02 0,07±0,04 0,03±0,02 0,03±0,01 0,02±0,01 0,01±0,01 

Pâncreas ≥ 0,01 0,02±0,01 ≥ 0,01 ---- ---- ---- ---- ---- 

Fígado 0,17±0,17 3,23±0,36 0,22±0,05 4,19±1,99 0,16±0,05 2,14±0,61 0,14±0,03 0,41±0,08 

Intestino Grosso 0,07±0,02 0,23±0,03 0,11±0,04 2,74±0,85 0,08±0,03 0,94±0,37 0,05±0,02 0,04±0,01 

Intestino Delgado 0,15±0,02 8,33±5,60 0,15±0,07 0,90±0,55 0,12±0,04 0,33±0,12 0,09±0,03 0,01±0,01 

Corpo Inteiro(b) 2,66±0,57 14,16±0,85 2,60±0,54 11,28±2,5 2,17±0,35 4,27±0,48 1,43±0,17 1,05±0,08 

(a) Valores representam média±desvio padrão (n=6) 

(b) Representa a somatória da % DI/órgão e % sangue, músculo e osso total.  
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 6.11. Biodistribuição em camundongos portadores de tumor   

Nos estudos de biodistribuição em camundongos portadores de tumor 

(TAB. 6) da linhagem de mama MDA-MB-231, uma depuração rápida de todos os 

órgãos foi encontrada para ambos análogos radiomarcados, corroborando com os 

achados na biodistribuição em camundongos sadios (TAB. 5; FIG. 17 e 18). Aos 30 

min pi,  o comportamento de ambos análogos foi similar. Nenhuma diferença 

siginificativa foi encontrada com relação à captação tumoral (1,97±0,18 %DI/g e 

1,92±0,50 %DI/g, respectivamente, para os conjugados radiomarcados via HYNIC e 

MAG3). No tempo mais tardio avaliado (90 min), uma rápida depuração tumoral 

(0,44±0,02 %DI/g) foi observada para o análogo radiomarcado via HYNIC, ao 

contrário da encontrada para o complexo marcado via MAG3 que manteve-se 

constante (1,83±0,67 %DI/g). 

 Nos estudos de bloqueio 30 min após administração da droga (TAB. 6), 

um similar acúmulo foi encontrada na maioria dos órgãos com exceção do tumor, 

intestino delgado e intestino grosso, em que a inibição da captação foi 

consideravelmente elevada, 45,94%, 36,39% e 27,73%, respectivamente, para o 

análogo radiomarcado via HYNIC. Em contrapartida, no caso do complexo 

radiomarcado via MAG3, os resultados revelaram uma inibição menos relevante 

para o tumor e intestino grosso (28,97% e 16,89%), quando comparados ao notável 

bloqueio no intestino delgado (51,44%).   

Já aos 90 min pi, no caso do conjugado radiomarcado via HYNIC, a 

porcentagem de inibição foi menos acentuada para o tumor e intestino grosso 

(28,68% e 24,90%, respectivamente), acompanhada por um discreto aumento na 

inibição no intestino delgado (30,38%). Os resultados obtidos para o análogo 

radiomarcado via MAG3 revelaram uma inibição superior a 60% para o tumor e 

intestino delgado (75,68% e 67,35%, respectivamente), e em menor extensão, para 

o intestino grosso (17,87%).   



                                                                                                                                                                                                                        

 

Tabela 6. Biodistribuição do análogo radiomarcado 99mTc-HYNIC-βAla-NT(8-13) e 99mTc-MAG3-βAla-NT(8-13) em camundongos portadores de  

tumor aos 30 min e 90 min pi. Os resultados estão expressos em %DI/g (média±DP, n=6). 

 

 

 

Tempo 

(min) 

Órgão/Tecido 

Sangue Coração Pulmão Rins Baço Estômago Pâncreas Fígado Intest. 

Grosso 

Intest. 

Delgado 
Músculo Osso Tumor 

99mTc-HYNIC-βAla-NT(8-13) 

30 1,89±0,91 0,84±0,38 2,03±1,07 12,03±6,38 0,99±0,39 1,07±0,40 0,79±0,35 0,88±0,44 1,16±0,38 1,04±0,30 0,82±0,28 0,92±0,35 1,97±0,18*** 

30* 1,37±0,37 0,62±0,11 1,37±0,10 5,68±0,36 0,76±0,11 2,53±0,44 0,63±0,10 0,73±0,02 0,84±0,28** 0,66±0,19** 0,48±0,07 0,76±0,26 1,07±0,11** 

90 0,34±0,05 0,16±0,02 0,49±0,06 6,63±0,96 0,58±0,21 1,91±0,24 0,21±0,07 0,60±0,04 0,45±0,01 0,50±0,07 0,10±0,02 0,27±0,02 0,44±0,02 

90* 0,39±0,07 0,22±0,08 0,54±0,20 4,36±1,01 0,34±0,08 2,10±0,94 0,33±0,07 0,61±0,07 0,34±0,05** 0,35±0,04** 0,11±0,03 0,24±0,02 0,31±0,07** 

99mTc-MAG3-βAla-NT(8-13) 

30 1,70±0,79 0,67±0,31 2,72±1,26 10,31±4,0

7 

1,28±0,4

9 

1,58±0,77 0,97±0,40 7,91±4,36 2,41±0,90 10,49±3,2

9 

0,65±0,27 0,82±0,34 1,92±0,50*** 

30* 1,77±0,17 1,32±0,48 1,45±0,17 12,54±2,6

0 

2,21±0,4

8 

1,80±0,55 1,37±0,47 8,15±2,87 2,00±0,99*

* 

5,10±1,27*

* 

1,34±0,39 1,11±0,37 1,36±0,24** 

90 0,11±0,06 0,09±0,06 0,25±0,15 3,89±0,59 0,36±0,1

1 

0,68±0,27 0,31±0,17 3,01±1,32 0,60±0,13 9,18±3,17 0,16±0,07 0,47±0,22 1,83±0,67 

90* 0,69±0,08 0,46±0,22 0,58±0,07 3,76±0.78 0,57±0,1

8 

0,52±0,15 0,29±0,10 3,25±0,33 0,49±0,12*

* 

3,00±1,31*

* 

0,20±0,07 0,34±0,12 0,45±0,24** 

*Bloqueio. Animais receberam o análogo radiomarcado concomitantemente com 100µg/camundongo de NT(8-13) não-radiomarcada.  

** p<<<<0,05 Bloqueados vs. Não-bloqueados.  
***p<<<<0,05 Captação tumoral HYNIC vs MAG3.  

7
9
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O estudo comparativo das razões tumor/órgão para ambos 

radioconjugados estão graficamente expressos na figura 22A e 22B. A rápida 

depuração da radioatividade no tumor observada para o conjugado radiomarcado 

via HYNIC levou a baixas razões tumor/órgão (< 3) em ambos os tempos avaliados. 

Por outro lado, apesar do  comportamento similar observado para o conjugado 

marcado via MAG3 no tempo mais precoce avaliado (30 min), a retenção da 

radioatividade tumoral no tempo mais tardio (90 min) levou a razões superiores a 

11, como no caso da razão tumor/sangue e tumor/músculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Análise comparativa da razão tumor/órgãos dos análogos radiomarcados 
99m

Tc-HYNIC-

βAla-NT(8-13) e 
99m

Tc-MAG3-βAla-NT(8-13) em (A) 30 min e (B) 90 min pi. (T=tumor; S=sangue; 

M=músculo; O=osso; ID= Intestino delgado; IG= Intestino grosso; R=Rins; F= Fígado) 
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No gráfico de cargas (FIG. 23 A) obtido através da análise por mínimos 

quadrados parciais observou-se que ambos análogos radiomarcados pouco tiveram 

influência sobre as variáveis resposta (%DI e %DI/g). Como esperado, a ausência 

do bloqueio possui um relação direta com as variáveis resposta, ao contrário, a 

presença do bloqueio é inversamente  proporcional, assim, quanto maior a 

quantidade do produto frio, menor a captação tumoral. A variável tempo após 

administração da droga produziu efeito significantemente inverso às variáveis 

resposta, indicando que quanto menor o tempo pi, maior será a captação tumoral. 

Em contrapartida, efeitos diretamente proporcionais em relação ás variáveis 

resposta, foram observados para os fatores peso do tumor e porcentagem da dose 

retida na cauda. Assim, quanto maior o peso do tumor e maior a porcentagem de 

dose retida na cauda, maior é a captação tumoral.  
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Figura 23 - Análise de mínimos quadrados parciais para o conjunto de camundongos portadores de 

tumor avaliados. (A) Gráfico de cargas, (B) Gráfico IPV, e (C) Gráfico biplot. Abreviações: CP – 

componente principal; CB – com bloqueio; SB- sem bloqueio; %DRC - % dose retida na cauda; T- 

tempo após injeção da droga; P- peso; H- HYNIC; M - MAG3. 

 

No gráfico IPV (FIG. 23 B), a importância de cada variável no modelo foi 

considerada separadamente. Assim, foi observado que as variáveis peso do tumor, 
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ausência ou presença de bloqueio são as variáveis que produziram maior efeito em 

relação às variáveis resposta %DI e %DI/g.  As variáveis porcentagem da dose 

retida na cauda e  os agentes quelantes bifuncionais não produziram nenhuma 

influência siginificativa no modelo proposto.  

