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DESENVOLVIMENTO DE RADIOTRAÇADORES ANGIOGÊNICOS PARA 

DIAGNÓSTICO DE GLIOMA: ESTUDO EM MODELO ANIMAL 

 

Érica Aparecida de Oliveira 

 

RESUMO 

A imagem molecular oferece a perspectiva de detectar doenças bem antes de os 

sintomas surgirem. A vasculatura tumoral é vital no crescimento do tumor e na 

disseminação de metástases, sendo assim alguns radiofármacos são dirigidos 

para a angiogênese. O glioma, tumor cerebral de baixa incidência porém alta 

mortalidade, requer um diagnóstico precoce para favorecimento da abordagem 

terapêutica. O objetivo desse estudo foi o desenvolvimento de novo radiofármaco 

para diagnóstico por imagem de glioma, baseado em peptídeos angiogênicos 

(GX1 e GX1-RGD) marcados com o radioisótopo tecnécio-99m. O desempenho 

dos conjugados peptídicos mostraram-se bastante parecidos em diversas 

avaliações. Eles foram radiomarcados com alta pureza radioquímica (>96%) e 

estáveis em soro até pelo menos 4h. Ambos são hidrofílicos e com baixa ligação 

às proteínas plasmáticas. A biodistribuição em animais sadios demonstrou alta 

excreção renal e depuração sanguínea rápida para ambos os radiotraçadores. 

Nos estudos in vitro, o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) apresentou picos de ligação 

aos 60 min e o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) aos 120 min, nas células 

endoteliais HUVEC, usadas como controle, e nas células tumorais das linhagens 

U87MG e T98G. A captação tumoral nos animais foi mais acentuada para células 

U87MG, especialmente para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) (2,87 ± 0,53% 

DI/g) aos 60 min p.i., com boa visualização em imagens adquiridas por gama-

câmara e micro-SPECT/CT. Estudos realizados com os peptídeos conjugados à 

nanopartículas magnéticas para visualização em ressonância magnética também 

demonstraram especificidade dos produtos em tecidos tumorais. O desempenho 

do 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) foi superior que o do traçador GX1, quanto 

à captação no glioma humano, podendo ser considerado como um promissor 

radiofármaco para diagnóstico de gliomas. 
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DEVELOPMENT OF ANGIOGENIC RADIOTRACERS FOR GLIOMA 

DIAGNOSTIC: ANIMAL MODEL STUDY 

 

Érica Aparecida de Oliveira 

 

ABSTRACT 

Molecular imaging offers the prospect of detecting diseases well before the 

symptoms appear. The tumor vasculature is vital in the tumor growth and 

dissemination of metastasis, thus some radiopharmaceuticals are directed to 

angiogenesis. The glioma, a brain tumor of low incidence but high mortality, 

requires an early diagnosis for favoring therapeutic approaches. The aim of this 

study was the development of a new radiopharmaceutical for imaging diagnosis of 

glioma, based in angiogenic peptides (GX1 and RGD-GX1) radiolabeled with 

technetium-99m radioisotope. The peptidic conjugates showed very similar 

performance in several evaluation. They were radiolabeled with high 

radiochemical purity (>96%) and are stable in the blood serum at least for four 

hours. Both are hydrofilic and had minimal binding to plasma protein. The 

biodistribution in healthy mice at many times, showed high renal excretion and fast 

blood clearance for both radiotracers. At in vitro studies, the 99mTc-HYNIC-PEG4-

c(GX1) exhibit binding peaks at 60 min and the 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)]) at 120 min, at HUVEC endotelial cells, used as control, and at tumor cell 

lines U87MG and T98G. The animal tumor uptake was more pronounced for 

U87MG cells, specially for 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) (2.87 ± 0.53% DI/g) 

at 60 min p.i., with good visualization in images acquired with gama-camara and 

micro-SPECT/CT. Studies performed with peptides conjugate to 

magnetonanoparticles for MRI visualization also demonstred the peptides 

specificity in tumor tissue.The 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) performance 

was superior to the GX1 tracer, regarding the glioma uptake, and may be consider 

as a promisser radiopharmaceutical for glioma diagnosis. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

%DI Porcentagem de dose injetada 

ºC Graus Celsius 

111In   Índio-111 

125I Iodo-125 

188Re Rênio-188 

18F Flúor-18 

64Cu Cobre-64 

68Ga Gálio-68 

90Y Ítrio-90 

99Mo Molibdênio-99 

99mTc Tecnécio-99 metaestável 

Bq Becquerel 

BHE Barreira hematoencefálica 

CLAE Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 

cpm Contagens por minuto 

CT Tomografia Computadorizada 

DMEM/F12 Meio de cultura de Eagle modificado/mistura nutriente de Ham F12 

DNA Ácido desoxirribonucléico 

DOTA Ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7,10-tetraacético 

DP Desvio padrão 

DTPA Ácido dietilenotriaminopentaacético 

EDDA Ácido N’,N’-etilenodiaminodiacético 

Gd Gadolíneo 

GX1 Peptídeo com a sequência Cys-Gly-Asn-Ser-Asn-Pro-Lys-Ser-Cys 
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HUVEC Células endoteliais de veia umbilical humana 

HYNIC 6-hidrazinonicotinamida 

IDH1 isocitrato desidrogenase-1 

IPEN Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

ITLC-SG do inglês Instant Thin Layer Chromatography-Silica Gel, suporte 

para cromatrografia de camada delgada 

MAG2 Mercaptoacetildiglicina 

MAG3 Mercaptoacetiltriglicina 

min Minuto 

MSME Do inglês multislice multi-echo 

NAD Nicotinamida adenina dinucleótido 

NADH Nicotinamida adenina dinucleótido hidreto 

Nal(TI) Iodeto de sódio tálio 

NOD/SCID Do inglês non-obese diabetic - severe combined immunodeficiency 

NPM Nanopartículas magnéticas 

p.a. Para análise 

p.i. Pós-injeção 

PBS Tampão fosfato-salina 

PEG polietilenoglicol 

PET Tomografia por Emissão de Pósitron 

pH Potencial hidrogeniônico 

RARE Do inglês Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement 

Rf Fator de retenção 

RGD Peptídeo com a sequência arginina-glicina-ácido aspártico 

ROI Do inglês Region of interest 

RPMI Meio de cultura desenvolvido pelo Instituto Memorial Roswell Park 
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SCID Do inglês severe combined immunodeficiency 

SFB Soro fetal bovino 

SPECT Tomografia Computatorizada por Emissão de Fótons 

T1/2 Tempo de meia-vida 

T1 Tempo de relaxamento longitudinal 

T2 Tempo de relaxamento transversal 

TCA Ácido tricloroacético 

TE Tempo de eco 

TFA Ácido trifluoroacético 

TNF-alfa Fator mutante humano recombinante de necrose tumoral alfa 

tR Tempo de retenção 

TR Tempo de repetição 

USPIO Partículas de óxido de ferro ultra pequenas e super paramagnéticas 

UV Ultravioleta visível 

VIP Peptídeo intestinal vasoativo 

xg Giros 

αMSH Hormônio alfa-melanócito estimulante 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Medicina Nuclear  

 

A Medicina Nuclear é uma modalidade da medicina inserida na 

Radiologia, por ser predominantemente diagnóstica. As técnicas de imagem 

nuclear são amplamente utilizadas para aplicações clínicas devido a sua alta 

sensibilidade (Lee, Xie e Chen, 2010). Nela são realizados exames de imagem 

com a utilização de radiofármacos (Okarvi, 2004). Através dela, é possível obter 

um grande número de traçadores radioativos e rastrear múltiplas funções e 

mecanismos moleculares no corpo (Kitson e col., 2013). 

A Medicina Nuclear teve seu pioneirismo em 1935, com o trabalho de 

George Hevesy que usou o fósforo-32 (originalmente produzido por F. Joliot e J. 

Curie em 1934), em estudos de biodistribuição em animais, e com Joseph 

Hamilton que fez tentativas para tratar pacientes com leucemia com sódio-24 em 

1936 (Weiner e Thakur, 1995). 

A medicina dispõe de métodos que permitem que determinadas 

doenças sejam diagnosticadas antes que se manifestem fisicamente no homem. 

Existe uma gradação no progresso da doença que pode ser identificado de 

acordo com o tempo que mostra as modificações morfoestruturais como um 

evento tardio, precedido pelas alterações funcionais (Mansi, 2009). 

Consequentemente, a imagem funcional, que é a representação das alterações 

patofisiológicas, pode ser mais precoce nas detecções das doenças quando 

comparado às imagens estruturais (Cascini e col., 2013). Além disso, imagens 

funcionais tem uma capacidade maior de avaliar o prognóstico e a relação com a 

terapia individualizadamente, sendo que mudanças patofisiológicas são preditores 

melhores sobre a evolução da doença e a efetividade da ação terapêutica (Cistaro 

e col., 2012). 

Ainda mais interessante, é a possibilidade de estudar os mecanismos 

moleculares que subjazem a doença, permitindo a representação da alteração 

inicial patológica (Kitson e col., 2013). Através deles, é possível adquirir 
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informação sensível e precisa, que cria a base para investigação nos primeiros 

níveis da doença, resultando em implicações terapêuticas favoráveis (Cascini e 

col., 2013). Por meio de cintilografias, são realizadas imagens dos sítios que 

expressam receptores específicos para as biomoléculas em questão, minimizando 

por outra parte, a exposição a outros órgãos (Obenaus, Edreira e Crudo, 1999). 

A pesquisa nessa área tem feito grandes avanços no desenvolvimento 

de novos radiofármacos com a habilidade de melhorar o diagnóstico e as 

estratégias terapêuticas de várias doenças que afetam a população, e a mais 

importante delas é o câncer (Psimadas e col., 2013). Embora tenha o papel 

principal em diagnóstico clínico, a informação funcional tem que ser integrada à 

morfoestrutura (Cuccurullo e col., 2013). Desse modo, é possível melhorar a 

acurácia diagnóstica, um melhor entendimento do delineamento dos limites de 

estruturas anatômicas normais e patológicas, com um aumento significante da 

sensibilidade e especificidade (Cuccurullo, Cascini e Mansi, 2013). 

Além disso, devido a melhores resoluções espaciais e/ou diferentes 

pressupostos subjacentes à imagem, técnicas morfoestruturais, como 

tomografias, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, também podem 

detectar anormalidades que não são visíveis em um estudo funcional (Cuccurullo, 

Cascini e Mansi, 2013). 

 

 

1.2 Radiofármacos 

 

Os radiofármacos, drogas que contém um radionuclídeo, são 

rotineiramente, usados na Medicina Nuclear. Um bom radiofármaco é aquele que 

apresenta uma farmacocinética ideal, caracterizada pelo baixo tempo de retenção 

no sangue e alta captação do órgão de interesse ou alta razão de captação 

órgão/tecido (Egli e col., 1999). 

Uma parte significante dos avanços pode ser atribuída ao 

desenvolvimento de radiofármacos a partir de peptídeos radiomarcados. Eles são 

utilizados em diversas áreas de interesse, como oncologia, neurologia, 
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cardiologia, na pesquisa de focos de infecção/inflamação e na pesquisa de 

trombose/aterosclerose. A aplicação em oncologia, para diagnóstico e tratamento 

de tumores específicos, representa, sem dúvida, a área mais estudada, com 

maior número de radiotraçadores desenvolvidos, alguns dos quais 

comercialmente disponíveis (Signore e col., 2001; Mukherjee et al., 2014). 

A capacidade da biomolécula de reconhecer os receptores determinará 

a fixação do radiofármaco no tecido pretendido e não deverá ser alterada com a 

incorporação do radionuclídeo (Jurisson e col., 1993; Fichna e Janecka, 2003). A 

biodistribuição de radiofármacos pode ser determinada também pelas 

propriedades químicas e físicas ou pelas interações biológicas do produto (Fichna 

e Janecka, 2003). Para o diagnóstico, a radiação deve ser capaz de penetrar o 

corpo e ser detectada por um instrumento externo ao paciente.  

Os radiofármacos podem ser divididos em duas classes: aqueles cuja 

biodistribuição é determinada exclusivamente pelas propriedades químicas e 

físicas, e aqueles cuja distribuição final é determinada por sua ligação a um 

receptor ou outras interações biológicas. Essa última classe é freqüentemente 

chamada de radiofármacos alvo-específicos (Liu e Edwards, 1999). 

Os radiofármacos utilizados para diagnóstico estão classificados em 

radiofármacos de 1ª geração, 2ª geração e 3ª geração (Dilworth e Parrot, 1998). 

Os radiofármacos de 1ª geração estão relacionados a absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção de complexos comuns de 99mTc. Os de 2ª geração estão 

relacionados ao comportamento biológico destes radiofármacos pelas suas 

propriedades moleculares, tais como tamanho, carga e lipofilicidade. Já os de 3ª 

geração, são direcionados por moléculas biologicamente ativas, como, por 

exemplo, anticorpos e peptídeos, que se ligam a receptores celulares ou são 

transportados para o interior de determinadas células. A maior parte dos 

radiofármacos em uso clínico corresponde a radiofármacos de perfusão, mas 

atualmente são os radiofármacos específicos que detêm a atenção da 

investigação na área da química radiofarmacêutica.  

A análise clínica de doenças neurológicas com a Medicina Nuclear está 

atualmente conectada com três categorias principais de estudos dos 

radiotraçadores: perfusão, metabolismo e receptores (Cascini e col., 2013). Uma 

vez que os radiofármacos tenham sido preparados e a pureza dos mesmos tenha 
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sido determinada, o material é injetado no paciente e fornece informações sobre 

sua localização através da emissão de radiação, os quais são detectados em 

equipamento denominados gama câmara e SPECT (Tomografia por Emissão de 

Fótons) para os radioisótopos emissores de raios gama, e PET (Tomografia por 

Emissão de Pósitrons) para os emissores de pósitrons (Weiner e Thakur 1995). 

 

1.3 Biomoléculas Radiomarcadas 

 

Os primeiros relatos de anticorpos monoclonais radiomarcados 

surgiram no final da década de 1980 e início da década de 1990, com grande 

potencial para o diagnóstico de câncer (Morales e col., 2000). Porém os estudos 

demonstraram alguns incovenientes do radiotraçador como depuração sanguínea 

muito lenta, devido ao grande tamanho da molécula (150.000 daltons) e 

dificuldade de penetração na massa tumoral pouco perfundida (Xue e col., 1996).    

Os peptídeos radiomarcados surgiram como uma alternativa aos 

anticorpos em forma de moléculas menores. Peptídeos são proteínas, que 

desempenham um papel crucial em quase todos os processos biológicos. São 

constituídas de aminoácidos ligados através de ligações peptídicas. A degradação 

e a reciclagem de aminoácidos é um processo constante e dinâmico. Novos 

métodos de sintetizar peptídeos de cadeia longa e em grande quantidade, assim 

como a sua purificação, caracterização e otimização, têm resultado em uma 

explosão de peptídeos potencialmente úteis e de interesse no desenvolvimento 

comercial (Weiner e Thakur, 2005; Song, Lee e Ban, 2012). 

Em geral, peptídeos tem favorável farmacocinética e padrões de 

distribuição nos tecidos, como rápida depuração sanguínea em tecidos não-alvos. 

Alguns peptídeos tem boa permeabilidade que permitem rápido acesso aos 

tecidos e órgãos de interesse. Além disso, peptídeos geralmente apresentam 

baixa toxicidade e imunogenicidade, e são bastante flexíveis em modificações 

químicas e radiomarcações (Chen e Conti, 2010; Mukherjee e col., 2014). 

Peptídeos regulatórios representam um grupo de diferentes famílias de 

moléculas conhecidas por agir em múltiplos alvos no corpo humano em 

concentrações extremamente baixas (Reubi, 1997). No entanto, esta classe de 
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peptídeos controlam e modulam as funções de quase todos os órgãos chaves e 

processos metabólicos e sua ação é mediada por receptores de membrana 

específicos (Reubi, 2003; Veulens e Rodríguez, 2009). 

Muitos peptídeos têm o papel de reguladores das funções e 

crescimento celulares, não apenas em condições normais, mas também em 

processos patológicos, como por exemplo, na qualidade de ligantes de receptores 

ou ainda interferindo na progressão do câncer (Weiner e Thakur, 2005). Um 

campo em constante crescimento é o de peptídeos dirigidos a tumores. Isso 

porque os receptores peptídicos se expressam frequentemente em vários 

cânceres primários humanos, muito mais do que em tecidos adjacentes à 

neoplasia (Weiner e Thakur, 2005). 

A transformação neoplásica pode resultar em um aumento acentuado 

no número de receptores peptídicos que ocorrem fisiologicamente em um tecido. 

Sabe-se que a ativação oncogênica ou regulação epigenética e outros 

mecanismos compensatórios podem alterar a expressão do receptor peptídico 

(Reubi, 2003). Surgiram, portanto, os primeiros estudos com diversos peptídeos 

como o peptídeo vasoativo intestinal (VIP), análogos da somatostatina (lanreotide, 

octreotide, octreotate) radiomarcados com sucesso para a obtenção de imagens 

em pacientes com tumores (Riccabona e Decristoforo, 2003). Este sucesso 

deveu-se a alta afinidade dos mesmos com o receptor, boa internalização e 

retenção nas células, assim como a rápida eliminação de tecidos não-alvo 

(Heppeler e col., 2000).  

Novos peptídeos foram sendo investigados como os com a sequência 

arginina-glicina-ácido aspártico (RGD), peptídeos liberadores de gastrina 

(análogos da bombesina), angiotensina, anexina, colecistoquinina e outros 

(Decristoforo e col., 2006; Korde e col., 2007; Kothari e col., 2007; Reubi, 2003; 

Zhang e col., 2004). 

Em paralelo à procura genética por novos receptores peptídicos, 

buscam-se radiopeptídeos e peptídeos citotóxicos para uso potencial em alvos 

pré-definidos, e a otimização da captação pelo receptor é uma das maiores 

prioridades. O objetivo dessas pesquisas é o de obter maior efetividade no 

tratamento e/ou diagnóstico de enfermidades oncológicas. 
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O desenvolvimento de agentes radiomarcados baseados na interação 

de ligante-receptor deve obedecer a etapas preliminares como estudos pré-

clínicos, ainda que se façam restrições à extrapolação dos dados para resultados 

favoráveis em humanos. Ainda assim, estes parâmetros pré-clínicos são 

essenciais para predizer a chance de sucesso ou falha nas futuras aplicações. Os 

peptídeos têm sido radiomarcados com diferentes radioisótopos para uso 

diagnóstico e em menor grau para terapia (Weiner e Thakur, 2005; Okarvi, 2008). 

 

1.4 Phage Display 

 

Uma técnica emergente para descoberta de peptídeos alvo-específicos 

envolve a triagem de bibliotecas de phage display. A técnica phage display tem 

sido empregada com a finalidade de identificar ligantes através de interações 

moleculares e de igual maneira obter informações sobre a relação receptor-ligante 

(Deutscher, 2010; Ueberberg and Schneider, 2010). 

Através da tecnologia phage display, muitos peptídeos alvo-específicos 

para tumores tem sido descobertos, com potencial para detectar tumores in vivo e 

levar agentes anticancerígenos especificamente ao local do tumor. Atualmente, 

muitos peptídeos específicos para tumores estão sendo testados para 

diagnósticos e terapias em várias fases de ensaios clínicos (Gautam e col., 2014). 

A técnica de phage display foi usada pela primeira vez por George 

Smith em 1985. Demorou bastante tempo para apreciarem o potencial dessa 

nova ferramenta, mas o número crescente de publicações relatando o seu uso 

atesta a versatilidade dessa técnica para muitas aplicações, incluindo 

mapeamento de epítopos, o isolamento de proteínas de alta afinidade, engenharia 

proteíca e descoberta de drogas (Castel e col., 2011). 

Phage Display é baseado na expressão de moléculas de interesse 

(peptídeos ou proteínas) como uma fusão com a terminação amino ou carboxil da 

proteína presente na superfície do bacteriófago (Smith, 1985; Souriau e col., 

1998). Isso faz com que seja possível expor proteínas/peptídeos combinatórios de 

bibliotecas na superfícies de fagos recombinantes. As proteínas/peptídeos 

expostos são então selecionados por um procedimento de seleção por afinidade, 
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baseado na habilidade delas de se ligarem a um alvo específico, como um 

anticorpo, uma enzima, um receptor, um ácido nucléico ou outra molécula não-

proteíca (Souriau e col., 1998). O processo de seleção consiste em muitos ciclos 

repetitivos, cada um composto por captura, lavagem e eluição em etapas, para 

enriquecimento progressivo e amplificação da população do fago carregando 

moléculas com alta afinidade para o alvo. Essas moléculas são então, testadas 

individualmente, para avaliar suas atividades ou habilidades para efetuar a função 

desejada, permitindo assim, a triagem de vasta sequência, promovendo meios de 

melhorar a afinidade peptídica e gerar peptídeos únicos que se liguem a qualquer 

alvo dado (FIG. 1) (Castel e col., 2011; Deutscher, 2010). 

 

 

FIGURA 1 – Procedimento de seleção de afinidade. Um ciclo típico do processo de 

seleção por afinidade começa com a injeção intravenosa de um peptídeo da biblioteca 

phage display e incubação com o alvo. Após a remoção do alvo e homogeinização, os 

fagos que não se ligaram são lavados, enquanto que os fagos que permaneceram 

ligados são eluídos da molécula alvo e amplificados (Adaptado de D’Onofrio e col., 2014) 

 

Após o processo de seleção de afinidade, é necessário o 

sequenciamento do DNA, para identificar os aminoácidos ligantes, além de 

análises imunohistoquímicas, imagem in vivo e espectrometria de massa para 
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validar o peptídeo e seu alvo correspondente (Castel e col., 2011; Sugahara e 

col., 2009; Zurita e col., 2004). 

Então, a partir dessa técnica foram selecionados os dois peptídeos 

utilizados nesse estudo e descritos a seguir. 

 

1.5 Peptídeo com a sequência RGD 

 

A sequência arginina-glicina-ácido aspártico (RGD), específico na 

adesão celular a partir do receptor inibidor da angiogênese, foi descoberta na 

fibronectina, por Pierschbacher e Ruoslahti (1984). Smith e Cheresh (1988) 

identificaram o receptor da integrina v3 através do phage display. 

A família de integrinas é composta por 25 membros identificados e são 

heterodímeros de 19 subunidades  e 8 subunidades  (Desgrosellier e Cheresh, 

2010). São proteínas de adesão celular que controlam a ligação à membrana 

extracelular. As integrinas são moléculas de glicoproteínas, receptores da 

transmembrana celular não covalentes e exercem atividades variadas dentro e 

fora da célula, proporcionando comunicação efetiva entre as células e o meio que 

as envolve, de modo bidirecional. Seus ligantes possuem papel crítico em 

processos fisiológicos, incluindo ligação às células, proliferação, remodelação 

óssea e cicatrização de feridas. Além disso, as integrinas podem contribuir em 

eventos patológicos, como trombose, aterosclerose, invasão tumoral, 

angiogênese e metástases, infecções por microorganismos e disfunções imune 

(Liu e col., 2008; Zhou e col., 2011a). As integrinas tem sido propostas como 

alvos moleculares para tratamento de câncer, trombose e outras doenças nas 

últimas duas décadas, e o papel das integrinas tem sido extensivamente revisado 

(Desgrosellier e Cheresh, 2010; Zhou e col., 2011a). 

Entre os 25 membros da família de integrinas, a integrina v3 é a mais 

estudada, pelo seu papel em crescimento tumoral e angiogênese (Zhou e col., 

2011a). A integrina v3 é geralmente expressa em baixos níveis em células 

epiteliais e células endoteliais maduras, mas é altamente expressada em tumores, 

incluindo osteosarcomas, neuroblastomas, glioblastomas, melanomas, 
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carcinomas de mama, pulmão e próstata (Albelda e col., 1990; Falcioni e col., 

1994; Gasparini e col., 1998; Meitar e col., 1996; Schnell e col., 2008; Sengupta e 

col., 2001).  

Foi relatado que a integrina v3 é superexpressa não somente em 

células tumorais, mas também em células endoteliais da neovasculatura tumoral. 

A superexpressão da v3 em células endoteliais ativadas pode modular a adesão 

celular e migração durante a angiogênese tumoral e sua expressão em células de 

carcinoma potencializa metástases pela facilitação da invasão e movimento das 

células tumorais através dos vasos sanguíneos. Também foi demonstrado que o 

nível de expressão de v3 se correlaciona bem com o potencial de metástase e 

agressividade de muitos tumores (Meitar e col., 1996; Zitzmann e col., 2002).   

Enquanto algumas integrinas seletivamente reconhecem uma simples 

proteína ligante na membrana celular (exemplo, α5β1 reconhece primeiramente a 

fibronectina), outras podem se ligar a vários ligantes (exemplo, integrina v3 liga-

se a vibronectina, fibronectina, fibrinogênio, colágeno denaturado ou proteolisado 

e outras proteínas da matriz) (Jin e Varner, 2004). 

Uma integrina v3 não ligada, e presumivelmente bloqueada, pode 

promover apoptose em células endoteliais vasculares. Stupack e col. (2001) 

demonstraram que o domínio citoplasmático β3 da subunidade da integrina liga-se 

a caspase-8 e ativa-a. A integrina v3 também pode ser um alvo para fatores 

anti-angiogênicos, angiostatina, endostatina, antitrombina e anastelina (Yi e 

Ruoslahti, 2001). O peptídeo RGD liga-se à integrina v3 e/ou em outras 

integrinas, por exemplo, v3, 51 e II3 (Jin e Varner, 2004).  

Os peptídeos sintéticos de sequência RGD antagonistas da integrina 

v3 foram subsequentemente mostrados como inibidores do crescimento da 

nova vasculatura e regressão efetiva em cobaias portadoras de tumores, levando 

o tumor a inanição por falta de suplemento sanguíneo. A maioria das integrinas, 

incluindo as unidades v3, reconhecem a sequência Arg-Gly-Asp (RGD) 

(Dijkgraaf e col., 2007). 

Peptídeos lineares RGD mostraram-se altamente susceptíveis a 

degradação devido a reação do resíduo ácido aspártico com a estrutura do 

peptídeo. Além das pesquisas terem evoluído de RGD linear para RGD cíclico, 
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estudos recentes foram realizados com moléculas RGD dímeras, tetrâmeras e 

octâmeras, demonstrando uma maior afinidade de ligação e maior captação 

tumoral (Dijkgraaf e col. 2007; Li e col., 2007; Liu e col.; 2008, Liu e col.; 2011). A 

avaliação quanto a influência do tamanho da molécula de RGD direcionada a 

diagnóstico e terapia foi comentada por Wester e Kesller em 2005. Já foi 

demonstrado que a ciclização dos peptídeos RGD via ligantes, como ponte 

dissulfeto, tioéter, e anéis aromáticos rígidos, frequentemente leva ao aumento da 

afinidade de ligação e seletividade no receptor (D’Andrea e col., 2006; Gottschalk 

e Kessler; 2002).  

O peptídeo RGD já foi radiomarcado com vários radioisótopos como 

99mTc, 111In, 68Ga, 125I, 18F, 90Y e 64Cu (Alam e col., 2014; Chen e col., 2004a; 

2004b; 2004c; Decristoforo e col., 2008; Dikkgraaf e col., 2007; Liu e col., 2008; 

Liu e col., 2011; Wu e col., 2005). Eles têm sido explorados como radiofármacos 

para diagnóstico para avaliação da atividade angiogênica em tumores sólidos, 

assim como monitorar a resposta de tumores a terapias anti-angiogênicas e alvo 

para integrinas (Battle e col., 2011, Beer e col., 2007 and Gaertner e col., 2012). 

O RGD já foi estudado em diversas células tumorais como de melanoma, pulmão, 

mama e glioblastoma (Schottelius e Wester, 2009).  

Estudos com RGD associado a outros peptídeos, formando 

heterodímeros como Bombesina-RGD, RGD-αMSH (Hormônio alfa-

melanócito estimulante) e mais recentemente RGD-ATWLPPR foram realizados 

para melhorar a afinidade de ligação às células, através da habilidade de se ligar 

a dois receptores diferentes (Li e col., 2008; Liu e col., 2009; Wu e col., 2014; 

Yang e col., 2009, 2010).  

Nanopartículas acopladas com o peptídeo RGD foram extensivamente 

estudadas para imagens alvo específicas de câncer usando pontos quânticos (Cai 

e col., 2006), nanopartículas de óxido de ferro (Lee e col., 2008, Benezra e col., 

2011) e nanopartículas de ouro (Kim e col., 2011). 

Progressos significantes tem sido feitos no uso para imagem de tumor 

por SPECT ou PET. Dentre o radiotraçadores avaliados em vários modelos pré-

clínicos em animais portadores de tumor, o 18F-galacto-RGD, [18F]-fluciclatide, 18F-

RGD-K5, [18F]FPPRGD2, 68Ga-NOTA-RGD e o [18F]AH111585 estão atualmente 
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sob investigação clínica para imagens não-invasivas da expressão de v3 em 

pacientes com câncer (Beer e col., 2007, 2008; Beer, Schwaiger, 2011; Cai e 

Conti, 2013, Kenny e col., 2008).  

 

1.6 Peptídeo com a sequência GX1 

 

Através de uma busca in vivo na biblioteca de peptídeos phage display, 

foi identificado previamente um peptídeo composto por 9 aminoácidos, Cys-Gly-

Asn-Ser-Asn-Pro-Lys-Ser-Cys, nomeado GX1, que se liga especificamente a 

vasculatura de câncer gástrico humano (Chen e col., 2009; Hui e col., 2008; Zhi e 

col., 2004). Estudos de marcação imunohistoquímica, ensaio imunoenzimático 

(ELISA) e imunofluorescência confirmaram a atividade alvo do peptídeo 

CGNSNPKSC (GX1), indicando que o GX1 pode ser usado como um novo 

marcador vascular para cânceres humanos (Hui e col., 2008; Zhi e col., 2004). 