   Por último, através da junção dos gráficos de marcas e cargas, foram 

determinadas as causas das diferenças entre as amostras em relação às variáveis 

consideradas (FIG. 23C). Através dele podemos observar que as variáveis tempo pi 

e presença de bloqueio produziram maior impacto principalmente nas amostras em 

que os camundongos foram injetados com uma dose do análogo radiomarcado via 

MAG3, produzindo a menor resposta na captação tumoral. Por outro lado, as 

variáveis ausência de bloqueio, porcentagem de dose retida na cauda e o peso do 

tumor foram determinantes para a maior variabilidade, predominantemente, nas 

amostras em que o conjugado marcado via HYNIC foi administrado aos 

camundongos, resultando assim, na maior captação tumoral em tempos mais 

precoces após administração do radioconjugado.  

 

6.12. Aquisição de imagens cintilográficas  

Como última etapa de um estudo pré-clínico foi realizada a aquisição de 

imagem cintilográfica (FIG. 24). A partir dela pode-se predizer não somente o 

comportamento do radiofármaco em um tempo pré-estabelecido através da criação 

de regiões de interesse (RI), mas também, a quantificação da captação e 

visualização tumoral através dos aparelhos de imagem diagnóstica disponíveis 

atualmente. Com base nestas considerações, a aquisição das imagens referentes 

aos estudos sobre o comportamento do radiocomplexo 99mTc-HYNIC-NT(8-13) 

permitiu verificar que os valores de RI para bexiga e tumor aos 30 min pi (57,51% e 

1,67%) e (75,44% e 0,46%) aos 90 min pi, respectivamente. Já para  o 

radiocomplexo 99mTc-MAG3-NT(8-13) no tempo mais precoce avaliado (30 min) os 

valores de RI obtidos para bexiga e tumor foram 7,94% e 1,71%, respectivamente. 

Uma excreção renal, seguida por uma retenção da captação tumoral no tempo mais 

tardio avaliado (90 min) para o complexo radiomarcado via MAG3 foi também obtida 

através dos RIs (49,90% e 1,82%, respectivamente), corroborando portanto, com os 

dados obtidos na biodistribuição em camundongos portadores de tumor.  
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Figura 24 - Imagens cintilográficas obtidas de camundongos Nude portando tumor da linhagem 

tumoral MDA-MB-231. As imagens foram adquiridas aos 30 e 90 min pi de (A) 
99m

Tc-HYNIC-NT(8-13) 

e (B) 
99m

Tc-MAG3-NT(8-13). 
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7. DISCUSSÃO 

Atualmente, o câncer de mama é o tipo de malignidade que leva ao maior 

número de óbitos no Brasil(121). Em particular, apesar de ter sido observada uma 

queda na taxa de mortalidade de mulheres com câncer de mama nas últimas 

décadas, as diversas modalidades de imagem associadas ou isoladamente, não 

demonstraram uma homogeneidade quanto à  detecção desta malignidade em 

estágio precoce. Isto se deve, primordialmente, à ausência de radiofármacos com 

mecanismos específicos que têm sido utilizados com frequência nas radiofarmácias 

hospitalares, como o 99mTc-MIBI(137) e o 18F-FDG(138).      

As tecnologias atuais de imageamento se destinam, principalmente, às 

mudanças macroscópicas físicas, fisiológicas ou metabólicas não específicas, que 

identificam os eventos moleculares específicos (isto é, expressão gênica) 

responsáveis pela doença(145).  Neste sentido, a rápida evolução das modalidades 

de imagem, bem como a crescente utilização destas técnicas associadamente, 

permitem prognósticos mais precisos e precoces de patologias(144). 

Medicina Nuclear é um ramo da medicina centrado na administração de 

radiotraçadores injetáveis à pacientes, fazendo uso de dispositivos diagnósticos de 

imagem, para medir a radiação externa emitida pelo radionuclídeo. A “Imagiologia 

Molecular” é um novo conceito, que implica  a convergência de múltiplas técnicas de 

captura de imagem, biologia molecular/celular, química, medicina, farmacologia, 

física médica, biomatemática e bioinformática   em um novo paradigma de imagem. 

É, também, uma disciplina emergente na pesquisa biomédica que extende as 

observações em animais a uma significante dimensão, podendo ser definida como 

uma representação visual, caracterização e quantificação de processos biológicos 

em níveis celulares e subcelulares de organismos vivos intactos. Este campo 

multidisciplinar e notavalmente promissor, reflete etapas celulares e moleculares de 
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mecanismos in vivo da malignidade no contexto de ambientes fisiológicamente 

autênticos(145). 

Aproveitando-se da ampla utilização e desenvolvimento na síntese de 

peptídeos, novos agentes diagnósticos tem sido desenvolvidos nas últimas 

décadas. Especificamente, a classe de peptídeos regulatórios, como a 

Neurotensina, vem ganhando atenção por representar uma gama de funções 

fisiológicas, e consequentemente, por participar ativamente de diversos processos 

no organismo, como o crescimento tumoral. Souzé et al.(98) identificaram, 

bioquimicamente, a interação entre os  NTR-1 e as células da linhagem de tumor de 

mama MDA-MB-231. Partindo desta premissa associada à  busca por novos 

agentes diagnósticos específicos  para a detecção precoce de tumores de mama, a 

caracterização de um dos análogos da NT(8-13) mais promissores foi averiguada no 

presente estudo.  

 

7.1. Eluição do radionuclídeo 

O controle físico-químico e radioquímico indicaram que todos os 

parâmetros analisados estão dentro da faixa estabelecida pela XXVIII Edição da 

Farmacopéia Americana (USP).  

A presença de eventuais impurezas radionuclídicas está relacionada com 

o modo de produção do radionuclídeo ou com uma preparação inadequada dos 

geradores. A presença de 99Mo no eluído de 99mTc é um exemplo de impureza 

radionuclídica. Já as impurezas radioquímicas têm origem na decomposição dos 

radiofármacos, devido à ação do solvente, temperatura, pH, luz, presença de 

agentes oxidantes ou redutores e radiólise(2). A definição de pureza radioquímica é o 

percentual do radionuclídeo na forma química de interesse em uma determinada 

amostra radioativa. Desta forma, as principais impurezas radioquímicas encontradas 

nas marcações que utilizam a técnica do agente quelante bifuncional são o 

pertechnetato ( 99mTcO4
-) e o colóide  99mTcO2.  
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7.2. Radiomarcação e avaliação radioquímica dos análogos radiomarcados 

HYNIC-βAla-NT(8-13) e S-acetil-MAG3- βAla-NT(8-13)  

Em termos radiofarmacêuticos, uma alta atividade específica é 

necessária com a finalidade de não alterar a ação dos radiofármacos e para aqueles 

alvos de baixa densidade protéica, tais com os receptores celulares, que podem ser 

saturados mesmo se a massa total injetada ainda for baixa(146). Além disso, diversos 

estudos na literatura postulam que mesmo em pequenas quantidades, derivados 

agonistas de análogos da bombesina, gastrina ou neurotensina estimulam o 

crescimento tumoral in vivo(147), além de provocar diversos efeitos indesejáveis 

quando administrados mesmo em doses usuais (isto é, 10-20 µg), como as 

utilizadas nas triagens clínicas. Um exemplo disto, seria o peptídeo bombesina, que 

causa o aceleramento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão sanguínea, e 

uma transiente vaso-constrição renal(148).  

Neste sentido, a alta atividade específica obtida para ambos 

radiocomplexos favorece a sua utilização como potenciais agentes diagnósticos, na 

forma de conjuntos reativos ou “kits” liofilizados, desde que os estudos foram 

realizados com uma atividade máxima aproximada de 3700 MBq.   

Os núcleos contendo HYNIC, originalmente aplicados para a marcação 

de anticorpos, são os mais amplamente explorados na literatura para radiomarcação 

também de pequenas biomoléculas com 99mTc(1,13,17,68). Apesar de intensa 

exploração e amplo desenvolvimento de sistemas de coligantes, os conjugados 

radiomarcados via HYNIC são caracterizados por serem quimicamente robustos, 

mas pobremente caracterizados em níveis traçadores(64). Diversas investigações 

foram realizadas nos últimos anos, buscando minimizar as possíveis reações de 

troca entre ligantes, mas nenhum sucesso foi obtido até então(149).  

A ausência de formação de isômeros na formação dos núcleos 99mTc-

HYNIC é um ponto importante a ser considerado, desde que indica que o 99mTc 

forma o complexo na posição desejada, garantindo a distância do sítio de ligação da 

biomolécula aos receptores sem interferir nas propriedades requeridas à 

biomolécula. Além disso se presentes, podem ter comportamentos diferentes com 

relação a características como lipofilicidade e biodistribuição em sistemas 

biológicos(9,74).   
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Babich et al.(150) foram os pioneiros no estudo da influência dos coligantes 

na biodistribuição in vivo de peptídeos radiomarcados. O grupo também averiguou 

que a variação dos mesmos (neste caso, entre glucarato, glucoheptonato, manitol e 

glucamina) teve participação significante na modificação da farmacocinética dos 

radiocomplexos. Desde então, diversos grupos de pesquisadores não somente 

despenderam esforços substanciais na utilização de sistemas de coligantes únicos, 

como no caso da tricina para a radiomarcação da imunoglubulina(151), mas também, 

na utilização de sistemas de coligantes mixtos, como no caso de tricina  e EDDA(71).   

HYNIC/coligantes é um sistema atrativo para radiomarcação de 

biomoléculas, uma vez que o procedimento de marcação é rápido, fácil, ocorre em 

pH neutro e utiliza concentrações nanomolares da biomolécula. Com os avanços no 

conhecimento sobre o modo de coordenação dos núcleos de 99mTc-HYNIC, 

elevados rendimentos de marcação, alta estabilidade frente à cisteína, histidina, 

glutationa, componentes do sangue  in vivo foram relatados na literatura(71,152).   

O único pico obtido no perfil radiocromatográfico (FIG. 10), no caso do 

conjugado radiomarcado via HYNIC indicou a ausência de isômeros. Contudo, como 

já mencionado, nada pode ser garantido sobre a sua estrutura final, desde que as 

diversas reações de troca de ligantes, aliado a possibilidade de o agente quelante 

bifuncional HYNIC atuar como um ligante mono/bidentado (FIG. 6) nos 

radiocomplexos formados com 99mTc serem de difícil resolução(6).  

A marcação de moléculas bioativas com 99mTc utilizando HYNIC segue 

um mecanismo um pouco diferente aos métodos alternativos utilizando quelantes 

como N2S2 e N3S, como o MAG3. No último caso, os próprios quelantes fornecem os 

quatro átomos basais necessários à formação dos complexos com 99mTc.  Estes 

átomos são necessários para neutralizar as cargas positivas, formando assim, 

ligações com caráter π, deslocando subseqüentemente as nuvens eletrônicas do 

tecnécio, gerando ligações mais estáveis. As características comuns entre estes 

núcleos são as múltiplas ligações entre tecnécio, nitrogênio e oxigênio, reduzido 

comprimento de ligação (1,56-1,63 Å), e um estado de oxidação +5 para o 

tecnécio(67). Dessa maneira, complexos muito estáveis e quimicamente bem 

definidos são formados, como por exemplo, aqueles obtidos através da 

radiocomplexação utilizando o quelante NHS-MAG3
(56,153). 
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7.3. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados 

Como etapa inicial dos estudos de um novo radiofármaco, a avaliação  de 

sua estabilidade através de simples métodos cromatográficos, constitui um dos 

parâmetros básicos para estimar o comportamento dos radiofármacos em kits 

liofilizados. A presença de impurezas ou outras espécies radioquímicas causam 

indesejável exposição de radiação ao paciente, eventual toxicidade  em tecidos 

normais ou não- alvos e limitam altamante a sua eficácia clínica.  

Neste sentido, a alta estabilidade dos traçadores marcados via HYNIC e 

MAG3, mesmo no período mais tardio avaliado (TAB. 4) representa um forte indício 

da sua potencial aplicabilidade nas atuais radiofarmácias hospitalares.      

 

7.4. Estabilidade radioquímica dos análogos radiomarcados em função da 

cisteína e glutationa  

Os estudos de transquelação representam uma ferramenta essencial 

para se obter um maior entendimento sobre a distribuição de um radiofármaco no 

organismo, já que uma ligação indesejada do quelante a um componente do sangue 

e/ou às proteínas plasmáticas pode impedir que o fármaco atinja o órgão de 

interesse, ou mesmo, modificar sua rota de absorção no organismo.  

Em mamíferos ambos cisteína e glutationa estão presentes em altas 

concentrações no plasma e nos tecidos. As concentrações de cisteína e glutationa 

livre estão na faixa de 10 a 100 µM e de 500 a 10.000 µM, respectivamente, 

apresentando maior expressão no fígado para o último. Em nível plasmático, as 

concentrações de cisteína e glutationa livre estão na ordem de 10 µM e 20 µM, 

respectivamente(60).  

Além disso, as concentrações de aminoácidos livres nos tecidos de 

organismos vivos que possuem neoplasias, podem ser alteradas por diversos 

fatores (por exemplo, mudanças na absorção intestinal, alterações na biossíntese 

de aminoácidos não essenciais ao fígado, entre outras), influenciando diretamente 

na estabilidade e distribuição dos complexos radiomarcados in vivo(154). Como 
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exemplo, altos níveis intracelulares de glutationa já foram reportados em estudos 

clínicos realizados com mulheres que possuiam tumor de mama(131).    

O estudo in vitro do desafio do bioradiocomplexos com excesso de 

cisteína ou glutationa foi realizado para estimar a labilidade, força e/ou reações de 

decomposição dos radioconjugados in vivo. Os resultados obtidos revelaram uma 

alta estabilidade mesmo a razões molares mais elevadas estudadas (excesso molar 

100 vezes maior em relação ao peptídeo) para ambos radiocomplexos.  

O sistema HYNIC/Tricina/EDDA forneceu complexos altamente estáveis 

frente aos agentes transquelantes. Com relação aos experimentos de transquelação 

utilizando a cisteína, resultados similares aos obtidos no presente trabalho foram 

obtidos por outros grupos quando tricina foi utilizado como coligante(155). Ao 

contrário dos nossos achados, uma considerável transquelação foi relatada em 

outros estudos comparativos, quando anticorpos(156) e soro albumina humana(157) 

foram radiomarcados via HYNIC ou MAG3 com 99mTc.  

Baseado nestas considerações, os dados obtidos com os estudos de 

transquelação representam uma alta estabilidade dos complexos formados 

(tecnécio + peptídeo), já que foi observada uma dissociação menor que 10% em 

relação a estes agentes, mesmo em razões molares (agente 

transquelante/peptídeo) mais altas.  

 

7.5. Determinação da lipofilicidade dos análogos radiomarcados 

A lipofilicidade de uma biomolécula é determinada pela sua estrutura e 

pode ser refletida através da determinação da sua razão de partição entre água e n-

octanol. Sendo assim, um valor de coeficiente de partição da ordem de 

aproximadamente cem vezes superior encontrada para o conjugado radiomarcado 

via MAG3 sugere uma maior  lipofilicidade quando comparada ao radiotraçador 

marcado via HYNIC. Estes achados foram confirmados através dos perfis 

cromatográficos obtidos através da CLAE, desde que uma interação entre 

compostos lipofílicos e a coluna cromatográfica é esperada, justificando o maior 

tempo de retenção encontrado para o conjugado marcado via MAG3 (FIG.10).     

Liu et al.(158) estudaram os efeitos de coligantes na lipofilicidade de 

radiocomplexos marcados via HYNIC. Notavelmente, nenhuma diferença 
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significativa foi encontrada quando os sistemas tricina/TPPTS; ISONIC (ácido 

isonicotínico); PDA (ácido 2,5-piridinodicarboxílico) foram utilizados, apesar do 

oposto ter sido estimado nos  perfis cromatográficos realizados por CLAE neste 

estudo para os coligantes TPPTS e ISONIC. Ao contrário, Decristóforo et al.(159) 

observaram um aumento siginificativo da lipofilicidade quando EDDA, tricina e 

tricina/EDTA foram utilizados como coligantes, sendo o primeiro o mais hidrofílico.    

Uma correlação da lipofilicidade aferida ao conjugado marcado via MAG3 

no presente trabalho, também pode ser feita através de estudos prévios utilizando o 

sistema de coligantes tricina/ligantes N3S. Analogamente, quando coligantes dessa 

família foram inseridos ao sistema HYNIC/tricina, uma maior lipofilicidade dos 

radiocomplexos avaliados foi obtida por Decristoforo et al.(68), corroborando com os 

achados do presente trabalho.     

  

7.6. Estudo in vitro de ligação às proteínas plasmáticas  

A ligação às proteínas plasmáticas desempenha um papel crítico na 

determinação da biodistribuição, taxa de eliminação, circulação sanguínea, acesso 

ao sítio de ação e metabolismo da droga. Algumas delas têm associação limitada 

com os constituintes do sangue quando administrados, enquanto outros se 

associam ou se ligam a albumina, globulinas lipoproteínas e eritrócitos(160). 

Radiocompostos altamente ligadas apresentam baixas taxas de 

depuração da radioatividade do sangue, comprometendo sua liberação aos tecidos 

e/ou órgãos alvos. Somente drogas livres ou não ligadas na circulação são capazes 

de difundirem através das paredes dos vasos, alcançando assim o sítio de ação, ou 

mesmo, serem excretadas. Diferentes associações entre os análogos 

radiomarcados também podem ser explicadas por fatores que incluem carga da 

molécula, pH, e a concentração de ânions no plasma. A natureza da proteína, 

particularmente as que contêm grupos hidroxil, carboxil e grupos amino, bem como 

a configuração apresentada por estes grupamentos na estrutura da biomolécula, 

determinam a extensão e força com que elas se ligam aos radiofármacos(161).  

Em Medicina Nuclear, é essencial o entendimento e a quantifiacação 

deste fenômeno, de maneira a antecipar o comportamento in vivo dos 

radiotracadores. Exemplo disso, é o fato de que alguns radiotracadores como DMSA 
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ou IDA, obrigatoriamente  tem que se ligar as proteínas plasmáticas para atingirem 

o sítio alvo. 99mTc-DMSA é captado pelos receptores de proteínas renais contendo 

grupos sulfidril, enquanto 99mTc-IDA é transferido pela albumina a partir da sinusóide 

às células hepáticas(160).  