Embora seu receptor continue desconhecido, Hu e col. (2014) sugerem 

que a integrina α3β1 como um possível receptor, baseado em estudos de 

espectometria de massas. Essa elucidação irá permitir o entendimento completo 

dos efeitos anti-angiogênicos mediados pelo GX1. O peptídeo GX1 já foi 

radiomarcado com sucesso com 64Cu em células de glioblastoma U87MG e se 

mostrou um radiotraçador promissor para imagens de vasculatura tumoral (Chen 

e col., 2012a). Também já foi radiomarcado com o 99mTc em células de carcinoma 

gástrico humano SGC7901 com alta eficiência e atividade específica para imagem 

diagnóstica da angiogênese tumoral (Hu e e col. 2014; Hui e col., 2008). 

Há poucos relatos na literatura sobre estudos com esse peptídeo. Além 

dos já citados, o peptídeo GX1 também já foi conjugado com corantes 

fluorescentes para obtenção de imagens fluorescentes ópticas de tumor gástrico 

(Hu e col., 2014; Xin e col., 2013) e para imagens de fluorescência de 

infravermelho em células de glioblastoma (Chen e col., 2012b). Chen e col. (2009) 

conjugaram o peptídeo GX1 com o fator mutante humano recombinante de 

necrose tumoral alfa (TNF-alfa) e demonstraram seletividade para sítios tumorais 

alvos, aumento significante da atividade anti-tumoral do fator TNF-alfa e 

diminuição da toxicidade sistêmica. 
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1.7 Câncer 

 

Cânceres são doenças genéticas resultantes de mutações acumuladas 

no DNA. Essas mutações estão associadas ao descontrole de funções essenciais 

como a proliferação, diferenciação e morte celular, gerando células cujo DNA 

apresenta-se instável (Melo, Junqueira e Chammas, 2003). Hanahan e Weinberg 

(2000) classificaram essas características em seis grupos: autossuficiência 

quanto aos fatores de crescimento, insensibilidade a fatores inibitórios de 

proliferação, evasão de apoptose, potencial replicativo infinito, invasão tecidual e 

metástase, e angiogênese sustentada. 

O desenvolvimento e a progressão do câncer são fenômenos 

complexos e difíceis de elucidas, contudo os avanços em biologia molecular são 

contínuos e lançam luz em certos tipos de malignidade (Nishino et al., 2012). Uma 

detecção precisa e rápida de tumores é crucial para definir a base molecular da 

patogênese do câncer, prevenindo complicações e implementando abordagens 

terapêuticas com sucesso (Achilefu, 2004).  

Câncer é a maior causa de morbidade e mortalidade no mundo todo, 

sendo responsável por aproximadamente uma de quatro mortes nos Estados 

Unidos (Siegel e col., 2013). Isso devido a falta de testes para diagnóstico 

precoce e a falta de disponibilidade de drogas alvo-específicas para tumores. 

Muitas restrições da quimioterapia convencional, como a instabilidade da droga 

em circulação, distribuição tecidual inapropriada e toxicidade em células sadias 

poderiam ser melhoradas através de drogas específicas (Choi e col., 2014).  

 

 

1.7.1 Tumores Cerebrais 

 

Os tumores cerebrais representam um grande desafio tanto para 

aqueles que recebem como para aqueles que fornecem o diagnóstico. 

Localizados, geralmente, em regiões de difícil acesso, resistentes à radiação, à 

quimioterapia e à cirurgia de remoção e oferecendo um grande risco às funções 
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desempenhadas pelo cérebro, estes tumores são um apelo constante a novas 

estratégias de diagnóstico e de tratamento mais eficazes. 

O diagnóstico é feito por estudos de imagem (ressonância magnética e 

tomografia axial computorizada), seguido de biópsia e análise histológica. 

Considera-se a histologia do tumor determinante no diagnóstico e nas decisões 

terapêuticas em gliomas, no entanto, por vezes, é um método subjetivo e  variável 

(Eoli e col., 2006). A microscopia eletrônica mostra lesões infiltrativas no tecido 

cerebral que rodeia o tumor, característica que está sempre presente nos 

glioblastomas (Laws Jr e Shaffrey, 1999). 

Tanto a cirurgia como a radioterapia podem ser efetivas, no entanto a 

aplicação pode ser limitada devido a proximidade com regiões importantes para a 

função cerebral (Ong e col., 2009). Apesar do desenvolvimento das técnicas de 

neuro-imagem, do aperfeiçoamento das técnicas cirúrgicas, da melhoria nas 

metodologias histológicas e do aumento progressivo do conhecimento na biologia 

molecular dos tumores, o diagnóstico dos gliomas cerebrais malignos ainda 

permanece difícil e subjetivo (Riemenschneider e col., 2010).  

Atualmente, a maioria das drogas usadas contra o câncer não 

conseguem diferenciar entre células saudáveis e tumorais, levando à uma 

toxicidade sistêmica e efeitos colaterais adversos (Gautam e col., 2014). Por isso, 

nos últimos anos, têm-se estudado intensivamente formas mais eficazes de 

diagnóstico e, para isso, esforços têm sido feitos de forma a clarificar as 

alterações genéticas/moleculares associadas com o desenvolvimento e 

progressão de gliomas humanos. 

 

 

1.7.1.1 Glioma 

 

O termo glioma é usado para tumores originados em células da glia: 

astrocitomas, glioblastomas, oligodendrogliomas e ependimomas (Goldman e 

Pirotte, 2011). Os dois primeiros são os mais comuns. Gliomas são tumores 

cerebrais primários em adultos e incluem uma variedade de tipos histológicos e 

morfologias (Laperriere, Zuraw e Cairncross, 2002). 
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Estes tumores podem também variar desde neoplasias com células 

pequenas e uniformes até células gigantes e multiformes, justificando assim o 

termo multiforme para designar os glioblastomas. Devido ao rápido crescimento, 

provocam extensas áreas de destruição do tecido nervoso, causando edema e 

necrose (Guedes, 2010). 

Glioblastomas são tumores cerebrais altamente agressivos, que tem 

origem astrocítica ou oligodendrócita. Apesar de recentes melhoras no campo das 

cirurgias de resecção, a radioterapia e quimioterapia alquilante, a média de 

sobrevida ainda é menor que 6 meses em análises de base populacional (Ohgaki 

e Kleihues, 2009). Gliomas, e particularmente glioblastoma multiforme, são os 

tumores cerebrais primários mais frequentes com alta malignidade e pobre 

prognóstico em adultos, sendo sua incidência estimada em 3-4/100.000/ano. A 

média de sobrevivência de pacientes com glioblastoma multiforme é de 35% 

depois de um ano e menos de 5% dos pacientes vivem mais de 5 anos (Ostrom e 

col., 2013). 

O prognóstico sombrio do glioblastoma tem muitas razões. Além do 

padrão de crescimento infiltrado, glioblastomas são caracterizados por um 

fenótipo imunossupressivo. Além disso, as células de glioblastomas são 

resistentes a diferentes estímulos apoptóticos. A classificação da Organização 

Mundial da Saúde de 2007 (Louis e col., 2007), reconhece três principais tipos 

histológicos de glioma difuso de baixo grau, grau II: astrocitoma difuso, 

oligoastrocitoma e oligodendroglioma. Astrocitoma difuso tende a progredir a tipos 

histológicos mais malignos, como astrocitoma anaplásico (grau III) e 

eventualmente glioblastoma secundário (grau IV), visto que a progressão de 

oligodendrogliomas a oligodendrogliomas anaplásicos é menos previsível. 

A maioria dos glioblastomas (grau IV) afeta pacientes idosos e se 

manifesta rapidamente após um histórico clínico curto e sem evidências de lesão 

precursora maligna: estes são designados glioblastomas primários. Em contraste, 

glioblastomas secundários se desenvolvem em pacientes jovens através da 

progressão de astrocitoma difuso (grau II) ou astrocitoma anaplásico (grau III) 

(Louis e col., 2007). Glioblastoma (GBM, grau IV astrocitoma) é a forma mais 

maligna de tumores de cérebro, caracterizada por intensa proliferação, 

quimioresistência, invasão e recorrência (Ohgaki e Kleihues, 2009).  
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Gliomas tendem a ser altamente vascularizados, uma característica 

que é crítica para o seu crescimento. Tem sido muito explorado o aumento da 

vasculatura de gliomas para a localização e diagnóstico destes tumores por 

angiografia e estudos contrastados que usa como vantagem a permeabilidade 

dos vasos. A proliferação vascular é um importante marcador na classificação 

histológica de gliomas (Daumas-Duport, 1992). O grau de vascularização tem sido 

mostrado como correlacionado com a classificação do tumor e sua agressividade, 

presumivelmente porque tumores com uma rápida taxa de crescimento requer um 

aumento de nutrientes e oxigênio (Plate e Mennel, 1995). 

 
 
 

1.8 Relação entre Glioma, Angiogênese, Peptídeo RGD e Peptídeo GX1 

 

O fenômeno de angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, é 

fundamental no desenvolvimento do corpo humano e em alguns processos 

fisiológicos (Dobrucki e Sinusa, 2007).  

Os vasos sanguíneos podem se desenvolver na embriogênese 

mediante dois tipos de processos: a vasculogênese que consiste no processo de 

diferenciação inicial de células mesenquimais em hemangioblastos (precursores 

das células endoteliais e sanguíneas); e a angiogênese, formação de novos vasos 

sanguíneos a partir de vasos pré-existentes. A angiogênese é um processo 

necessário tanto para a embriogênese como para o crescimento somático, 

cicatrização, regeneração de órgãos e tecidos, crescimento do corpo lúteo e do 

endotélio. Consiste em uma cascata de processos que se resume basicamente na 

degradação da matriz extracelular, proliferação e migração das células endoteliais 

(capilares). O desenvolvimento dos vasos sanguíneos pode gerar a angiogênese 

patológica auxiliando, por exemplo, o crescimento de tumores. A hipótese de que 

o crescimento de tumores e metástases são dependentes de angiogênese foi 

primeiramente proposta por Judah Folkman em 1971 (Folkman, 1971; Folkman, 

1995). Esta hipótese é hoje em dia apoiada por extensas evidências 

experimentais.  
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Quando há um desequilíbrio, devido tanto a uma maior ou menor 

regulação de mediadores anti-angiogênicos, a angiogênese é induzida (Brack, 

Dinkelborg e Neri, 2004). A formação de novos vasos sanguíneos é essencial no 

suprimento de oxigênio e nutrientes à proliferação de células do tumor. Tumores 

sólidos em fase precoce de crescimento recebem seus nutrientes por difusão 

passiva  (Cai, Ghambi e Chen, 2005). 

As células tumorais podem obter nutrientes e oxigênio por difusão 

passiva na distância aproximada de 0,2 a 0,5mm levando a um crescimento 

tumoral de aproximadamente 2 a 3mm3, contendo alguns milhões de células. A 

taxa de crescimento de células em tumores sem neovascularização fica em 

equilíbrio com a sua taxa de mortalidade. Os novos vasos sanguíneos suprem as 

células tumorais e remove os produtos de seu metabolismo (FIG. 2). Ao contrário 

da angiogênese vista em tecidos normais, a angiogênese tumoral apresenta 

vasos vazantes, diâmetros irregulares, paredes finas, fluxo sanguíneo aberrante e 

áreas de necrose. Também são observadas diferenças com relação à expressão 

de moléculas de superfície das células endoteliais dos vasos sanguíneos tumorais 

e normais (Melo, Junqueira e Chammas, 2003; Folkman, 1995). 

 

 

 

FIGURA 2 – Vasculatura e microambiente tumoral (Ruoslahti, 2002) 

 

A imagem molecular não-invasiva da angiogênese deverá prover 

informações valiosas sobre a caracterização de tumores sólidos em termos de 
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perfusão de tumores e consequentemente focando um tratamento eficaz (Cai, 

Ghambi e Chen, 2005). Vale ressaltar que tumores são microambientes 

heterogêneos que apresentam, além do tecido tumoral, as células estromais 

(fibroblastos, adipócitos, células da musculatura lisa, do sistema imune e 

inflamatórias) e que juntos, participam do processo de progressão tumoral 

(Hanahan e Weinberg, 2000). 

Há uma forte razão para o uso de terapias anti-angiogênicas para 

esses tumores, como eles são altamente vascularizados, proliferação 

microvascular ou necrose (ou ambos) é um critério essencial no diagnóstico de 

glioblastoma, e vários estudos confirmaram que bloqueando a angiogênese 

tumoral, o crescimento do tumor é inibido (Jain e col., 2007; Plate e col., 1993; 

Plate, Scholz e Dumont, 2012). 

Gliomas malignos são caracterizados por um componente angiogênico 

robusto e, embora não seja uma doença metastática, exibe um padrão localmente 

invasivo. A regulação da invasão e da angiogênese parece ser estreitamente 

interdependente: a cooptação de vasos sanguíneos através de células de glioma 

infiltrantes é um instrumento para a invasão do glioma maligno e um precursor 

para a neovascularização (Jain e Carmeliet, 2012; Plate, Scholz e Dumont, 2012; 

Zerrouqi e Van Meir, 2011) 

A identificação de sequências de peptídeos, como Arg-Gly-Asp (RGD) 

e Cys-Gly-Asn-Ser-Asn-Pro-Lys-Ser-Cys (GX1) do phage display, foi de 

importante contribuição no campo das drogas-alvo e obtenção de imagens, 

dirigidas a neovascularização tumoral. Estudos realizados demonstraram que 

células de glioma apresentam receptores para o peptídeo de sequência RGD (Shi 

e col., 2009a; Shi e col., 2009b; Wu e col., 2007; Chen e col., 2004a; 2004c), 

assim como o peptídeo GX1 demonstrou captação na vasculatura tumoral (Zhang 

e col., 2006).  

As sequências curtas de peptídeos são atrativas porque são passíveis 

de síntese em larga escala, modificações químicas e não são imunogênicas (Kok 

e col., 2002). Com isso, a busca por identificar peptídeos que reconheçam 

especificamente células tumorais e vasculaturas tumorais vem ocorrendo ao 

longo dos anos (Gautam et al., 2014). 
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A utilização de uma molécula heterodímera, contendo o peptídeo RGD 

e o peptídeo GX1 favorece a ligação com o alvo, no caso o glioma, devido a 

habilidade de se ligar ao mesmo tempo a dois sítios receptores, e 

consequentemente uma melhor visualização do tumor por imagem molecular 

(FIG. 3). 

 

FIGURA 3 – Receptores alvo em células tumorais, endoteliais ou em ambas. Os 
receptores alvo podem estar nas células tumorais, nos vasos tumorais ou compartilhados 
por ambos. (A) Compostos que reconhecem somente células tumorais fornecem pouca 
melhora do que os compostos não-alvo. (B) Compostos que reconhecem vasos tumorais 
acumulam-se no tumor, mas sua entrada no tecido tumoral baseia-se em mecanismos 
passivos. (C) Compostos que reconhecem ambos vasos e células tumorais combinam a 
(limitada) eficiência dos dois mecanismos alvo. (D) Compostos com penetração tumoral 
(até agora somente peptídeos com essas características são conhecidos) fornecem um 
sistema alvo particularmente potente (Adaptado de Ruoslahti e col., 2010). 

 
 

 

1.9 Radioisótopo 99mTc para imagem diagnóstica 

 

 

O radionuclídeo ligado à molécula dá a característica diagnóstica ou 

terapêutica ao radiofármaco. Uma propriedade importante de um radiofármaco 
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para câncer é acumular preferencialmente nas áreas tumorais, a fim de alcançar o 

resultado desejado, com mínimo dano aos tecidos sadios (Iman, 2005). 

Os radioisótopos usados em medicina nuclear com propósito 

diagnóstico são essencialmente os emissores de radiação gama e pósitrons. Para 

uso diagnóstico, os radioisótopos emitem radiação eletromagnética que penetra o 

tecido e é detectado externamente, promovendo a aquisição de imagens. Raios 

gama ou raios X distribuem suas energias uniformemente através do tecido, 

podendo atravessar tecidos bastante espessos (Weiner e Thakur, 1995). O 

progresso em técnicas de diagnóstico em Medicina Nuclear, desde a primeira 

aplicação do tecnécio-99 meta estável (99mTc) em 1960, é verdadeiramente 

notável (Banerjee e col., 2001). 

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 

tecnécio foram encontradas em rochas, provavelmente devido aos raios cósmicos 

que bombardearam a Terra (Weeks, 1993). O tecnécio, cujo número atômico é 

43, 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 vários minerais, como por 

exemplo, a columbita (Weeks, 1933). 

O nome "tecnécio" foi originado do grego tecfinetos que significa 

"artificial" e empregado, primeiramente, por Paneth em 1947, justamente por ser o 

primeiro elemento radioativo produzido pelo homem. O tecnécio é um metal de 

transição situado no Grupo 7 da Tabela Periódica. Apresenta propriedades tanto 

ácidas como básicas. Seu ponto de fusão é de 2.200°C e seu ponto de ebulição 

4.877°C (Banerjee e col., 2001, 2005). 

Em 1938 Emilio Segrè e Glenn T. Seaborg isolaram pela primeira vez o 

isótopo metaestável tecnécio-99m, depois de bombardear molibdênio natural por 

núcleos de deutério em um cíclotron (Segrè e Wu, 1940). 

O ótimo desempenho em Medicina Nuclear pode ser atribuído as suas 

propriedades nucleares e químicas, as quais consistem na emissão de fóton 

gama com energia monocromática de 140 keV de energia (89% de abundância), 
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ideal para aquisição de imagens cintilográficas. Seu tempo de meia-vida é de 

aproximadamente 6h, o que significa que 93,7% de sua atividade decai em 24 

horas, sendo suficientemente longo para realizar a síntese do radiofármaco e 

suficientemente pequeno para minimizar a dose de radiação ao paciente 

(Banerjee e col., 2005). O uso do tecnécio também foi muito facilitado com o 

desenvolvimento de geradores molibdênio-99/tecnécio-99m e a formulação de kits 

liofilizados, tornando o seu uso uma realidade em radiofarmácia hospitalar 

(Banerjee e col., 2001, Faintuch e col., 2005). 

O 99mTc somente se tornou disponível para utilização rotineira em 1958, 

com o desenvolvimento do gerador 99Mo-99mTc no Brookhaven National 

Laboratory – EUA. O desenvolvimento do gerador de molibdênio-99/tecnécio-99m 

(99Mo/99mTc) permitiu que o uso do radionuclídeo 99mTc se tornasse 

economicamente viável em seu uso rotineiro (Jurisson e Lydon, 1999). 

Os geradores permitem obter um radionuclídeo de t1/2 curto a partir de 

um radionuclídeo de t1/2 longo. As propriedades químicas dos dois radionuclídeos 

têm que ser distintas para que sejam facilmente separados (Saha, 1998). A 

coluna cromatográfica do gerador é baseado em um sistema de alumina com o 

isótopo 99Mo como produto de fissão (Banerjee e col., 2001; Boyd, 1982). O 99mTc 

é produzido pelo radionuclídeo "pai" (99Mo) com tempo de meia vida de 2,75 dias 

e é eluído a baixas concentrações, da ordem de 10 pmol/L (Alberto e col., 1999).  

A atividade do radionuclídeo “filho” (99mTc) vai aumentando à medida 

que o radionuclídeo “pai” (99Mo) vai decaindo. O 99Mo, na forma química de 

MoO4
2-, encontra-se adsorvido numa coluna de alumina e por eluição com soro 

fisiológico é apenas eluído o 99mTcO4-, recolhido sob vácuo, enquanto o molibdato 

fica retido na coluna (FIG. 4) (Oliveira e col., 2006). 
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FIGURA 4 – Gerador de 99Mo/99mTc (Oliveira e col., 2006) 

 

 

A radiomarcação relativamente fácil dos seus componentes e a falta de 

necessidade de purificação, faz desses tipos de traçadores adequados para 

produção em massa em forma de kits que podem ser distribuidos e usados em 

hospitais e clínicas onde haja um gerador presente (Ebenhan e col., 2014a). Na 

medivu nuclear brasileira, são realizados aproximadamente 2,5 milhões por ano 

de procedimentos médicos com radiofármacos produzidos pelo Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (Romero, 2006).  

Os radiofármacos contendo tecnécio-99m tornaram-se importantes 

ferramentas para o diagnóstico de várias doenças. Dentre elas,  pode-se destacar 

a localização de lesões cerebrais, estudos da tireóide, glândulas salivares e 

cintilografia gástrica (Marques, Okamoto e Buchpiguel, 2001). A introdução de 

novos métodos de marcação baseados em 99mTc cresceu continuamente nos 

últimos anos, evidenciando uma especificidade maior e resolução melhor para 

pequenas estruturas biológicas (Duatti, 2009). 

 

1.9.1 Marcação de biomoléculas com 99mTc 

 

Várias técnicas de marcação de biomoléculas com tecnécio foram 

desenvolvidas na última década. A estratégia de marcação deve ser selecionada 
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apropriadamente e otimizada visando uma alta estabilidade do produto 

radiomarcado, propriedade hidrofílica e baixa ligação às proteínas plasmáticas. O 

99mTc pode se apresentar em nove diferentes estados de oxidação (–I a +VII). A 

estabilidade desses estados de oxidação depende do tipo de ligantes e do meio 

químico. Na forma de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4), o isótopo 99mTc possui o 

número de oxidação +VII, que é o mais estável em solução aquosa, porém nesta 

forma química o tecnécio não consegue se ligar às moléculas para formação de 

compostos de coordenação. Sendo assim, o uso de agentes redutores e técnicas 

de complexação para estabilizar o radioisótopo se fazem necessários (Banerjee e 

col., 2005; Jurison e Lydon, 1999). 

As reações de complexação podem ser realizadas com vários tipos de 

agentes quelantes, cujos números de coordenação podem variar de 4 a 9. Entre 

os diversos tipos de agentes quelantes vale a pena mencionar os que contém os 

núcleos (99mTcO)3+ e (99mTcO2)+.  

 

1.10 Agente quelante bifuncional 

 

Um ligante bifuncional possui dois propósitos: a ligação ao 

radionuclídeo de maneira segura sem dissociação in vivo e a formação de um 

apêndice estrutural para ligação à biomolécula mantendo a máxima integridade 

biomolecular. Portanto, a extremidade que se liga ao marcador precisa possuir 

elevada estabilidade cinética sob condições biológicas, enquanto a outra 

terminação do quelato bifuncional permite a ligação covalente à molécula 

biológica (Banerjee e col., 2005, Price e Orvig, 2014) . 

Sua estereoquímica é importante quando da síntese de radiofármacos 

para receptores específicos. Quando utilizados para formar complexos com 99mTc, 

apresentam estabilidade termodinâmica e um número bastante reduzido de 

formação de isômeros (Kowalsky e Falen, 2004). 

Um dos primeiros agentes quelantes utilizado foi o ácido 

dietilenotriamino pentaacético (DTPA), porém essencialmente para os 

radioisótopos 111In, 90Y e 99Tc (Kowalsky e Falen, 2004). Outro agente, o 6-
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hidrazinonicotinamida (HYNIC), tem sido empregada nas marcações de 

biomoléculas com 99mTc/188Re apresentando resultados promissores por causa de 

sua alta eficiência de marcação especialmente com análogos da somatostatina 

(Plachcinska e col., 2004) e oligonucleotídeos antisenso (Zhang e col., 2000).  

A FIG. 5 mostra uma ilustração esquemática do radiotraçador alvo-

específico, que são geralmente complexos de um radiometal com um conjugado 

da biomolécula com o quelante. O radiotraçador alvo específico contendo metal 

pode ser dividido em quatro partes: biomolécula, espaçador, agente quelante 

bifuncional e radionuclídeo. A biomolécula serve como um carreador para 

transporte alvo-específico ao tecido desejado com muitos receptores alvo. O 

ligante radiomarcado liga-se a esses receptores com alta afinidade e 

especificidade, resultando em captação seletiva do radiotraçador. A escolha do 

radionuclídeo depende da utilidade clínica do radiotraçador (Zhou e col., 2011a). 

 

 

 

FIGURA 5 – Representação esquemática do desenho de um radiofármaco (Liu, Robinson 

e Edward, 2003) 

 

Embora a escolha do quelante seja crucial para o comportamento 

biológico do radiofármaco, grande importância também deve ser dada à 

biomolécula carreadora ligada a ele. Uma variedade de quelantes tem sido usada 

como quelante bifuncional na marcação de proteínas, peptídeos e outras moléclas 

biologicamente ativas pelo 99mTc (Garcia-Garayoa e col., 2006, Maina e col., 

2007, Oliveira e col., 2012). 
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1.10.1 Agente 6-hidrazinonicotinamida (HYNIC)  

 

O HYNIC (FIG. 6) é um agente quelante bifuncional que tem sido 

bastante estudado e frequentemente usado para sintetizar bioconjugados para 

radiomarcação com tecnécio-99m (Erfani e col., 2014; Guo e col., 2014; Meszaros 

e col., 2011). Historicamente, desde que Abrams e col. (1990) 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 (Hnatowich e col., 1993), 

pequenas biomoléculas, incluindo peptídeos quimiotáticos (van der Laken e col., 

1997), análogos da somatostatina (Kopecky e col., 2004) e oligonucleotídeos 

antisenso (Hnatowich e col., 1995), interleucina-8 (Rennen e col., 2002) e muitos 

outros (Decristoforo e Mather, 1999; Erfani e col., 2014; Guo, Hinkle e Lee, 1999; 

Guo e col., 2014). 

 

 

FIGURA 6 – Molécula de HYNIC 

 

O HYNIC é o melhor candidato devido à obtenção de uma marcação 

com alta atividade especifica, por ajudar no aumento da estabilidade, acelerar a 

excreção com acumulação menor no corpo, além de permitir o uso de vários 

coligantes, que ajudam no controle da hidrofilicidade e farmacocinética do 

peptídeo radiomarcado (Gandomkar e col., 2009; Babich e Fischman, 1995; 

Decristoforo e col., 2006, Decristoforo e col., 2007, Janssen e col., 2002, Su e 

col., 2003). 

Como o HYNIC ocupa somente um ou dois sítios de coordenação, um 

coligante é necessário para completar a geometria piramidal quadrada ou 

octaédrica do complexo (Liu e col., 2002). Dentre os vários ligantes, a tricina e o 
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EDDA (ácido etilenodiamino diacético) alcançam a melhor eficiência de marcação 

(Faintuch e col., 2005). 

 

1.11 Espaçadores 

 

A farmacocinética dos complexos radiomarcados com 99mTc pode ser 

favorecida com o uso de espaçadores entre o radioisótopo e o agente quelante 

bifuncional. Já foi demonstrado anteriormente o favorecimento biológico da adição 

de uma molécula de polietilenoglicol como espaçador (Denardo e col., 2003).  

A peguilação consiste na inserção na molécula de polímeros inertes 

denominados polietilenoglicóis (PEGs), hidrossolúveis e não tóxicos, produzidas 

pelas ligações repetidas de subunidades de óxido de etileno. A ligação covalente 

entre um peptídeo com polímero polietilenoglicol (PEG), resulta na inibição da 

degradação por enzimas proteolíticas e aumenta o tamanho da molécula, 

reduzindo a taxa de filtração renal e favorecendo a captação tumoral através 

também de estruturas ramificadas (Denardo e col., 2003). O espaçador PEG4 

(FIG. 7) é usado para aumentar a distância entre dois peptídeos, e é responsável 

por melhorar a afinidade de ligação à integrina v3 (Wang e col., 2009). 

As modificações da rota farmacocinética  podem ser realizadas através 

da inserção de espaçadores, com a finalidade de afastar o sítio de ligação do 

radioisótopo ao síto de ligação da biomolécula (Liu e Edwards, 1999). Às vezes, 

um espaçador metabolizável é usado para aumentar a depuração sanguínea e 

reduzir a atividade e fundo, aumentando as razões alvo/fundo. O espaçador pode 

ser uma simples cadeia de hidrocarbono ou um longo politetilenoglicol (PEG), que 

é usado frequentemente (Smith-Jones e col., 1997). 

 

 

FIGURA 7 – Molécula de polietilenoglicol com quatro subunidades de óxido de etileno 
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1.12 Considerações Finais 

 

A necessidade do desenvolvimento de novos métodos diagnósticos 

para glioma e o fato deste câncer apresentar como característica a angiogênese, 

estimula novos estudos experimentais. Sequências curtas de peptídeos que tem 

afinidade por receptores da neovasculatura tumoral e de células tumorais, 

permitem a obtenção de imagens moleculares de maneira não-invasiva do tumor 

e sua perfusão, levando a uma abordagem terapêutica mais eficaz. 

Em neuro-oncologia, decisões sobre a continuação ou a 

descontinuação de um tratamento em pacientes geralmente dependem de uma 

imagem adequada. Similarmente, a identificação de novas drogas ativas 

frequentemente dependem da avaliação da taxa de resposta objetiva ou da 

determinação da sobrevida livre de progressão, que é estabelecida pelas 

mudanças no tumor vistas na imagem. O pressuposto básico para imagens de 

tumores, é que mudanças encontradas nas imagens representam a atividade 

biológica do tumor. No entanto, estratégias de imagens convencionais não são 

específicas e não são uma medida direta do tamanho ou atividade do tumor (van 

den Bent e col., 2009). 

Imagens de ressonância magnética somente refletem a atividade 

biológica do tumor indiretamente, pela detecção da quebra da barreira 

hematoencefálica. As técnicas de imagens são importantes para um diagnóstico 

acurado e para o tratamento dos pacientes com glioma (Dhermain e col., 2010). 

Um método de imagem não invasivo e passível de aplicação precoce, 

para um tumor de alta mortalidade, deve contribuir para seu reconhecimento 

diagnóstico antes da metastatização, conduzindo a decisões terapêuticas mais 

adequadas para a cura da enfermidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de novo 

radiofármaco para diagnóstico por imagem de glioma, baseado em peptídeos 

angiogênicos marcados com o radioisótopo tecnécio-99m. 