  A baixa ligação dos radioconjugados às proteínas plasmáticas pode 

estar relacionada à ausência de tranquelação dos radiocomplexos in vitro. Contudo, 

uma diferença na porcentagem de LPP entre os dois radiotraçadores era esperada 

desde que parâmetros como tempo de retenção nos perfis cromatográficas obtidos 

por CLAE (FIG. 10) e a lipofilicidade representam fatores de predição para o 

comportamento da droga no organismo. Em outras palavras, o maior tempo de 

retenção e maior lipofilicidade obtidos para o análogo radiomarcado via MAG3, 

representavam indicadores à uma maior porcentagem de LPP quando comparado 

ao conjugado radiomarcado via HYNIC. Similarmente, nenhuma diferença relevante 

na porcentagem de LPP foi encontrada no estudo comparativo realizado por 

Vanderheyden et al.(152) quando a biomolécula Anexina-V foi radiomarcada com 
99mTc.   

Por outro lado, considerando o sistema 99mTc-HYNIC/coligantes, uma 

elevada porcentagem de LPP era esperada, desde que alguns estudos sugerem 

reações de troca do coligante tricina, com as proteínas plasmáticas e lisossomos 

podem ocorrer in vivo(162,163). Sustentando tal idéia, Decristoforo et al.(159) 

primeiramente estudaram a influência do tempo em sistemas de coligantes mixtos 

para bioradicomplexos marcados via HYNIC. Eles averiguaram dois modelos de 

ligação às proteínas plasmáticas: o primeiro relacionado à hidrofobicidade dos 

complexos e o segundo relacionado com a cinética de troca entre os coligantes e as 

cadeias laterais das proteínas. Valores acima de 58% foram encontrados para o 

sistema EDDA e derivativos de EDDA; e acima de 80% para o sistema EDTA e 

derivativos de EDTA. Mais tarde, a porcentagem de LPP também foi avaliada em 

núcleos de HYNIC associados ao peptídeo RGD. O grupo obteve uma porcentagem 

de LPP por volta dos  40% quando utilizaram somente tricina como ligante, em 

contrapartida, aos valores extremamente baixos de LPP encontrados quando o 

sistema EDDA/tricina (< 5%) foi utilizado(71).   
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O método de troca de ligantes com tricina, produz altos e reprodútiveis 

rendimentos de marcação(164). Confirmando outros estudos, o emprego de EDDA 

como coligante demonstrou ser consideravelmente vantajoso em relação à tricina 

para marcação de derivativos de HYNIC, especialmente em relação aos baixos 

valores encontrados de LPP(68,71).  

Contudo, os dados relatados na literatura são frequentemente 

discrepantes devido a utilização de diferentes métodos de determinação. Por 

exemplo, estudos realizados com o agente renal 99mTc-MAG3 revelaram uma faixa 

de 32-89% e 29-53%, quando foram utilizados os métodos utilizando extração por 

solvente orgânico (isto é, etanol, metanol, acetona, acetonitrila, entre outros) e por 

precipitação ácida (isto é, ácido trifluoroacético, ácido perclórico, entre outros), 

respectivamente(160, 165).   

 

7.7. Avaliação in vitro e in vivo da estabilidade metabólica 

Metabolismo se define como sendo a soma total de processos químicos 

que acontecem em organismos vivos. Estes processos incluem o catabolismo (a 

quebra de moléculas por enzimas) e o anabolismo (formação de moléculas maiores 

a partir de menores).  Apesar do controle de qualidade de um radiofármaco nos 

garantir a pureza radioquímica do biorradiocomplexo que está sendo administrado 

ao paciente, a estrutura química exata do radiotraçador que chega ao alvo não pode 

ser determinada, desde que se desconhece a velocidade  da metabolização da 

biomolécula in vivo(166).   

Neste sentido, a utilização de pequenos peptídeos, como a neurotensina, 

oferecem diversas vantagens sobre os anticorpos monoclonais no que diz respeito à  

metabolização, e subsequente, melhora  na qualidade da imagem cintilográfica. 

Além disso, são facilmente sintetizados, modificados, estabilizados, e ainda 

suportam condições drásticas de radiomarcação(11). A maioria deles são peptídeos 

bioativos endógenos e possuem alta afinidade pelos seus receptores, com 

depuração plasmática mais rápida atingindo os tecidos alvo em altas 

concentrações(13). No entanto, uma desvantagem quando comparados aos 

anticorpos monoclonais, é sua rápida degradação plasmática por peptidases 

endógenas e proteases(1,12).    
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Como a albumina corresponde a aproximadamente 60% do total das  

proteínas plasmáticas, geralmente, a avaliação in vitro da estabilidade metabólica 

dos radioconjugados frente a HSA constitui uma ferramenta essencial para se 

estimar não somente a força do radiocomplexo, mas também sua degradação em 

sistemas biológicos. Além disso,  a baixa resistência dos análogos da neurotensina 

frente às proteases presentes no corpo reforçaram a idéia de que a avaliação in vivo 

da estabilidade metabólica dos radiotraçadores nas proteínas do plasma fosse 

crucial na predição ou mesmo explicação do comportamento dos radioconjugados 

em modelos biológicos. 

A degradação dos análogos da neurotensina é bem conhecida e 

fundamentada na literatura(110-112,116). O entendimento sobre a ação das peptidases 

e proteases in vivo em análogos da neurotensina continuam sendo objeto de 

investigação de diversos grupos de pesquisa. Atualmente, conhecida as formas de 

ação de algumas destas peptidases, bem como, o desenvolvimento de estratégias 

de modelagem molecular para o impedimento da ação das mesmas, foi possível 

atingir t1/2 maiores dos análogos da NT, para posterior aproveitamento da sua alta 

potencialidade como agente farmacêutico em uma gama de malignidades.  

A técnica de separação utilizando as colunas PD-10 se baseia na 

exclusão por tamanho das espécies contidas no analito. Como ambos 

radioconjugados possuem massas moleculares muito próximas e a albumina possui 

um peso molecular de aproximadamente 60 vezes superior ao peso molecular dos 

radioconjugados, seria esperado que nas primeiras frações a albumina fosse eluída, 

e em posteriores, ambos os radiocomplexos fossem eluídos em frações similares. 

    Analisando o perfil cromatográfico do complexo marcado via HYNIC 

(FIG.11B) em colunas PD-10, surpreendentemente, o mesmo foi eluído em uma 

fração similar àquela observada para a HSA radiomarcada (FIG. 11A). Este 

comportamento anômalo pode sugerir dois fatos: (1) a formação de um aglomerado; 

e (2) a formação de complexo diferente daquele esperado e/ou proposto. A partir de 

diversos modelos de coordenação do sistema HYNIC/coligantes, o sistema de troca 

de ligantes proposto  por diversos grupos de pesquisa, não indica a formação de 

aglomerados até os dias de hoje(7,13,76,149).  Em  contrapartida, a interação entre a 

albumina e o coligante tricina é bem fundamentada na literatura, contudo, a 
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formação  do suposto complexo (99mTc/HYNIC/tricina/EDDA/albumina) pode ser 

eliminada quando o perfil de eluição do complexo marcado via HYNIC foi traçado 

nas colunas PD-10. 

Considerando tais afirmações, podemos verificar que os estudos de 

estabilidade metabólica in vitro frente a albumina após 90 minutos de incubação 

(FIG. 12) indicaram a formação de um único pico, demonstrando portanto, a alta 

estabilidade dos radioconjugados  nestas condições. Em contrapartida, a avaliação 

metabólica  em modelos animais, indicou uma fragmentação/degradação do 

conjugado marcado via HYNIC (FIG. 13A), e uma possível transquelação do 

conjugado marcado via MAG3 a partir dos 30 min pi (FIG. 13B). Para o último, a 

hipótese de transquelação foi considerada, levando-se em conta que mais de 60% 

das proteínas plasmáticas são formadas por albumina, e correlacionando-se os 

dados de avaliação metabólica in vivo com os perfis cromatográficos obtidos na 

avaliação in vitro (FIG. 11A).  

A presença de peptidases e proteases in vivo culminaram na principal  

diferença entre os perfis cromatográficos in vitro e in vivo obtidos para ambos 

radioconjugados.  Embora a confirmação de uma possível transquelação frente à 

albumina não possa ser determinada para o  conjugado marcado via HYNIC in vivo, 

claramente foi observada a degradação do radioconjugado no plasma, através da 

presença de picos sobrepostos na 14° e 15° frações aos 90 minutos pi.    

Mesmo que a força do complexo via MAG3 já tenha sido afirmada 

anteriormente nos estudos de transquelação frente ao aminoácido cisteína e ao 

tripeptídeo glutationa, o aumento da massa molecular do suposto agente 

transquelante (HSA), bem como, as  múltiplas possibilidades de interação entre o 

radionuclídeo e a albumina podem ser possíveis explicações para o fenômeno. 

Além disso, uma redução da interação entre o metal e o conjugado marcado via 

MAG3, com subsequente substituição desta ligação por moléculas de albumina era 

esperada, desde que  a literatura aponta uma maior interação entre fármacos 

lipofílicos e a albumina(160). 

Um obstáculo enfrentado pela maioria dos estudos de metabolismo 

refere-se à dificuldade em se determinar a identidade dos metabólitos 

radiomarcados formados in vivo. Diversos estudos publicados identificam o peso 
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molecular dos metabólitos utilizando as técnicas de exclusão por tamanho ou 

eletroforese, contudo, elas não são suficentes para caracterizar a identidade destes 

metabólitos. Técnicas mais avançadas, como a cromatografia líquida acoplada ao 

espectrômetro de massa (LC-MS), tem sido recentemente utilizadas(149).    

    

7.8. Saturação 

O objetivo da maioria dos peptídeos em Medicina Nuclear está baseada 

na localização de um receptor ou outros sítios moleculares que são expressos por 

um grupo celular específico ou tecidos no corpo. A expressão deste receptor está 

restrita a certos tipos de células envolvidas em doenças, através da sua localização 

pelo radionuclídeo em processos patológicos específicos, e posterior utilização no 

diagnóstico ou terapia. A localização é alcançada pela exploração das interações 

físico-químicas entre o peptídeo e o receptor alvo, e são normalmente baseadas em 

ligações iônicas, hidrofóbicas ou outras de curto alcance entre as cadeias laterais  

dos aminoácidos constituintes dos peptídeos ao alvo. No entanto, sabe-se que uma 

pequena porção da dose injetada se ligará ao alvo, e normalmente mais que 99% 

não se ligará(68). 

 Os fatores que determinam a extensão da localização e especificidade 

do radioligante podem ser divididos  entre aqueles relacionados ao receptor alvo 

(isto é, densidade, disponibilidade, etc), que geralmente não são ajustáveis ou 

manipuláveis; e aqueles conferidos ao peptídeo radiomarcado (isto é, afinidade de 

ligação, estabilidade frente as proteases do soro, entre outras), que podem ser 

facilmente modificados através do processo de modelamento do peptídeo(68,143). 

Neste sentido, ensaios de saturação medem a captação específica 

mediada pelos receptores do radioligante de interesse no equilíbrio em relação ao 

efeito causado pelo aumento da sua concentração nas células. Estes experimentos 

são utilizados para medir a constante de dissociação no equilíbrio (Kd) e o número 

total de receptores expressos nas células (Bmáx).  Quanto menores os valores 

encontrados de Kd, maior a afinidade do radioligante pelos receptores. Estes 

resultados podem representar excelentes indicadores in vitro de como o radioligante 

atuará in vivo, estimam a quantidade máxima permitida (µg de peptídeo) nos 

conjuntos de reagentes liofilizados (a fim de evitar uma saturação dos receptores). 
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Já os valores de Bmáx representam a capacidade máxima total dos receptores por 

unidade de massa da proteína/peptídeo(143).  

Além disso, a utilização de diversos protocolos na determinação do Kd e 

do Bmax é crucial para a ligação de peptídeos e/ou proteínas. Métodos utilizando a 

“Scatchard plot”, membranas e adição de concentrações do ligante não-

radiomarcado estão sendo amplamente explorados(143). Muitos deles apresentam 

vantagens, mas a escolha do método apropriado é amplamente dependente de 

parâmetros como atividade específica do radioligante, ligação não-específica e tipo 

de amostra celular. Resultados discrepantes já foram relatados quando o método de 

isolamento das membranas (método que tem a finalidade de evitar a regulação 

interna receptor/peptídeo) foi utilizado em análogos tetra-ramificados da NT(97).  

Os experimentos de saturação revelaram que ambos análogos 

radiomarcados são altamente saturáveis em intervalos nanomolares (FIG. 15). Isto 

indica não somente uma alta afinidade pelos receptores contidos na superífice das 

células MDA-MB-231, mas também sugerem uma alta especificidade dos análogos 

por tal linhagem.  

Como um peptídeo multifacetado,  o potencial clínico da NT modificada já 

foi mensurado  através a saturação dos receptores de diversas linhagens celulares 

(em faixas nanomolares) na literatura(4,116). Os melhores resultados obtidos até 

então foram relativos ao análogo duplamente estabilizado [NT(8-13)] em células  

adenocarcinoma de cólon HT-29.  

Recentemente Garcia-Garayoa et al.(117) sugeriram um novo análogo da 

NT, denominado de NT-XIX (TAB. 2). Este análogo demonstrou ser superior aos 

demais previamente estudados na literatura, quanto à constante de dissociação no 

equilíbrio (Kd= 15,0 nM) na linhagem tumoral HT-29. Comparativamente  aos bons 

resultados obtidos com o análogo triplamente estabilizado NT-XIX, é esperado que 

os valores de Kd (17,2 e 20,3 nM, respectivamente, para os conjugados 

radiomarcados via HYNIC  e MAG3) obtidos na linhagem tumoral MDA-MB-231, 

apresentem também uma alta taxa de internalização, elevada retenção de atividade 

internalizada e uma captação tumoral desejável para subsequente visualização do 

tumor nas imagens cintilográficas.    
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  Uma diferença (na ordem de dez vezes)  relativa aos valores de Bmáx 

não era esperada, desde que o reconhecimento dos receptores acontece de uma 

única forma quando se trata de estudos realizados com a mesma biomolécula, 

considerando obviamente, que uma mínima ou nenhuma alteração estrutural é 

acometida pela presença ou não de AQBs diferentes. Logo, os discrepantes valores 

de Bmáx obtidos podem ser atribuídos à forma como os receptores “enxergam” as 

biomoléculas. Em outras palavras, o impedimento estérico causado pela hipótese 

levantada sobre a possível aglomeração ou forma de quelação ao radionuclídeo, do 

conjugado marcado via HYNIC realizada na avaliação in vivo da estabilidade 

metabólica pode ter consideráveis impactos não somente nos valores de Bmáx 

obtidos, mas também pode agir como fator preditivo nas possíveis diferenças 

obtidas no comportamento biológico dos radiocomplexos.   

 

7.9. Internalização e externalização  

A internalização é um importante mecanismo na comunicação 

intracelular, que compreende  ambas a degradação e a reciclagem da maioria dos 

peptídeos agonistas e seus receptores, resultando no acúmulo celular do ligante (ou 

radioligante). Embora seja um fenômeno altamente variável e dependente dos tipos 

e subtipos de receptores envolvidos, este mecanismo desempenha um papel 

fundamental na intensidade do sinal cintilográfico (78,80).  

Historicamente, análogos da somatostaina marcados com 111In foram os 

primeiros radiofármacos  utilizados no imageamento de tumores que expressavam 

receptores para somatostatina(13). Desde então, outros peptídeos regulatórios 

emergiram como potenciais candidatos para o imageamento dos receptores por 

cintilografia de diversas neoplasias, tais como os receptores do  polipeptídeo vaso 

intestinal (que são expressos pela maioria de tumores epiteliais)(7), e os receptores 

da substância P (utilizado na detecção de diversas doenças auto-imunes)(12,78). 

Aliado a isso, é conhecida a participação ativa dos GPCRs em tumores de mama e 

de pulmão. Esta participação é o resultado de uma mutação de uma sbunidade da 

proteína G, em que uma base e um aminoácido são danificados levando a um 

descontrolado processo de divisão celular pela ativação do gene responsável pela 

proliferação celular, então denominado gene ras(167).     
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O mecanismo de comunicação intracelular de peptídeos que expressam 

receptores da proteína G acontece de forma cíclica. Em outras palavras, após o 

reconhecimento do receptor pelo peptídeo, ele se internaliza provocando as 

diversas cascatas intracelulares correspondentes a transdução do sinal. Neste 

estágio, os receptores se mantém internalizados, impedindo assim, o seu 

reconhecimento por outras moléculas do efetor e/ou peptídeo. Após transdução do 

sinal, os receptores, também denominados receptores de superfície, se 

externalizam, reconhecendo outras moléculas, e por sua vez, repetem o ciclo(168).  

Os estudos de internalização (FIG. 16) não revelaram um comportamento 

tempo-dependente  de internalização para ambos radioconjugados, já que uma 

queda acentuada nos valores (após os 30 min de incubação com as células) foi 

observada para o análogo radiomarcado via HYNIC e em menor extensão para o 

análogo radiomarcado via MAG3. Este comportamento já era esperado, não 

somente pela   alta afinidade dos análogos radiomarcados pelos receptores das  

células  MDA-MB-231 (faixa nM) obtidos nos estudos in vitro de saturação (FIG. 15), 

mas também pelo fato da internalização induzida por todos os bioradiocomplexos 

derivativos da NT resultarem em uma regulação do receptor em resposta às altas 

concentrações extracelulares do peptídeo como previamente descrito para análogos 

da NT em células HT-29(169). Contudo, estes resultados  não condizem com aqueles 

retratados na literatura para os demais análogos da NT em células de 

adenocarcinoma de cólon das linhagens HT-29(111,116) e  WiDr(115).  