Os objetivos específicos são o desenvolvimento da marcação de dois 

conjugados peptídicos a saber HYNIC-PEG4-c(GX1) e HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)] com tecnécio-99m, e avaliação biológica em modelos tumorais 

experimentais, na condição de  estudos pré-clínicos para possíveis novas drogas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Materiais 

3.1.1 Equipamentos  

 

 Agitador de tubos, modelo AP56 – Phoenix, Brasil; 

 Aparelho de Ressonância Magnética Biospin 7.0 Tesla 30 cm com bobina 

de radiofrequência de 2,2 cm e Bruker Paravision software  – Bruker, EUA 

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

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

 Bomba de Água TP500 – Gaymar Solid State, EUA. 

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

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

 Capela com sistema de exaustão – BRASLAB Equipamentos para 

Laboratório Ltda, Brasil; 

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

 Contador automático tipo poço com cristal NaI(Tl), modelo D5002, cobra II, 

auto-gamma, A. Packard, Camberra, EUA; 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) – 1260 Infinity HPLC 

system, Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, USA com Agilent 

interface 35900E e detector de radiação Raytest Gabi; 

 Detector de radiação tipo poço, modelo Nuclear Spectrometer LB2040, 

Berthold, Alemanha; 

 Estufa, modelo Orion 515 – Farrem, Brasil; 

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

 Gama-câmara equipada com os seguintes módulos: 

 Detector Gama - Mediso, Hungria.  

 Colimador – Mediso, Hungria.  

 Software Console TH22 v.7.02 – Mediso, Hungria.  

 Software InterviewXP® v1.05.014 – Mediso, Hungria.  

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

 Microscópio de força atômica com potencial zeta, Zetasizer 300HSA – 

Malvern Instrumentos, Reino Unido; 
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 Microscópio eletrônico de transmissão com espectroscopia de energia 

dispersiva de raios-X – EDAX; Philips, Alemanha; 

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

 Refrigerador Biflex 450 L Frostfree, Biplex 450 – Cônsul, Brasil; 

 

 

3.1.2 Reagentes e solventes 

 

 Acetonitrila, Ácido clorídrico, Ácido trifluoracético, Éter dietílico, Fosfato de 

sódio monobásico,  Fosfato disódico anidro, Metiletilcetona, Octanol – 

Merck, Alemanha; 

 Ácido ascórbico, Ácido etieleno-N’,N’-diaminodiacético (EDDA), Glicina,  

Hidróxido de Sódio, Isuflorano, Tricina, Uretana – Sigma Aldrich, EUA;   

 Anestésicos: Cloridato de Xilazina (Anasedan injetável) – Vetbrands, Brasil; 

Solução injetável de Cetamina 10% - Syntec, Brasil; Sulfato de Morfina – 

Cristália, Brasil; 

 Cloreto estanoso dihidratado – Merck, Alemanha;  

 Conjugados Peptídicos: HYNIC-PEG4-c(GX1) (FIG. 8) e HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)]  (FIG. 9) - CPC Scientific Inc. (EUA); 
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FIGURA 8 – Estrutura molecular do conjugado peptídico HYNIC-PEG4-c(GX1); (A) GX1 

cíclico; (B) PEG4; (C) HYNIC; Peso Molecular: 1290,2 

 

 

FIGURA 9  – Estrutura molecular do conjugado peptídico HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]; 

(A) GX1 cíclico; (B) RGDfk cíclico; (C) HYNIC; Peso Molecular: 1755,9 
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 Cetoprofeno (Profenid) – 100 mg/2mL - Sanofi Aventis, Brasil; 

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

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

 Magnetonanopartículas de ferro – UCLA, EUA. 

 Meio de cultura DMEM/F12 (modificação de Meio Basal de Eagle com 

mistura nutriente F12) + 1% FCS - Cultilab®, Brasil. 

 Meio de cultura RPMI (Instituto Roswell Park Memorial) + 1% FCS - 

Cultilab®, Brasil; 

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

produzido no Centro de Radiofarmácia (CR) do Instituto de Pesquisas 

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

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

 

3.1.3 Outros 

 

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

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

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

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

 Tubos reacionais de 1,5 mL, transparentes, mono-poliméricos- Axygen 

Scientific® (MCT-150-C) – EUA;  

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

 Fitas de pH, Neutralit pH 5-10 - Merck, Alemanha; 

 Aparelho estereotáxico para camundongos e ratos (Insight, EUA); 

 Vidrarias em geral e instrumentos cirúrgicos. 

 Células da linhagem tumoral de glioblastoma humano U87MG - American 

Type Culture Collection – ATCC, EUA; 

 Células da linhagem tumoral de glioblastoma humano U87MG com 

mutação na enzima IDH1 do tipo selvagem (IDH1WT) e com uma mutação 

conhecida na arginina do resíduo 132 (IDH1R132) – UCLA, EUA. 

 Células de linhagem tumoral de glioblastoma humano T98G - American 

Type Culture Collection – ATCC, EUA; 
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 Células endoteliais humanas de cordão umbilical HUVEC - American Type 

Culture Collection – ATCC, EUA; 

 

3.1.4 Animais 

 

 Camundongos da linhagem Balb/c, Peso corpóreo 20-25g– Biotério 

IPEN/CNEN-SP, Brasil; 

 Camundongos da linhagem SCID, Peso corpóreo 15-20g – Biotério 

IPEN/CNEN-SP, Brasil; 

 Camundongos da linhagem NOD-SCID, Peso corpóreo 15-20g – Biotério 

do Departamento de Ciências da Saúde da Comunidade da Universidade 

da California, Los Angeles (UCLA), EUA; 

 Ratos nude da linhagem NIH-Whn, Peso corpóreo 200-300g – Biotério da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Instituto de Química – USP, Brasil. 

 

Todos os procedimentos realizados no Brasil obtiveram aprovação do 

Comitê de Ética do IPEN/CNEN-SP (Parecer nº 88/11). Os procedimentos 

realizados nos EUA, foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade de 

Los Angeles, Califórnia. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Marcação dos Conjugados Peptídicos GX1 e RGD-GX1 com Tecnécio-

99m 

 

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

99/tecnécio-99m (99Mo/99mTc), em solução de cloreto de sódio 0,9% na forma de 

pertecnetato de sódio (Na99mTcO4).  

Os sais dos conjugados peptídicos foram diluídos em água estéril na 

concentração de 774,9 M (GX1) e 569,5 µM (RGD-GX1). 
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A radiomarcação dos conjugados foi realizada seguindo-se o protocolo 

de Wang, Liu e Hnatowich (2006) e já utilizado anteriormente pelo nosso grupo 

(FAINTUCH e col., 2005, FAINTUCH e col., 2008, TEODORO e col., 2011).  

Em um frasco de reação foram pesados 20 mg de  tricina e 5 mg de 

ácido etieleno-N’,N’-diaminodiacético (EDDA) e dissolvidos em 500 µL de uma 

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

adicionou-se 10 µL da solução-mãe do conjugado HYNIC-PEG4-c(GX1) ou 

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], 8,9 mM de uma solução de cloreto estanoso 

(SnCl2.2H2O) em ácido clorídrico (HCl) (0,1N), previamente nitrogenada e 500 µL 

de pertecnetato de sódio (99mTcO4
-) com atividade variando entre 74 a 1850 MBq. 

A mistura foi agitada e aquecida durante 20 minutos à temperatura de 100 °C. 

Após resfriamento, o volume foi completado para 1,5 mL com solução de cloreto 

de sódio (NaCl) 0,9%, previamente nitrogenada.  

 

3.2.2 Avaliação radioquímica dos conjugados radiomarcados 

 

A avaliação radioquímica foi realizada por Cromatografia de Camada 

Delgada ascendente em fitas de sílica gel (ITLC-SG) usando dois sistemas de 

solventes: metiletilcetona e acetonitrila 50%. O cálculo radioquímico foi 

determinado em porcentagem da atividade de cada espécie radioquímica em 

relação a atividade total da fita, sempre de acordo com o fator de retenção (Rf) 

correspondente.  

A avaliação radioquímica também foi realizada por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE) usando uma coluna C18 de fase reversa com 

fluxo de 1mL/min. O sistema de solventes no CLAE consistiu em água contendo 

0,1% de ácido trifluoracético - TFA (solvente A) e acetonitrila contendo 0,1% de 

ácido trifluoracético – TFA (solvente B). O sistema de gradientes começou com 

uma composição de solventes de 95% de A e 5% de B e seguiu um gradiente 

linear de 30% de A e 70% de B de 0 a 25 minutos e 5% de A e 95% de B dos 25 

aos 30 minutos. Também foi analisado o nível de impurezas no UV, no 

comprimento de 280 nm dos compostos peptídicos antes e depois da 

radiomarcação. 
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3.2.3 Análise da estabilidade dos produtos radiomarcados em soro humano 

 

Para obtenção do soro humano, foi coletado 10 mL de sangue sem 

coagulante de doador sadio. Após centrifugação por 10 minutos, para separação 

do coágulo, foi coletado 1 mL de soro e incubado com 100 µL do produto 

radiomarcado a 37ºC por 1, 2 e 4h. Decorrido o tempo, foi coletada uma alíquota 

da mistura e adicionada uma solução de cloreto de sódio 0,9% (1:1). As amostras 

foram analisadas em CLAE, utilizando o mesmo sistema de solventes descrito 

anteriormente no item 3.2.2. 

 

3.2.4 Determinação da lipofilicidade dos produtos radiomarcados 

 

A determinação da lipofilicidade dos radiomarcados foi realizada por 

meio do teste de coeficiente de partição (P), utilizando n-octanol e água como 

solventes (Okarvi, 2004). 

Uma alíquota de 100 µL do complexo radiomarcado foi adicionada a 

uma mistura de 6 mL de n-octanol e água (1:1). A mistura foi homogeneizada e, 

com a finalidade de se separar as duas fases (aquosa e orgânica), centrifugado à 

5000xg durante 3 min  à temperatura ambiente. Após a centrifugação e repouso, 

foram coletadas amostras de 100 µL de cada fase em triplicata e colocadas em 

tubos para a determinação da atividade. O coeficiente de partição (P) foi 

calculado de acordo com a equação abaixo e expresso em log P. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑃 =  
𝑐𝑝𝑚 (𝑜𝑐𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙)  

𝑐𝑝𝑚 (á𝑔𝑢𝑎)
                   

onde: cpm = contagem por minuto. 
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3.2.5 Determinação da ligação às proteínas plasmáticas 

  

Os estudos in vitro de ligação às proteínas plasmáticas para os 

complexos radiomarcados foram realizados pelo método de precipitação (Vanlić-

Razumenic, Petrovic and Gorkic, 1984). Amostras de aproximadamente 0,5 mL de 

sangue foram coletadas de camundongos sadios da linhagem Balb/c 

(anestesiados), 5, 60 e 120 minutos após a administração da droga. 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) a temperatura ambiente, permitindo assim a coleta do 

plasma. À 200 L do plasma adicionou-se 1 mL de ácido tricloroacético (TCA 

10%). Os tubos foram centrifugados por 15 minutos (2,815xg) a temperatura de 

4C. 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 tipo poço NAI (Tl) com o padrão (com total), que 

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

plasmáticas de cada conjugado radiomarcado foi calculada de acordo com a 

equação abaixo.  

 

% 𝐿𝑖𝑔𝑎çã𝑜 à𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =  
𝑐𝑝𝑚𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑐𝑝𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100                                

onde: cpmtotal = cpmplasma intacto 

 

3.2.6 Biodistribuição em camundongos sadios  

 

Foram utilizados camundongos da linhagem Balb/c em grupos de 6 

animais por tempo, para cada produto, totalizando 84 animais. A água e a 

alimentação estiveram disponíveis durante todo o período de experimentação. 

Foram injetados 50 µL de uma solução (5,16 µM 99mTc-HYNIC-PEG4-

c(GX1) e 3,79 µM 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]) da droga na veia caudal 

dos camundongos sadios com atividade de 37-74 MBq. Os estudos foram 
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conduzidos após o sacrifício dos animais aos 5 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 6h, 24h 

após administração das drogas.  

 Tecidos e órgãos (sangue, coração, pulmão, rins, baço, estômago, 

pâncreas, fígado, intestino grosso e delgado, músculo, osso e cérebro), de todos 

os camundongos foram retirados, pesados e colocados em tubos para que a sua 

atividade radioativa fosse medida em contador do tipo poço de NaI(Tl). A cauda 

foi retirada para correção da atividade administrada. 

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.  

A porcentagem de dose injetada no sangue total foi calculada para uma 

volemia de 7% 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 respectivamente. 

 

3.2.7 Cultivo celular 

 

Células endoteliais humanas de cordão umbilical (HUVEC) foram 

cultivadas em meio de cultura RPMI suplementado com soro fetal bovino (SFB) a 

10%, e com 100 U/mL de penicilina e 50 mg/mL de estreptomicina.  

Células de glioblastoma humano U87MG e T98G, para estudos in vitro 

e inoculação em animais, foram cultivadas em meio de cultura DME/F12, todos 

suplementados com soro fetal bovino (SFB) a 10%, e com 100 U/mL de penicilina 

e 50 mg/mL de estreptomicina. 

Células de glioblastoma humano U87MG, U87MG-IDH1WT e U87MG-

IDH1R132, para estudos de inoculação intracranial em animais e aquisição de 
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imagem por ressonância magnética, foram cultivadas da mesma maneira, apenas 

com acréscimo de 2mM glutamina e 100U/mL de penicilina e estreptomicina. 

O cultivo foi realizado em garrafas próprias para o cultivo celular sob 

atmosfera de 5% CO2 a 37C. 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 in vitro com as células HUVEC, as 

células foram ressuspensas em meio de cultura contendo 1% de SFB e então 

distribuídas em placas de doze poços a uma concentração final de 5x105 

células/poço e o volume final para as placas de doze poços foi de 1 mL. Para a 

realização dos ensaios in vitro com as células tumorais, as células após serem 

ressuspensas, foram distribuídas em placas de seis poços a uma concentração 

final de 1x106 células/poço. O volume final para as placas de seis poços foi de 1,5 

mL. Após 24 horas de incubação, as placas foram disponibilizadas para os 

ensaios.  

 

 

3.2.8 Ensaios in vitro de ligação às células 

 

Os ensaios de ligação às células das moléculas 99mTc-HYNIC-PEG4-

c(GX1) e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] foram realizados utilizando-se o 

protocolo de Oliveira e col. (2012). Foi realizada uma lavagem com meio de 

cultura gelado.  

Para a determinação de ligação total do radiotraçador às células 

endoteliais adicionou-se aos poços 900 µL de meio de cultura e 100 µL do 

produto radiomarcado marcado (1,35 nM). Para a determinação da ligação não 

específica, 800 µL de meio de cultura, 100 µL de produto não-marcado (15 µM) e 

100 µL de do radiotraçador foram adicionados aos poços. 

Para a determinação de ligação total do radiotraçador às células 

tumorais adicionou-se aos poços 1400 µL de meio de cultura e 100 µL do produto 

radiomarcado marcado (1,35 nM). Para a determinação da ligação não específica, 
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1300 µL de meio de cultura, 100 µL de produto não-marcado (15 µM) e 100 µL de 

do radiotraçador foram adicionados aos poços. 