Diversos estudos com GPCRs demonstraram que receptores ocupados 

por agonistas, como é o caso dos análogos radiomarcados via HYNIC e MAG3, são 

rapidamente internalizados, enquanto receptores ocupados por antagonistas 

permanecem na superfície celular após ligação aos receptores(170). Portanto, este 

mecanismo de regulação, pode explicar o decréscimo da internalização no tempo 

mais tardio, bem como pode representar um fator culminante a baixa 

reprodutibilidade do experimento.   

Correlacionando os dados obtidos nos experimentos de avaliação in vivo 

da estabilidade metabólica nas proteínas plasmáticas (FIG. 13) àqueles obtidos nos 

experimentos de internalização, podemos observar que uma menor retenção do 

complexo marcado via HYNIC não foi obtida como o esperado no tempo mais tardio 
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avaliado (90 min). Como os experimentos de internalização ilustram uma mimética 

in vitro da interação do receptor com o peptídeo, a ausência de peptidases e 

proteases presentes no organismo nestes experimentos, manteve intacta a estrutura 

do radioconjugado, permitindo portanto, o reconhecimento do efetor/peptídeo ao 

receptor. Tal explicação se justifica através do mesmo comportamento obtido nos 

estudos de estabilidade in vitro frente a albumina do conjugado marcado via HYNIC  

aos 90 min após incubação (FIG. 12A), em que nenhuma degradação foi observada. 

Desde que os análogos da NT(8-13) são agonistas e promovem sua ação 

através de receptores acoplados a proteína G, era esperado que ocorresse a 

endocitose mediada pelos GPCRs(171). Embora o mecanismo de aprisionamento 

e/ou renteção intracelular específica  que coordena a retenção da atividade do 99mTc 

nas células MDA-MB-231 ainda não seja totalmente conhecido, é esperado, que 

após a ligação e internalização dos conjugados da NT radiomarcados às células, as 

proteases lisossomais degradem os radiocomplexos [99mTc-NT] à fragmentos 

menores. Os fragmentos que por sua vez continuem acoplados ao 99mTc, seriam as 

espécies químicas responsáveis pela retenção da atividade nas células por um 

determinado período de tempo(172).  Após a quebra lisossomal, a taxa de atividade 

retida na célula é mensurada através dos estudos de externalização. 

A liberação da atividade das células MDA-MB-231 após a máxima 

internalização (30 min) (FIG. 16), revelaram que a taxa de liberação do conjugado 

marcado via MAG3 ocorreu de forma mais lenta do que aquela observada para o 

complexo marcado via HYNIC.  Ainda assim, ambos radiocomplexos apresentaram 

valores de atividade retida nas células superior aos 30% no tempo mais tardio 

avaliado. Comparativamente, os valores de atividade retida por longos períodos de 

tempo não é um fenômeno inesperado, desde que a literatura sustenta que para 

outros análogos da NT radiomarcados, valores acima de 50% de atividade retida 

foram obtidos após 24 horas do período de máxima internalização(111,117). Além 

disso, a radioatividade residual por períodos prolongados constitui um parâmetro 

crucial no desenvolvimento de um novo radiofármaco, desde  que possibilita a 

aquisição de imagens cintilográficas em tempos mais tardios, e aumenta o potencial 

terapêutico do radiofármaco, garantindo uma maior localização da droga no sítio 

alvo, e consequentemente, uma menor exposição do paciente frente à radiação.    
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7.10. Biodistribuição dos análogos radiomarcados em camundongos sadios  

Um modelo ideal de biodistribuição, é aquele em que qualquer 

radioatividade não ligada ao tumor e/ou não-específica, seja rapidamente depurada 

do sangue e eficientemente excretada sem significante retenção por nenhum órgão 

normal ou não-alvo. Desde que a depuração hepatobiliar é necessariamente 

acompanhada por um relativamente baixo trânsito gastrointestinal da droga, antes 

que a radioatividade seja depurada do corpo, uma rota de excreção inteiramente 

renal do radiofármaco é desejada. Também, a redução da quantidade de 

radioatividade retida em ambos nos órgãos não-alvos e na circulação sanguínea 

são parâmetros importantes na determinação do tempo de aquisição das imagens 

cintilográficas(17).  

Os resultados do estudo de biodistribuição dos conjugados 

radiomarcados em camundongos sadios, em termos de %DI/g e %DI/órgão estão 

sumarizados nas figura 17 e 18 e na tabela 5. Um comportamento similar pode ser 

observado para ambos radioconjugados. As principais diferenças relacionadas à 

acumulação da radioatividade podem ser atribuídas não somente à escolha do 

AQB, mas também à escolha da biomolécula carregadora.  

Sabe-se que, quando um radiofármaco apresenta 99mTcO4
- livre, o 

mesmo é transportado para o estômago, aumentado assim, a captação neste órgão 

e prejudicando muitas vezes a qualidade da imagem. Nesse sentido, os baixos 

níveis de radiação encontrados no estômago em todos os tempos estudados, para 

ambos radioconjugados estudados, indicam uma mínima ou nenhuma dissociação 

in vivo dos radiocomplexos. Estes resultados corroboram com os dados obtidos nos 

estudos de transquelação, bem como, com a taxa consideravelmente baixa de 

associação dos radioconjugados às proteínas plasmáticas. 

Desde que ações modulatórias da NT(8-13) em níveis periféricos já estão 

bem estabelecidos(84,110,173), uma pronunciada captação no trato gastrointestinal 

pode ser esperada. O complexo radiomarcado via MAG3 mostrou uma alta captação 

no intestino delgado aos 30 min pi, seguido por uma acentuada queda após os 120 

min pi (FIG. 18D).  Logo, a influência da biomolécula nestes resultados pode ser 
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eliminada pela comparação dos mesmos dados obtidos, nas mesmas condições, 

para o radiocomplexo marcado via HYNIC.   

Em linhas gerais, quando peptídeos são marcados com o agente 

quelante bifuncional MAG3, uma significante quantidade da depuração ocorre via 

hepatobiliar. Estudos na literatura apontam que o agente renal 99mTc-MAG3 é 

transportado para o trato gastrointestinal via  sistema hepatobiliar(174), justificando 

portanto, uma remanescente captação nestes órgãos durante a excreção do  

radiofármaco mesmo em tempos tardios.   

Como exemplo disso, Guhlke et al.(175) demonstraram que cerca de 50% 

do radiofármaco 99mTc-MAG3-RC160 foi depurado por esta rota em camundongos. 

Resultados similares foram obtidos por Decristoforo et al.(176) quando radiomarcaram 

análogos da somatostina, assim como, van Gog et al.(177) obtiveram uma elevada 

taxa de retenção da radioatividade nos intestinos (>40%) quando radiomarcaram o 

dipeptídeo biocitina. 

Uma rápida taxa de eliminação da radioatividade do sangue e dos rins 

nos primeiros tempos estudados via HYNIC não estão de acordo com aqueles 

utilizando somente tricina como coligante(69). Estudos utilizando o sistema 

HYNIC/coligantes sugerem que derivativos de HYNIC  utilizando somente EDDA 

como coligante mostram uma predominate captação renal e baixa atividade nos 

demais órgãos devido a rápida excreção. Já no caso do sistema HYNIC/tricina uma 

relativa atividade hepática foi encontrada, com subsequente excreção mais lenta 

quando comparada ao sitema HYNIC/EDDA. Os achados nos estudos realizados 

quando somente a tricina foi utilizado como coligante podem estar relacionados às 

interações entre o tricina e proteínas plasmáticas(68). Dessa maneira, uma 

atenuação do caráter hidrofílico de radiofármacos, redução da LPP, e aumento da 

eliminação da radioatividade pelos rins podem acontecer nos sistemas que utilizam 

coligantes mixtos, tais como o tricina/EDDA e tricina/fosfina (159).   

A rápida excreção renal observada para o conjugado radiomarcado via 

HYNIC resultou em baixas captações no sangue (FIG. 20), fígado e intestinos (FIG. 

18) quando comparado ao complexo marcado via MAG3. Estes resultados de 

excreção foram também confirmados através da análise estatística referentes aos 

estudos de interação entre AQB e órgãos e da análise isolada da variável AQB (FIG. 
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19).  Nos tempos mais tardios estudados, no caso do MAG3, pode ser observado 

que a maior porcentagem da dose total injetada está acumulada em ambos os 

fígado e intestinos (TAB. 5). Estes achados estão de acordo com os valores de 

coeficiente de partição, que demonstrou um caráter mais lipofílico e uma 

subseqüente excreção hepatobiliar, quando comparado com a excreção 

predominantemente renal observada para o radiocomplexo marcado via HYNIC.  

É importante salientar que o tempo de meia vida biológica de um 

radiofármaco está diretamente relacionado às suas propriedades estruturais bem 

como estabilidade do radiocomplexo in vivo. Portanto, uma rápida depuração de um 

fármaco em tempos precoces não demonstra ser um aspecto positivo, no que tange 

ao seu tempo de circulação no organismo, e conseqüentemente ao seu tempo de 

acumulação nos sítios tumorais. No entanto, as %DI calculadas para sangue, 

músculo e osso totais (FIG. 20 e 21), indicam que a realização da avaliação em 

modelos tumorais seria mais adequada em um tempo igual ou superior aos 90 min 

pi, onde valores  superiores a 96% e 83% da dose injetada foram depurados, para 

os análogos radiomarcados via HYNIC e MAG3, respectivamente.   

O conjunto de dados apresentados na biodistribuição em animais sadios 

representa indicadores para a escolha e/ou determinação dos melhores tempos 

para a realização dos estudos nos animais portadores de tumor. A %DI/órgão (FIG. 

20 e 21; TAB. 5) nos direciona quanto à distribuição e comportamento do 

radiofármaco no corpo, tempo de depuração sanguínea e tempo de acumulação do 

radiotraçador no corpo, constituindo assim, um conjunto de pré-requisitos essenciais 

para aquisição da imagem cintilográfica, bem como tempo de exposição da dose ao 

paciente.  Já a %DI/g (FIG. 17 e 18) se ocupa da padronização destes dados, 

evitando assim, a retirada de conclusões inadequadas, desde que órgãos e/ou 

tecidos não possuem as mesmas dimensões.  

Baseado nestes indicadores e da ampla pesquisa já relatada na literatura 

com análogos da NT radiomarcados(110-116), a realização dos estudos em modelos 

tumorais foram realizados aos 30 e 90 minutos após administração dos 

radiocompostos.  
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7.11. Biodistribuição em camundongos portadores de tumor   

Geralmente, a escolha de um modelo tumoral adequado para a avaliação 

de um novo radiopeptídeo representa um grande desafio. Idealmente, a escolha 

deste modelo deveria perimitir a avaliação do comportamento do novo radiotraçador 

sob condições que mimetizem as reais condições em tumores humanos, ou mesmo, 

o mais próximo possível. Esta é a razão pela qual em muitos casos células tumorais 

de origem humana são utilizadas na inoculação em camundongos imunodeficientes 

(Nude), tais como, as células da linhagem tumoral humana de mama MDA-MB-231  

presente neste trabalho. Além disso, estudos comparativos sugerem que somente 

quando modelos em que células tumorais humanas são implantadas em 

camundongos, as  características farmacológicas e de ligação aos receptores são 

refletidas corretamente em pacientes, no caso de radiotraçadores que possuem 

afinidade pelos GPCRs(178).   

Um similar perfil farmacocinético (TAB. 6) foi observado para ambos 

análogos radiomarcados.  As principais diferenças encontradas foram respectivas 

aos valores mais acentuados para os órgáos de excreção, onde, não somente 

valores similares para a captação renal foram obtidos para ambos conjugados 

radiomarcados, mas também uma discrepante captação hepática e intestinal foi 

observada para o análogo radiomarcado via MAG3, em ambos tempos avaliados. 

Estes resultados estão em pleno acordo com aqueles estimados no perfil 

farmacocinético obtido em camundogos sadios (FIG. 17 e 18), e reafirmam a 

excreção exclusivamente renal para o conjugado marcado via HYNIC, em 

contrapartida à dupla excreção (renal e hepatobiliar) no caso do complexo marcado 

via MAG3.  

Correlacionando os dados obtidos na caracterização dos 

bioradiocomplexos como potenciais agentes diagnósticos, observamos 

primeiramente, que a mais alta lipofilicidade do conjugado marcado via MAG3, está 

de acordo com a elavada captação encontrada no fígado e nos intestinos, e a 

similar captação sanguínea obtida no perfil farmacocinético de ambos análagos 

radiomarcados, corroboram com a similar  porcentagem de LPP.     

Em linhas gerais, caso os análogos radiomarcados sejam utilizados para 

fins terapêuticos, uma elevada captação nos rins pode resultar em toxicidade 
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renal(179), e além disso, um efeito negativo no potencial efeito terapêutico do 

radiofármaco peptídico pode se proceder. Inúmeras estratégias têm sido 

desenvolvidas na tentativa de reduzir a captação renal, como a administração de 

aminoácidos básicos, catiônicos (isto é, L-lisina e arginina), ou mesmo a infusão de 

doses baixas de expansores de plasma baseados em gelatina(180,181). A alta 

captação no trato gastrointestinal, através de receptores específicos da NT 

presentes neste tecido, pode também ser um fator limitante na dose aplicada aos 

pacientes. Ao contrário dos rins, o intestino é um órgão que possui uma rápida 

reposição celular, e sintomas de toxicidade intestinal provocadas pela radiação 

podem aparecer precocemente, durante ou pouco após a radioterapia. Menos 

freqüente, a toxicidade crônica intestinal pode ocorrer tardiamente, sendo 

normalmente caracterizada pela progressiva fibrose da parede intestinal e a 

esclerose vascular. Atualmente, diferentes métodos têm sido avaliados na tentativa 

de proteger o intestino contra esta toxicidade, tais como a interleuquina-11, 

imunomoduladores, inibidores receptores ativados por proteinase, entre outros(117).    

Com relação à captação tumoral, uma manutenção da acumulação foi 

observada para o conjugado marcado via MAG3 (1,83±0,67 %DI/g), ao contrário da 

brusca queda observada para o traçador radiomarcado via HYNIC (0,44±0,02 

%DI/g) aos 90 min pi. Este fato pode ser comprovado através da avaliação in vivo 

da estabilidade metabólica dos radioconjugados aos 90 min pi (FIG. 13). Através de 

estudos realizados por diversos grupos de pesquisa na literatura, a parte ativa da 

NT, e portanto, a responsável pela ligação aos receptores celulares está 

compreendida entre os aminoácidos Arg8---Leu13(182). Qualquer modificação, 

degradação ou clivagem na porção N-terminal da NT gera a perda da atividade 

biológica do peptídeo, reduzindo consequentemente,  o seu reconhecimento pelo 

receptor(110). Logo, como a avaliação da estabilidade metabólica indicou uma 

degradação do conjugado marcado via HYNIC aos 90 min pi, era esperado que uma 

redução da captação tumoral ocorresse.       

O tempo de residência no sítio tumoral é um parâmetro importante a ser 

considerado. Apesar dos estudos de saturação (FIG. 15) indicarem uma afinidade 

similar para ambos análogos radiomarcados e o comportamento dos mesmo nos 

estudos de internalização e efluxo terem sido equivalentes (FIG. 16), a avaliação da 
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estabilidade metabólica foi determinante para o entendimento do baixo tempo de 

residência tumoral do análogo radiomarcado via HYNIC. Ao contrário do que foi 

observado no presente estudo, García-Garayoa et al.(110,117) realizaram estudos com 

o mesmo análogo, em células tumorais de cólon da linhagem HT-29. Além da alta 

afinidade pelos receptores desta linhagem tumoral (faixa nM), foi observada uma 

rápida internalização dos análogos da 99mTc-NT(8-13), atingindo o ápice aos 30 min 

e mantendo-se elevada até 120 min após incubação com as células HT-29.  Isso 

pode ser atribuído à linhagem celular estudada, bem como aos mecanismos de 

internalização do radiocomposto nas células desta linhagem tumoral.    

Estudos na literatura apontam o potencial diagnóstico e terapêutico do 

análogo radiomarcado NT-XII (o mesmo utilizado no presente estudo) através da 

sua radiomarcação com os radioióstopos 99mTc(110) e 188Re(117).  Apesar de uma 

captação tumoral superior (> 5%DI/g aos 90 min pi) ter sido observada quando NT-

XII foi radiomarcado, a linhagem celular avaliada (células HT-29) e o núcleo de 
99mTc/188Re (núcleo 99mTc/188Re-carbonila) utilizados foram diferentes dos adotados 

no presente estudo. Similarmante, novos análogos da NT continuaram a ser 

sintetizados para carcterização de um novo radiofármaco. Estes, apresentaram uma 

maior captação tumoral (>6%DI/g), boa depuração sanguínea e rápida cinética de 

excreção(117).    

A avaliação das  razões tumor/órgãos não-alvos agem como fatores 

preditivos na aquisição das imagens cintilográficas, bem como para os estudos 

clínicos. Primordialmente, razões elevadas de T/S, T/M e T/O são essenciais para 

uma boa visualização tumoral, já que correspondem a boa parte do peso corpóreo.  

Neste sentido, as baixas razões tumor/órgãos não-alvos encontradas para ambos 

análogos radiomarcados no tempo mais precoce avaliado (30 min) (FIG. 22) indica  

que a visualização tumoral pode ser comprometida. Em contrapartida, como a 

captação tumoral encontrada para o análogo radiomarcado via MAG3 se manteve no 

tempo mais tardio avaliado (90 min), aliada à elevada depuração da radioatividade 

nos órgãos não-alvos no tempo mais tardio avaliado (90 min), os índices das razões 

tumor/órgãos não-alvos foram favorecidos, fato este não observado para o traçador 

marcado via HYNIC.       
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Os estudos de bloqueio dos receptores específicos (TAB. 6) se ocupam 

da especificidade do produto, ou seja, quando uma quantidade da droga fria [ísto é, 

NT(8-13) não-radiomarcada] é administrada previa ou simultaneamente, a mesma 

age bloqueando os órgãos/tecidos que apresentam receptores específicos para a 

biomolécula carregadora.  

Dessa forma, em camundongos portadores de tumor que receberam uma 

quantidade de droga fria (bloqueados), houve uma similaridade de captação em 

todos os órgãos quando comparados aos camundongos não-bloqueados, exceto, 

pela significativa redução da captação nos intestinos e no tumor para ambos 

análogos radiomarcados em ambos tempos avaliados (30 e 90 min pi). Este 

comportamento era esperado desde que segundo a literatura(110, 111, 112), o tumor e 

os intestinos apresentam NTR-1, bloqueando portanto, a ação do radiofármaco. 