As placas foram então incubadas por 5, 30, 60, 90 e 120 minutos a 

37C. O sobrenadante foi coletado em tubos para contagem radioativa e as 

células lavadas duas vezes com solução de tampão fosfato salina (PBS) gelado. 

A atividade associada à superfície celular foi removida por uma lavagem ácida de 

5 minutos com solução tampão glicina (50 mM glicina e 1 M NaCl, pH= 2,8) à 

temperatura ambiente, e coletado para a contagem da atividade. Finalmente, a 

quantidade do radiotraçador internalizado foi obtido pela lise das células com 

NaOH (1N), e a atividade também mensurada em contador do tipo poço de 

NaI(Tl).  

A ligação total específica foi determinada a partir da subtração da 

ligação total pela ligação total não específica. 

 

 

3.2.9 Inoculação das células tumorais nos animais 

 

3.2.9.1 Inoculação subcutânea em camundongos imunodeprimidos 

 

As células de glioblastoma (5x106 células/0,1 mL) da linhagem U87MG 

e T98G foram injetadas subcutaneamente no dorso superior direito dos 

camundongos SCID (severe combined immunodeficiency) em grupos de 5 

animais. O acompanhamento do crescimento tumoral foi realizado a cada três 

dias e os estudos realizados quando os tumores sólidos estivessem visíveis, 

palpáveis e atingissem um tamanho de aproximadamente 1 cm de diâmetro. O 

tempo estimado de desenvolvimento do tumor nos animais ficou compreendido 

entre 4 semanas para as células U87MG e de 10 semanas para as células T98G. 
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3.2.9.2 Inoculação intracranial em camundongos imunodeprimidos 

  

Esse procedimento foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

da Califórnia, Los Angeles (UCLA), e realizado no biotério do Departamento de 

Ciências da Saúde da Comunidade da mesma universidade. Um total de 12 

camundongos NOD/SCID (non-obese diabetic - severe combined 

immunodeficiency) foram usados nesse estudo. Neste estudo além das células de 

glioblastoma U87MG foram utilizadas células U87MG com mutação na enzima 

IDH1 do tipo selvagem (IDH1WT) e com uma mutação conhecida na arginina do 

resíduo 132 (IDH1R132). 

Os animais foram anestesiados com gás isofluorano (5%) e 

acomodados em uma superfície aquecida. Após o corte dos pelos na região da 

cabeça, a pele da incisão foi desinfetada com uma solução de iodo e foi 

administrado subcutaneamente uma solução analgésica de Carprofeno (5mg/kg), 

e a área da cabeça e do pescoço foram cobertas com um pano estéril. Os olhos 

foram protegidos com pomada oftalmológica. Foi feita uma incisão de 2 cm e o 

periósteo foi raspado para longe da região de interesse. O tecido do periósteo foi 

removido com um cotonete estéril e solução salina. O aparato estereotáxico foi 

usado para calcular as coordenadas (2 mm lateral, 0,5 mm anterior e 3,3 para 

baixo a partir do nível bregma-lâmbda) para furar um buraco para permitir a 

injeção dentro do striatum. Uma broca de dentista foi usada para abrir o buraco da 

injeção. Uma seringa Hamilton de 10µL equipada com uma agulha de calibre 26, 

que estava fixada ao quadro estereotáxico, foi carregada com as células 

apropriadas. Um total de 2,5 µL da linhagem celular (U87MG, U87MG-IDH1WT e 

U87MG-IDH1R132, aproximadamente 100.000 células/ µL) foi injetado 

estereotaxicamente nas coordenadas acima na velocidade de 1 µL/minuto. A 

agulha foi deixada no lugar por 4 minutos e então foi removida devagar. Em 

seguida, o plano ósseo foi recomposto com cera óssea e a pele fechada usando 

suturas de nylon. Os animais foram removidos do aparato estereotáxico e 

deixados em recuperação. Os animais foram retornados para as gaiolas estéreis 

depois de total recuperação. As suturas foram removidas de 7 a 10 dias após a 

cirurgia. Os animais foram colocados em gaiolas autoclavadas com água 
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esterilizada e maravalhas e ração irradiadas, com umidade de 30-70% e ciclos de 

luz de 12h. 

 

3.2.9.3 Inoculação intracranial em ratos imunodeprimidos 

 

Esse procedimento foi realizado no biotério do IPEN com colaboração 

do Instituto de Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. Um total de 10 ratos nude 

foram usados nesse estudo, sendo que 1 animal não foi inoculado para atuar 

como controle. As células tumorais U87MG foram utilizadas, pois apresentaram 

melhores resultados que a T98G nos estudos anteriores. 

Os animais foram anestesiados com uma mistura composta de 

Cetamina (57%), Xilazina (21,5%) e Morfina (21,5%). A inoculação foi conduzida 

como já descrita no item 3.2.9.2 com pequenas modificações. 

Foi administrado subcutaneamente uma solução analgésica de 

Lidocaína 2% após a incisão. As coordenadas utilizadas foram 3 mm lateral e 4,5 

de profundidade a partir do nível bregma-lâmbda.  Foi injetado um total de 5 µL da 

linhagem celular U87MG (aproximadamente 80.000 células/ µL). 

Em dois animais foi feito um segundo furo, seguindo as mesmas 

coordenadas, do lado direito, no qual foi inoculado 5 µL de meio de cultura 

DMEM, que será usado como controle.  

Analgésico pós-cirúrgico (20 mg/kg de cetoprofeno) foi administrado 

diariamente por 3 dias. 

 

3.2.10 Biodistribuição em camundongos portadores de tumor 

 

Os estudos de biodistribuição em animais com inoculação de células 

tumorais no dorso, foram conduzidos conforme descrito no item 3.2.6. Este estudo 

foi conduzido no tempo de 1h p.i. para ambos os traçadores e no tempo de 2h p.i. 

para o traçador RGD-GX1.   
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Estudos de bloqueio tumoral foram realizados com a finalidade de 

avaliar a especificidade dos radiomarcados. Para esta avaliação, os 

camundongos receberam concomitantemente a mesma dose dos conjugados 

radiomarcados e uma dose de  0,05 mL  dos respectivos conjugados peptídicos 

frios.   

 

 3.2.11 Conjugação dos peptídeos com as nanopartículas magnéticas 

 

Os conjugados peptídicos HYNIC-PEG4-c(GX1) e HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)] foram conjugados covalentemente, via glicerina, às nanopartículas 

magnéticas (NPM) compostas de  partículas de óxido de ferro e dextran, e 

preparadas para injeção intravenosa na veia caudal dos animais. As partículas 

foram caracterizadas no Instituto Jane e Terry Semel de Neurociência e 

Comportamento Humano, na escola de Medicina David Geffen, na UCLA, 

Califórnia, EUA usando microscopia eletrônica de transmissão com 

espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDAX; Philips, Alemanha), 

microscopia de força atômica, assim como potencial zeta (Zetasizer 300HSA, 

Inglaterra). 

 

 

3.2.12 Aquisição de imagens 

 

3.2.12.1 Gama-câmara 

 

Os animais com tumores subcutâneos foram anestesiados com 40 µL 

de uretana 16,7%. Imagens planares em gama-câmara foram obtidas após 1 e 2 

horas da administração dos radiotraçadores para animais bloqueados e não-

bloqueados.  
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3.2.12.2 Ressonância Magnética 

 

A aquisição das imagens de ressonância magnética foram realizadas 

em um equipamento 7 Tesla Bruker Biospec (EUA) de 30 cm no Centro de 

Mapeamento Cerebral Ahmanson-Lovelace na UCLA, com uma bobina de 

radiofrequência personalizada de 2,2 cm. As imagens foram feitas nos 

camundongos de 14 a 21 dias após a injeção das células de glioblastoma por 

cirurgia intracranial. Antes das imagens, os animais foram anestesiados com 

isoflurano (4% indução e manutenção com 1,5%). Durante as imagens, a 

respiração foi monitorada e os níveis de isoflurano foram ajustados se a 

respiração fosse < 20 ou > 60 por minuto. Os camundongos foram mantidos 

aquecidos com água a 37ºC circulante através de uma bomba de água. Foram 

adquiridas imagens preliminares antes da injeção de 80 à 100µL do contraste 

conjugado aos peptídeos e após, nos tempos de 15min, 30min, 1h, 1h30 e 2h. 

Para quantificar no tempo de relaxação transversal T2 dos tumores, foi 

usada a sequência MSME (multislice multi-echo) com os parâmetros: tempo de 

repetição (TR)/tempo de eco (TE) = 2000/7,26-101,64ms, 14 ecos, resolução no 

plano 78 µm2, fatias com 1 mm de espessura. Para as imagens anatômicas foi 

usada a sequência RARE (Rapid Acquisition with Relaxation Enhancement). As 

imagens de substração, que consistem na substração da imagem prévia à injeção 

da imagem de determinado tempo após a injeção, e a quantificação em T2 com 

média e desvio padrão dos tumores foram processadas usando o software 

ImageJ com o recurso da calculadora para Análises de Imagens Ressonância 

Magnética. 

Os animais foram eutanasiados após a conclusão das imagens por 

deslocamento cervical.  

 

3.2.12.3 SPECT/CT 

 

As imagens foram feitas nos ratos 16 dias após a injeção das células 

de glioblastoma por cirurgia intracranial. Os animais foram anestesiados com uma 

mistura de 3% de isofluorano em oxigênio. O radiotraçador RGD-GX1, que obteve 
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os melhores resultados nos ensaios anteirores, foi injetado na veia peniana 

(100µL) e após 1 hora,  imagens foram adquiridas no aparelho micro-

SPECT/PET/CT (Gamma Medica-Ideas, Sherbrooke, Canadá)  do Centro de 

Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas por 30 minutos, para animais 

bloqueados e não-bloqueados. Ambas as imagens foram exportadas no padrão 

DICOM e observadas no software Pmod. 

 

3.2.13 Teste do Campo Aberto 

 

Estes estudos foram realizados com os animais inoculados por cirugia 

intracranial e após a aquisição de imagem em SPECT/CT. 

O teste da arena foi utilizado para avaliar diversos parâmetros de 

comportamento motor. Foi utilizada uma caixa retangular de material plástico 

resistente com dimensões 40 cm X 40 cm X 60 cm, onde os animais (n=6) foram 

observados por um período de 5 minutos. Foram utilizados parâmetros 

tradicionais de atividade motora e categorias tidas como novas para medidas 

comportamentais dos animais (Anseloni e Brandão, 1997, Gilad e Shiller, 1989). 

A avaliação motora avaliou a distância percorrida total (distância total 

que o animal percorreu durante o teste), a distância percorrida no centro 

(distância que o animal percorreu no centro da arena durante o teste), a distância 

percorrida na periferia (distância que o animal percorreu na periferia da arena 

durante o teste) e o levantamento (postura bípede em que o animal apoia as 

patas posteriores no assoalho da arena, permanecendo ereto ou completamente 

arqueado). 

A avaliação comportamental avaliou o Levantamento (Rearing), que é a 

subida total ou parcial pelos membros com ou sem apoio das paredes do campo 

aberto; Esticamento, caracterizado pela postura exploratória do animal ao se 

esticar e, em seguida, retornar à posição inicial, sem se movimentar para frente; 

Autolimpeza,  sequência de autolimpeza característica da espécie, iniciando pelo 

focinho, indo às orelhas e terminando na limpeza de todo o corpo; Congelamento, 

paralisação completa do animal, exceto pelo movimento realizado para a 
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respiração; e Farejamento, que consiste em uma postura exploratória em que o 

animal fareja o ambiente. 

 

3.2.14 Perfusão e Análise histológica 

 

Para a perfusão, os animais foram profundamente anestesiados com 

Tiopental na proporção 40mg/kg de peso corpóreo e perfundidos por via 

transcardíaca com 150 mL de uma solução salina 0,9%, seguidos de 500 mL de 

uma solução fixadora de paraformaldeído a 4% diluído em tampão fosfato de 

sódio 0,1M (pH 7,4). Os encéfalos foram removidos e transferidos para uma 

solução contendo sacarose 20% em paraformaldeído a 4% diluído em tampão 

fosfato de sódio 0,1M.  

Foram realizados cortes com espessura de 40µm, os quais foram 

fixados em lâminas de vidro. Os cortes foram avaliados quanto à posição da 

injeção estereotáxica por coloração de Nissl. 

 

3.2.15 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada usando o teste t de student para 

dados não-pareados, para determinar diferenças significativas entre os grupos 

nos estudos acima. Os resultados foram apresentados em média ± DP e as 

diferenças no nível de confiança de 95% (p < 0,05) foram consideradas 

significantes. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Síntese dos conjugados peptídicos 

 

O conjugado peptídico HYNIC-PEG4-GX1 (PM = 1290,4) foi obtido 

comercialmente com pureza de 96% e o conjugado peptídico HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)] (PM = 1755,9) com pureza de 91,1%. 

 

4.2 Radiomarcação e avaliação radioquímica dos conjugados 

radiomarcados 

 

A pureza radioquímica obtida por cromatografia de camada delgada 

demonstrou  que o produto radiomarcado e a impureza 99mTcO2 ficam no início da 

fita (Rf=0) quando metiletilcetona foi utilizado como solvente. Com acetonitrila 

50%, o produto se desloca (Rf=1) juntamente com a impureza de 99mTc livre na 

forma de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4). 

Os valores da pureza radioquímica obtidos para o 99mTc-HYNIC-PEG4-

c(GX1) foi de 98,83 ± 0,87% e para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] foi de 

96,06 ± 1,83% (n=5). Os resultados obtidos por CLAE com tempo de retenção (tR) 

de 7,757 min e 8,120 min para os peptídeos frios  e 8,552 min e 9,055 min, para 

os radiomarcados, respectivamente, confirmaram  os valores encontrados através 

da cromatografia de camada delgada, resultando em uma única espécie 

radioquímica principal para cada conjugado radiomarcado (FIG. 10 e FIG. 11) Aos 

2.405 min foi demonstrado o pico do 99mTcO4
-, que é resultado de impurezas na 

radiomarcação, porém os peptídeos radiomarcados apresentaram nenhuma ou 

mínima presença deste composto. 
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FIGURA 10 – Cromatograma dos conjugados peptídicos (A) HYNIC-PEG4-c(GX1) e (B) 
HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

 

 

 

FIGURA 11– Radiocromatograma do (A) 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1); (B) 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)] e (C) 99mTcO4

- 
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Os cromatogramas dos conjugados radiomarcados mostram os picos 

dos conjugados peptídicos próximo ao tempo de retenção encontrado no perfil 

radioativo (8.479 min para o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 9.021 para o 99mTc-

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]), além de outros picos provenientes das outras 

substâncias utilizadas durante a radiomarcação, como tampão fosfato, cloreto 

estanoso, tricina e EDDA (FIG. 12). 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Cromatograma dos conjugados peptídicos radiomarcados (A) 99mTc-
HYNIC-PEG4-c(GX1); (B) 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 
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4.3 Análise da estabilidade dos produtos radiomarcados em soro humano 

 

 As análises de estabilidade em soro humano mostrou uma grande 

estabilidade para ambos os produtos (FIG. 13 e FIG. 14). Em todos os tempos 

analisados, não houve aumento no nível de impurezas, indicando a manutenção 

da molécula sem degradação. 

 

 

 

 

FIGURA 13 – Estabilidade em soro do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) em (A)1h; (B) 2h e (C) 
4h 
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FIGURA 14 – Estabilidade em soro do 99mTc- HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em (A)1h; (B) 
2h e (C) 4h 

 

 

4.4 Determinação da lipofilicidade dos produtos radiomarcados 

 

Os valores do coeficiente de partição dos radiotraçadores foram log P = -

2,51 ± 0,04 para o traçador GX1 e log P = -2,25 ± 0,07 para o traçador RGD-GX1, 

n=3, mostrando que houve diferença significativa entre eles (p<0,05). Ambos 

encontram-se na faixa de hidrofilicidade, mas o radiotraçador 99mTc-HYNIC- 

PEG4-c(GX1) é mais hidrofílico que o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]. 
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4.5 Determinação da ligação às proteínas plasmáticas 

 

 

A ligação às proteínas plasmáticas revelou uma ligação crescente com 

o tempo para ambos os radiotraçadores, atingindo os valores às 2h de 99,24 ± 

0,23% para o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 54,87 ± 5,49% para o 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)] (TAB. 1). Apesar dos altos valores, essa porcentagem 

representa somente 0,07 ± 0,03% e 0,14 ± 0,00%, respectivamente, da dose 

injetada por mL, demonstrando que a ligação às proteínas plasmáticas foi mínima 

(FIG. 15 e FIG. 16). 

 

 

TABELA 1 –Ligação às proteínas plasmáticas do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 

99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em camundongos Balb/c sadios (n=3) 

  5 min 1h 2h 

% de ligação às 
proteínas 

GX1 12,74 ± 6,92 17,62 ± 2,15* 99,24 ± 0,23* 

RGD-GX1 23,73 ± 8,20 34,25 ± 4,01* 54,87 ± 5,49* 

*p< 0,05 entre GX1 e RGD-GX1 no mesmo tempo e análise 

 

 

 

FIGURA 15 – Perfil de ligação do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) ao plasma intacto e às 
proteínas plasmáticas em camundongos Balb/c sadios 
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FIGURA 16 – Perfil de ligação do 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] ao plasma intacto e 
às proteínas plasmáticas em camundongos Balb/c sadios 

 

 

4.6 Biodistribuição em camundongos sadios  

 

Os resultados do estudo de biodistribuição para ambos radiotraçadores 

em animais Balb/c sadios estão demonstrados em porcentagem de dose injetada 

por grama (%DI/g). Os radioconjugados mostraram perfis similares, para a 

maioria dos órgãos.  

Foi observada uma notável captação sanguínea no primeiro tempo de 

avaliação (5 min) para ambos os radiotraçadores, diminuindo 73% após os 30 min 

e 93% em 1h após a injeção para o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 47% aos 30 

min e 93% às 2h para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] (FIG. 17).  
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FIGURA 17 – Depuração sanguínea em camundongos Balb/c sadios (n=6) 

 

 

 

As captações nos órgãos de excreção estão demonstradas na FIG. 18 

e FIG. 19. A maior captação para ambos radiotraçadores ocorreu nos rins, aos 30 

min para o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e a 1h para o  99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)] (17,84 ± 5,25 %DI/g e 42,31 ± 5,35 %DI/g, respectivamente).  

Captações mais acentuadas no fígado (2,74 ± 0,88 %DI/g), intestino 

delgado (2,73 ± 0,81 %DI/g) e intestino grosso (2,63 ± 1,03 %DI/g) foram obtidas 

aos 5 min p.i. para o 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1), diminuindo gradativamente até 

2h p.i.  
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FIGURA 18 – Captação nos órgãos de excreção do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) em 
camundongos Balb/c sadios (n=6). A radioatividade nos intestinos foi avaliada após 
remoção do conteúdo luminal 

 

 

Para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], também houve alta 

captação no fígado (2,73 ± 0,20 %DI/g), intestino delgado (6,21 ± 1,27 %DI/g) e 

intestino grosso (6,34 ± 2,02 %DI/g) aos 5 min p.i., seguidos de uma diminuição 

constante com o passar do tempo para os mesmos órgãos, devido à depuração 

que está ocorrendo. 

Os perfis de biodistribuição nos rins, fígado e intestinos estão de 

acordo com o coeficiente de partição hidrofílico e indicam a via urinária como a via 

principal de excreção. Além disso, uma porcentagem significante de 

radioatividade permanece no trato hepatobiliar, indicando a importância dessa via 

na eliminação total dos complexos radioativos. 
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FIGURA 19 – Captação nos órgãos de excreção do 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 
em camundongos Balb/c sadios (n=6). A radioatividade nos intestinos foi avaliada após 
remoção do conteúdo luminal 

 

 

 

 

Nos demais órgãos as maiores captações para ambos radiotraçadores 

foram observadas nos pulmões, baço e estômago aos 5 min p.i. Foi observada 

também que o traçador RGD-GX1 em relação ao GX1 tem uma depuração nos 

órgãos mais lenta e também maior captação, como é demonstrado na TAB. 2.  
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TABELA 2 – Biodistribuição do  99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)] em camundongos Balb/c sadios (%DI/g ± DP) (n=6) 

Órgão/ 

tempo 

 

 5 min 30 min 1h 2h 4h 6h 24h 

Coração 
GX1 2,74 ± 0,69 1,31 ± 0,38 0,55 ± 0,34 0,35 ± 0,29 0,08 ± 0,04 0,06 ± 0,03 0,02 ± 0,01 

RGD-GX1 2,68 ± 0,64 1,44 ± 0,28 0,85 ± 0,18 0,46 ± 0,07 0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,08 0,27 ± 0,03 

Pulmão 
GX1 6,13 ± 1,40 2,97 ± 0,64 1,14 ± 0,59 0,78 ± 0,54 0,18 ± 0,11 0,16 ± 0,09 0,04 ± 0,01 

RGD-GX1 5,79 ± 1,73 3,53 ± 0,72 2,57 ± 0,25 1,16 ± 0,19 0,97 ± 0,09 1,00 ± 0,13 0,73 ± 0,32 

Baço 
GX1 3,01 ± 1,15 1,33 ± 0,30 0,75 ± 0,39 0,39 ± 0,19 0,19 ± 0,06 0,20 ± 0,10 0,04 ± 0,01 

RGD-GX1 4,31 ± 1,15 0,73 ± 0,38 2,39 ± 0,65 2,54 ± 0,29 1,97 ± 0,42 2,58 ± 0,71 2,20 ± 0,22 

Estômago 
GX1 2,30 ± 0,39 1,77 ± 0,69 0,55 ± 0,35 1,38 ± 0,86 1,26 ± 0,06 0,59 ± 0,40 0,15 ± 0,02 

RGD-GX1 2,25 ± 0,26 2,05 ± 0,64 1,43 ± 0,34 2,09 ± 0,26 2,20 ± 0,24 2,26 ± 0,63 1,11 ± 0,09 

Pâncreas 
GX1 2,28 ± 0,62 1,16 ± 0,49 0,77 ± 0,37 0,32 ± 0,24 0,10 ± 0,06 0,08 ± 0,05 0,03 ± 0,03 

RGD-GX1 2,76 ± 0,64 1,30 ± 0,28 0,98 ± 0,13 0,50 ± 0,13 0,41 ± 0,04 0,43 ± 0,05 0,24 ± 0,02 

Músculo 
GX1 1,36 ± 0,37 0,73 ± 0,35 0,26 ± 0,17 0,18 ± 0,16 0,08 ± 0,05 0,05 ± 0,02 0,01 ± 0,00 

RGD-GX1 1,17 ± 1,10 0,85 ± 0,12 0,61 ± 0,16 0,28 ± 0,02 0,24 ± 0,01 0,26 ± 0,07 0,18 ± 0,03 

Osso 
GX1 2,24 ± 0,69 1,52 ± 0,83 0,61 ± 0,42 0,36 ± 0,18 0,27 ± 0,19 0,24 ± 0,16 0,03 ± 0,01 

RGD-GX1 2,51 ± 0,31 2,43 ± 0,74 1,61 ± 0,35 0,90 ± 0,15 0,72 ± 0,06 0,98 ± 0,15 0,68 ± 0,16 

Cérebro 
GX1 0,30 ± 0,12 0,14 ± 0,08 0,06 ± 0,04 0,05 ± 0,04 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,02 0,00 ± 0,00 

RGD-GX1 0,30 ± 0,06 0,15 ± 0,03 0,11 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,05 0,06 ± 0,01 0,03 ± 0,01 

 

 

A porcentagem da dose total injetada dos radiomarcados no sangue, 

músculo e osso pode ser observada na TAB. 3. Aos 5 min p.i., há um grande 

acúmulo de atividade no sangue, músculo e osso para ambos radiomarcados. A 

partir das 2h p.i. há uma grande redução desses valores, causados pela 

depuração e eliminação da radioatividade pelas vias de excreção. Ambos 

radiomarcados apresentarem padrões similares na redução do acúmulo da 

radioatividade no sangue, sendo que o  99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1), apresentou 

uma depuração mais rápida, quando comparado ao 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)]. 

 



74 
 

TABELA 3 – Porcentagem da dose total injetada dos radiomarcados 99mTc-

HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em camundongos 

Balb/c sadios em diferentes tempos (%DI) 

Órgão/ 

Tempo 
 5 min 30 min 1h 2h 4h 6h 24h 

Sangue 
GX1 13,00 ± 1,25 2,62 ± 0,60 0,64 ± 0,26 0,39 ± 0,23 0,22 ± 0,14 0,25 ± 0,06 0,05 ± 0,01 

RGD-GX1 9,46 ± 4,20 5,06 ± 2,02 2,28 ± 0,65 0,62 ± 0,21 0,63 ± 0,20 0,43 ± 0,14 0,09 ± 0,02 

Músculo 
GX1 13,44 ± 3,91 5,17 ± 1,07 1,47 ± 0,72 0,77 ± 0,23 0,40 ± 0,13 0,37 ± 0,17 0,09 ± 0,04 

RGD-GX1 13,21 ± 2,90 9,04 ± 1,50 6,06 ± 1,08 2,86 ± 0,33 2,54 ± 0,31 2,55 ± 0,65 1,76 ± 0,31 

Osso 
GX1 5,53 ± 1,32 3,01 ± 1,32 0,74 ± 0,37 0,65 ± 0,24 0,46 ± 0,13 0,35 ± 0,20 0,08 ± 0,02 

RGD-GX1 6,74 ± 1,06 6,45 ± 1,92 4,38 ± 0,88 2,31 ± 0,35 1,92 ± 0,24 2,39 ± 0,32 1,67 ± 0,44 

 

 

4.7 Ensaios in vitro de ligação às células 

 

4.7.1 Células endoteliais humanas de cordão umbilical (HUVEC) 

 

Os resultados dos estudos de ligação in vitro podem ser observados na 

FIG. 20 e 21. A ligação total do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) às células HUVEC 

alcançaram o maior valor após 60 min de incubação (0,41 ± 0,04%) mantendo-se 

em torno de 0,25% nos outros tempos. A ligação específica seguiu a tendência da 

ligação total, mas com valores menores, alcançando o máximo de 0,14 ± 0,07% 

em 60 min, o que representa 34% da ligação total. A internalização total foi maior 

no primeiro tempo de análise (5 min) 0,14 ± 0,01%, ou seja, 51% da ligação total, 

diminuindo após esse período e aumentando novamente no último tempo de 

análise de 120 min. 

Para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], a ligação total em células 

HUVEC teve um pico aos 120 min de incubação (0,35 ±  0,07%), sendo que 

manteve valores semelhantes nos tempos anteriores. A ligação específica 

aumentou com o tempo e chegou a 0,16 ± 0,01% aos 120 min de incubação. 

Nesse caso, 45% da ligação total foi específica. A internalização total seguiu a 
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tendência da ligação total e teve seu maior valor aos 120 min (0,19 ± 0,05%), 

representando 54% da ligação total. 

A ligação total e específica dos dois produtos atingiram níveis muito 

semelhantes, porém manteve-se o padrão encontrado nos estudos de 

biodistribuição em animais sadios, de maior captação do 99mTc- HYNIC-PEG4-

c(GX1) no tempo de 60 min e do 99mTc-HYNIC--E-[c(RGDfk)-c(GX1)] aos 120 min. 

 

 

FIGURA 20 – Ligação total, ligação específica e internalização às células HUVEC com o 
99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) 

 

 

FIGURA 21 – Ligação total, ligação específica e internalização às células HUVEC com o 
99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 
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4.7.2 Células tumorais de glioblastoma humano U87MG e T98G 

 

Os resultados dos estudos de ligação dos radiotraçadores in vitro às 

células de glioblastoma humano U87MG podem ser observados na FIG. 22 e FIG. 

23.  

A ligação total do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) às células U87MG 

demonstraram um perfil de crescimento até 1 hora de incubação, decrescendo 

após este tempo. O maior valor obtido no tempo de 1h de incubação foi de 0,69 ± 

0,06%. A ligação específica seguiu a tendência da ligação total, mas com valores 

menores, alcançando 0,14 ± 0,06% em 60 min, o que representa 20,28% da 

ligação total. A internalização total também foi maior na análise de 60 min (0,05 ± 

0,01%), representando somente 7,24% da ligação total. 

 

 

FIGURA 22 – Ligação total, ligação específica e internalização do 99mTc-HYNIC-PEG4-
c(GX1) às células U87MG  

 

 

O perfil de ligação do 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] às células 

U87MG diferiu do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1), pois mostrou-se dependente do 

tempo de incubação, com o maior valor de ligação total após 120 min de 

incubação (1,14 ±  0,35%), A ligação específica também aumentou com o tempo 

de incubação e chegou a 0,86 ± 0,32% no último tempo estudado. Nesse caso, 
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75,43% da ligação total foi específica. A internalização total seguiu a tendência da 

ligação total e teve seu maior valor aos 120 min (0,17 ± 0,07%), representando 

14,91% da ligação total. 