Além disso, um efetivo bloqueio de órgãos que apresentam receptores para a 

biomolécula em estudo, agem como fator confirmatório de que a mesma ainda 

continua ativa e desepenhando sua ação mesmo após as condições de 

armazenamento por períodos prolongados.  

Um planejamento experimental estatístico é recomendado antes do início 

do desenvolvimento de todo trabalho científico, buscando ao máximo, minimizar os 

experimentos realizados no laboratório. Embora estes planejamentos representem 

ferramentas valiosas no controle de parâmetros e na otimização de procedimentos, 

o controle de todas as variáveis se torna difícil em avaliações em sistemas 

biológicos. Primordialmente, isso se deve à complexidade dos modelos animais 

aliado às diferentes respostas de organismo para organismo frente a agentes 

externos. Neste sentido, diversas modalidades e técnicas estatísticas têm sido 

utilizadas na interpretação de resultados discrepantes, bem como, no melhor 

entendimento da influência de uma gama de variáveis, associadas ou 

independentemente, sobre os fatores resposta.   

A técnica de mínimos quadrados parciais foi aplicada com o objetivo de 

explicar a influência das variáveis selecionadas na captação tumoral (FIG. 23). A 

significante ausência de efeito nas variáveis resposta pelos radioconjugados, pode 

ser explicada pelo fato de nenhuma perda de atividade biológica da biomolécula ter 

sido conferida aos AQBs. Apesar da  relação direta obtida entre a porcentagem de 
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dose retida na cauda e a captação tumoral no gráfico de marcas (FIG. 23A), a sua 

importância individual  na projeção  foi insignificante(FIG. 23 B). A atividade 

biológica do radiofármaco também foi aferida através da avaliação da presenca ou 

ausência de bloqueio. Assim, pode ser observado que um bloqueio mais efetivo foi 

principalmente encontrado para aquelas amostras em que o complexo marcado via 

MAG3 foi administrado, onde no tempo mais precoce, a influência do bloqueio foi 

maior e consequentemente a captação tumoral reduzida (FIG. 23C).  

7.12. Aquisição de imagem cintilográfica 

Como última etapa de um estudo pré-clínico, a aquisição de imagens 

cintilográficas reafirmam todas as demais avaliações que caracterizam um 

radiofármaco, além de permitir avaliar a clareza e nitidez com que o potencial 

radiofármaco atinje os sítios alvos. Neste sentido, no tempo mais precoce avaliado, 

em que ambos radioconjugados tiveram captação tumoral semelhante, a 

visualização  do tumor foi possível, mas ainda, consideráveis níveis de acumulação 

da radioatividade no sangue, para ambos radioconjugados, atenuaram a 

visualização tumoral. O maior valor de ROI obtido para a bexiga e ausência de 

captação no trato gastrointestinal salientou a exclusiva excreção renal do 

radioconjugado marcado via HYNIC. Em contrapartida, a relativamente elevada 

captação no trato gastrointesinal e reduzida eliminação através do ROI calculado 

para a bexiga, no caso do conjugado marcado via MAG3, comprovou a sua dupla 

excreção (renal e hepatobiliar)  e também está de acordo com ambos os valores de 

coeficiente de partição e o comportamento da cinética de excreção obtido no 

modelo utilizando camundongos portadores de tumor. No tempo mais tardio 

avaliado, a rápida depuração sanguínea,  a retenção tumoral e as elevadas razões 

tumor/órgãos não-alvo obtidas para o traçador marcado via MAG3, permitiu uma 

visualizaçao tumoral mais clara. Já no caso do radioconjugado via HYNIC, a  baixa 

captação tumoral no tempo mais  tardio avaliado (90 min) foi confirmada, também, 

através do fraco contraste obtido nas imagens cintilográficas. Isso já era esperado, 

desde que a avaliação in vivo da estabilidade metabólica do radiocomplexo sugeriu 

uma degradação neste tempo.  
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Analogamente, Palmedo et al.(183) investigaram se o estadiamento e o 

diagnóstico primário de câncer de mama em pacientes podem ser melhorados 

através da aquisição de imagens utilizando a tomografia de emissão por pósitron ou 

a cintilografia. As duas modalidades de imagem têm demonstrado um valor limitado 

na detecção de pequenos linfonodos metastáticos, ou mesmo, de tumores 

primários. Além da resolução espacial do sistema, um outro fator importante que 

contribui para uma alta taxa de detecção tumoral é a especificidade do 

radiofármaco. Em um estudo clínico comparativo utilizando FDG, MIBI e DMSA(V) 

na detecção de tumores de mama, a incomparável superioridade do 18F-FDG foi 

obtida na detecção deste tipo de tumores em relação aos outros radiofármacos 

avaliados. Contudo, a superioridade da técnica no emprego do 18F-FDG foi estimada 

em termos da razão tumor/músculo, das dimensões do tumor e do mecanismo de 

localização do radiofármaco. Embora elevadas razões tumor/músculo tivessem sido 

obtidas, a especificidade a sensibilidade da técnica empregada foi amplamente 

dependente do tamanho tumoral.  

 

7.13. Considerações finais 

A incessante busca por novos radiofármacos, quimicamente melhor 

formulados e com  mecanismos de detecção cada vez mais específicos, vem 

motivando, nas últimas décadas,  a procura pelo desenvolvimento dos denominados 

radiofármacos alvo específicos. Aliado a isso, embora a tomografia de emissão por 

pósitron (PET) seja uma modalidade de imagem incomparavelmente superior à 

outras rotineiramente empregadas em medicina nuclear na detecção de tumores de 

mama, os altos custos envolvidos e a ineficiência na visualização de tumores 

menores que 1 cm ainda constituem um problema.  

Nesse sentido, a utilização de peptídeos bioativos, que regulam uma 

grande variedade de funções fisiológicas no organismo, desempenham um papel 

crucial em condições patológicas e representam alvos atrativos para o diagnóstico 

tumoral(117). Aqueles considerados de elevado potencial clínico, por reunirem 

características como elevada estabilidade in vitro e in vivo,  alta captação tumoral e 

por fim alta razão órgão alvo/não-alvo, mas que, contudo, apresentam uma lenta ou 

indesejável excreção hepatobiliar (isto é, como no caso dos complexos formados via 
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MAG3) tem sido redesenhados para que sua promissora aplicação não seja 

comprometida.  

Visando contornar a cinética de excreção do análogo radiomarcado via 

MAG3, seria necessário um estudo mais detalhado, no sentido de modificar sua rota 

de excreção (renal e hepatobiliar), desde que uma excreção renal é 

preferencialmente desejável para radiofármacos. As modificações da rota 

farmacocinética  podem ser realizadas através da inserção de espaçadores; da 

formação de núcleos carregados negativamente ou positivamente; e da substituição 

de aminoácidos nos AQB. Apesar do papel destas modificações na forma de ação 

destes radiotraçadores não serem totalmente conhecidos, diversos estudos na 

literatura retratam estudos comparativos utilizando essas ferramentas como pontos 

de partida para possíveis soluções no atual contexto dos radiofármacos de terceira 

geração. 

Também, as perspectivas futuras na utilização de diferentes modalidades 

e agentes de imagem, em geral, levarão a uma ortogonalidade diagnóstica, através 

da combinação independente e não correlacionada destas tecnologias. A 

combinação das informações obtidas, após compiladas em um mapa bioinformativo, 

aumentarão a especificidade e sensibilidade no diagnóstico, consequentemente, 

elevando as taxas de sobrevida de pacientes diagnosticados com câncer. 

Vale a pena ressaltar também, que pela participação da biomolécula 

multi- facetada NT, em uma gama de processos biológicos ser bem documentada 

na literatura(85),  sua aplicação não se restringe à utilização em tumores de mama, 

como demonstrado. A partir do redesenho estrutural do radiofármaco 99mTc-S-acetil-

MAG3-βAla-NT(8-13), utilizações na detecção precoce de outros tumores  poderão 

ser averiguadas e os mecanismos de interação (isto é, radiofármaco- linhagem 

tumoral) estudados.  
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8. CONCLUSÃO 

A superioridade do traçador marcado via MAG3 foi comprovada no 

presente estudo. Isso se deve, primordialmente, à sua boa definição estrutural, 

refletida em todos os parâmetros avaliados. Embora similares perfis radioquímico, 

de estabilidade frente a agentes transquelantes, ligação aos receptores celulares na 

linhagem de mama proposta tenham sido obtidos para ambos radioconjugados, a 

resistência a degradação por proteases e peptidases, levou a uma maior retenção 

tumoral e às maiores razões tumor/órgãos-não-alvo, gerando o melhor contraste 

nas imagens no tempo mais tardio avaliado para o complexo marcado via MAG3. No 

entanto, a alta captação no trato gastrointestinal observada para o análogo marcado 

via MAG3, representa uma limitação à sua potencial aplicação como agente 

diagnóstico ou terapêutico. Neste sentido, um redesenho estrutural deve ser 

realizado, a fim de que sua aplicabilidade não seja comprometida. 
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