 

 

FIGURA 23 – Ligação total, ligação específica e internalização do 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)] às células U87MG   

 

 

Os resultados dos estudos de ligação in vitro às células de 

glioblastoma humano T98G podem ser observados na FIG. 24 e FIG. 25. Assim 

como nas células tumorais U87MG, a ligação total do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) 

às células T98G alcançaram o maior valor após 60 min de incubação (0,54 ± 

0,05%) diminuindo nos outros tempos (p<0,05). A ligação específica foi de 0,19 ± 

0,07% nesse mesmo tempo, o que representou 35,18% da ligação total, 

diminuindo em seguida. A internalização total se manteve baixa em todos os 

tempos, tendo o valor de 0,02 ± 0,01% aos 60 min, ou seja, 3,7% da ligação total. 
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FIGURA 24 – Ligação total, ligação específica e internalização do 99mTc-HYNIC-PEG4-
c(GX1) às células T98G 

 

 

Para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], a ligação total em células 

T98G também seguiu o mesmo padrão do observado nas células U87MG, 

apresentando o maior valor aos 120 min de incubação, porém com um valor 

bastante inferior (0,45 ± 0,03%) (p<0,05) . A ligação específica e a internalização 

também aumentaram com o tempo de incubação, e aos 120 min a ligação 

específica foi 0,14 ± 0,05%. Nesse caso, 31,11% da ligação total foi específica 

nesse tempo. Nesse mesmo tempo, a internalização total foi de 0,08 ± 0,02%, 

representando 17,7% da ligação total. 
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FIGURA 25 – Ligação total, ligação específica e internalização do 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)] às células T98G 

 

 

4.8 Biodistribuição em camundongos portadores de tumor 

 

A captação média de ambos traçadores pela maioria dos órgãos e 

tecidos, em camundongos portadores de células tumorais, foi baixa, com exceção 

para rins e intestinos, que apresentam alta captação por fazerem parte da via de 

excreção dos compostos, confirmando o perfil encontrado no estudo prévio de 

biodistribuição em animais sadios. 

Os estudos sobre as propriedades farmacocinéticas e alvo para glioma 

U87MG do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

podem ser observadas na TAB. 4.  

Os resultados de biodistribuição exibiram também uma captação 

tumoral substancial aos 60 min p.i. com 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

(2,96±0,70 %DI/g),  quando comparado com a captação pelo 99mTc-HYNIC-PEG4-

c(GX1) (1,52±0,34%DI/g), (p<0,005). O tumor foi bloqueado com o uso de 

peptídeo frio em 47,29% e 47,36%, respectivamente. 

Aos 120 min p.i. a captação foi de 2,87 ± 0,53% DI/g para o 99mTc-

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] com bloqueamento de 68,98%, porém essa 
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captação não teve diferença significativa quando comparado ao tempo de 60 min 

(p>0,5). 

 

TABELA 4 – Biodistribuição do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e do 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)]  em camundongos SCID portadores de células tumorais de 

glioblastoma humano U87MG aos 60 e 120 min p.i. (n=5) 

 

Órgão/tecido 

(%DI/g ± DP) 

Células U87MG 

GX1 
GX1 

bloqueado 
RGD-GX1 

RGD-GX1 

bloqueado 
RGD-GX1 

RGD-GX1 

bloqueado 

Tempo 1h 2h 

Sangue 1,22 ± 0,34 1,27 ± 1,16 1,20 ± 0,11 1,09 ± 0,18 0,78 ± 0,11 0,59 ± 0,07 

Coração 1,38 ± 0,30 0,55 ± 0,23 1,10 ± 0,27 0,93 ± 0,53 1,72 ± 0,43 1,51 ± 0,40 

Pulmões 2,23 ± 0,70 1,34 ± 0,63 2,48 ± 0,67 1,86 ± 0,87 3,88 ± 0,54 3,38 ± 0,47 

Rins 22,31 ± 8,19 14,97 ± 1,68 46,87 ± 15,45 28,68 ± 9,22 16,95 ± 4,88 13,98 ± 1,61 

Baço 1,05 ± 0,50 0,46 ± 0,35 3,29 ± 1,45 1,54 ± 0,92 3,25 ± 0,41 2,79 ± 0,40 

Estômago 1,62 ± 0,68 1,17 ± 0,26 3,61 ± 0,80 1,54 ± 0,01 3,23 ± 0,56 1,34 ± 0,12 

Pâncreas 2,31 ± 0,79 0,81 ± 0,43 1,54 ± 0,45 1,07 ± 0,62 2,34 ± 0,52 2,33 ± 0,82 

Fígado 2,33 ± 0,69 2,26 ± 1,27 2,61 ± 0,61 0,94 ± 0,11 6,83 ± 0,86 6,17 ± 1,97 

Int. Grosso 2,39 ± 0,99 0,77 ± 0,22 4,27 ± 0,39 1,83 ± 0,70 4,15 ± 1,66 2,29 ± 0,56 

Int. Delgado 1,85 ± 0,34 0,95 ± 0,56 8,87 ± 1,74 1,96 ± 0,65 3,85 ± 0,74 3,50 ± 1,00 

Músculo 0,59 ± 0,25 0,40 ± 0,15 0,51 ± 0,21 0,40 ± 0,26 0,87 ± 0,23 0,84 ± 0,73 

Osso 1,55 ± 0,25 1,04 ± 0,38 1,47 ± 0,51 1,15 ± 0,73 2,11 ± 0,17 2,01 ± 0,34 

Cérebro 0,21 ± 0,11 0,11 ± 0,04 0,16 ± 0,04 0,13 ± 0,08 0,25 ± 0,05 0,24 ± 0,08 

Tumor 1,52 ± 0,34 0,72 ± 0,34 2,96 ± 0,70 1,40 ± 0,30 2,87 ± 0,53 1,98 ± 0,18 

 

Foram obtidas maiores razões tumor/sangue (2,4) e tumor/músculo 

(5,8) para o traçador RGD-GX1 em 1h em animais portadores de células U87MG 

do que para o traçador GX1 (FIG. 26).  
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FIGURA 26 – Razões tumor/órgão e tumor/tecidos em camundongos SCID para células 
U87MG (T=Tumor; S=Sangue; M=Músculo; O=Osso; I= Intestinos; F=Fígado; R= Rins) 

com os traçadores 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) em 1h e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-
c(GX1)] em 1 e 2h 

 

Os estudos sobre as propriedades farmacocinéticas e alvo para glioma 

T98G do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] podem 

ser observadas na TAB. 5.  

Os resultados de biodistribuição exibiram uma notável captação 

tumoral para animais portadores de células do tumor T98G com 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)]   (2,49±0,30 %DI/g),  quando comparado com a captação pelo 

99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1)  (0,78±0,44 %DI/g), (p<0,001). O tumor foi bloqueado 

42,3% com o uso de 50 μg de peptídeo frio para o primeiro traçador e 46,5% com 

o segundo (TAB. 5, FIG. 27).  

Na análise feita aos 120 min p.i., a captação foi de 1,58 ± 0,60% DI/g 

para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] com bloqueamento de 50%, porém 

essa captação também não teve diferença significativa quando comparado ao 

tempo de 60 min analisado anteriormente (p>0,5). 
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TABELA 5 – Biodistribuição do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e do 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)] em camundongos SCID portadores de células tumorais de 

glioblastoma humano T98G aos 60 e 120 min p.i. (n=5) 

 

Órgão/tecido 

(%DI/g ± DP) 

Células T98G 

GX1 
GX1 

bloqueado 
RGD-GX1 

RGD-GX1 

bloqueado 
RGD-GX1 

RGD-GX1 

bloqueado 

Tempo 1h 2h 

Sangue 1,83 ±1,06 1,19 ± 0,37 1,57 ± 0,79 1,11 ± 0,37 0,58 ± 0,32 0,38 ± 0,28 

Coração 0,57 ± 0,25 0,25 ± 0,07 1,21 ± 0,53 1,04 ± 0,58 0,43 ± 0,14 0,17 ± 0,06 

Pulmões 1,22 ± 0,55 0,57 ± 0,12 2,51 ± 0,56 2,26 ± 0,93 1,06 ± 0,26 0,48 ± 0,10 

Rins 14,57 ± 5,37 10,96 ± 3,42 26,50 ± 8,74 21,88 ± 6,58 21,55 ± 4,40 21,52 ± 9,32 

Baço 0,57 ± 0,34 0,27 ± 0,05 2,26 ± 0,21 1,55 ± 0,67 1,44 ± 0,53 0,66 ± 0,23 

Estômago 1,81 ± 0,30 2,07 ± 0,60 1,80 ± 0,76 1,90 ± 0,89 2,46 ± 0,34 1,72 ± 0,46 

Pâncreas 0,70 ± 0,39 0,28 ± 0,06 1,21 ± 0,57 1,26 ± 0,57 0,55 ± 0,07 0,22 ± 0,09 

Fígado 1,38 ± 1,23 0,49 ± 0,03 3,31 ± 1,05 3,66 ± 0,20 1,44 ± 0,78 0,82 ± 0,59 

Int. Grosso 0,90 ± 0,57 0,97 ± 0,49 3,21 ± 0,89 1,78 ± 1,28 2,02 ± 0,41 0,70 ± 0,26 

Int. Delgado 1,15 ± 0,85 1,07 ± 0,70 4,97 ± 0,74 1,57 ± 0,35 3,70 ± 0,58 1,01 ± 0,15 

Músculo 0,28 ± 0,08 0,23 ± 0,06 0,63 ± 0,21 0,52 ± 0,02 0,33 ± 0,24 0,06 ± 0,01 

Osso 0,81 ± 0,44 0,53 ± 0,32 1,17 ± 0,38 1,40 ± 0,15 0,57 ± 0,11 0,48 ± 0,27 

Cérebro 0,10 ± 0,071 0,05 ± 0,03 0,15 ± 0,04 0,12 ± 0,07 0,07 ± 0,03 0,03 ± 0,01 

Tumor 0,78 ± 0,44 0,45 ± 0,16 2,49 ± 0,30 1,33 ± 0,29 1,58 ± 0,60 0,79 ± 0,37 
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FIGURA 27 - Captação dos radiotraçadores em tumor e em tumor bloqueado após a 
injeção em células tumorais de glioblastoma U87MG e T98G em camundongos SCID 

 

As razões da captação foram maiores para o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)]  em células T98G especialmente para tumor/sangue (2,7) e 

tumor/músculo (4,8) (FIG. 28). 

 

 

FIGURA  28 – Razões tumor/órgão e tumor/tecidos em camundongos SCID para células 
T98G (T=Tumor; S=Sangue; M=Músculo; O=Osso; I= Intestinos; F=Fígado; R= Rins) com 

os traçadores 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) em 1h e 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-
c(GX1)] em 1 e 2h 
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4.9 Imagens Cintilográficas por gama-câmara 

 

Nesta etapa do estudo proposto foram realizadas as aquisições de 

imagens cintilográficas. A partir delas podemos avaliar o comportamento do 

radiofármaco em um tempo conhecido e também e visualização tumoral através 

dos aparelhos de imagem diagnóstica disponíveis atualmente.  

Os tumores de glioma U87MG no flanco dos animais foram claramente 

visualizados com os dois radiotraçadores em todos os tempos estudados (FIG 29 

a 31). O melhor resultado foi o obtido com o radioconjugado 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)] no tempo de 1h. Ambos radioconjugados exibiram alta 

captação tumoral em relação aos órgão normais, com exceção aos órgão 

excretórios.  

 

 

FIGURA 29 - Imagens cintilográficas obtidas após 1h da injeção de 99mTc-HYNIC-PEG4-
c(GX1) em camundongos SCID portadores de células tumorais de glioblastoma U87MG 
(A) Sem bloqueamento ROI 5,21% (B) Com bloqueamento ROI 1,66% 
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FIGURA 30 - Imagens cintilográficas obtidas após 1h da injeção de 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)]  em camundongos SCID portadores de células tumorais de 
glioblastoma U87MG (A) Sem bloqueamento ROI 8,72% (B) Com bloqueamento ROI 
0,78%  

 

 

FIGURA 31 - Imagens cintilográficas obtidas após 2h da injeção de 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)]  em camundongos SCID portadores de células tumorais de 
glioblastoma U87MG (A) Sem bloqueamento ROI 3,87% (B) Com bloqueamento ROI 
0,65% 
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As imagens dos tumores de glioma T98G no flanco dos animais 

também foram claramente visualizados com os dois radiotraçadores em todos os 

tempos estudados (FIG 32 a 34). O melhor resultado foi o obtido com o 

radioconjugado 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] no tempo de 2h. O perfil de 

captação sistemática foi o mesmo encontrado em todas as análises, com alta 

captação nos órgãos de excreção.  

 

 

 

 

 

FIGURA 32 - Imagens cintilográficas obtidas após 1h da injeção de 99mTc-HYNIC-PEG4-
c(GX1) em camundongos SCID portadores de células tumorais de glioblastoma T98G (A) 
Sem bloqueamento ROI 1,21% (B) Com bloqueamento ROI 0,34% 
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FIGURA 33 - Imagens cintilográficas obtidas após 1h da injeção de 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)]  em camundongos SCID portadores de células tumorais de 
glioblastoma T98G (A) Sem bloqueamento ROI 2,63% (B) Com bloqueamento ROI 0,33% 

 

 

 

FIGURA 34 - Imagens cintilográficas obtidas após 2h da injeção de 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)]  em camundongos SCID portadores de células tumorais de 
glioblastoma T98G (A) Sem bloqueamento ROI 3,18% (B) Com bloqueamento ROI 0,38% 
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4.10 Imagens de Ressonância Magnética 

 

As imagens obtidas com os animais portadores do tumor U87MG, 

U87MG-IDH1WT, U87MG-IDH1R132 ponderadas no tempo de relaxação transversal 

T2 e injetados com os conjugados peptídicos ligados às nanopartículas 

magnéticas estão demonstradas abaixo. As nanopartículas magnéticas são 

capazes de atravessar a barreira hematoencefálica do cérebro, permitindo sua 

visualização pela ressonância magnética (AKHTARI e col., 2008). 

Foram analisados 4 animais para cada grupo e exibido o que obteve as 

melhores imagens. As imagens estão apresentadas nessa ordem: (A) anatomia 

cerebral na sequência RARE antes da injeção do contraste; (B a F) representam a 

subtração entre a imagem prévia e a imagens feitas após 15 minutos, 30 minutos, 

1 hora, 1 hora e 30 minutos e 2 horas, nessa ordem, da injeção do contraste. Em 

todas as situações é possível verificar que as figuras anatômicas mostram o 

tumor, confirmando sua presença, tamanho e localização (FIG. 35A, 36A, 38A, 

39A, 41A e 42A). 

 

4.10.1 Células U87MG 

 

A FIG. 35 e FIG. 36 são referentes às imagens obtidas com os 

contrastes dos conjugados do peptídeo HYNIC-PEG4-c(GX1) e do peptídeo 

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], respectivamente, com as nanopartículas magnéticas 

de óxido de ferro (NPM) nas células U87MG.  

As FIG. de 35B a 35F e de 36B a 36F mostram a evolução da captação 

dos contrastes injetados em todos os tempos de análise.  Já é possível verificar 

no primeiro tempo (15 minutos) uma maior captação na região tumoral quando 

comparado ao resto do cérebro, sendo que essa captação aumentou com o 

tempo, com o melhor resultado às 2h para ambos os peptídeos. Desse modo é 

possível verificar a especificidade dos conjugados ao tumor. 
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FIGURA 35 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG e injetados com o contraste do 
conjugado NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1); (A) Anatomia (RARE); Mapa de subtração em T2 
(B) 0-15min; (C) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-1h30; (F) 0-2h pós-injeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG e injetados com o contraste do 
conjugado NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]; (A) Anatomia (RARE); Mapa de subtração 
em T2 (B) 0-15min; (C ) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-1h30; (F) 0-2h pós-injeção 
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A FIG. 37 demonstra a quantificação dos valores T2 das captações 

obtidas nos tumores de células U87MG dos mesmos animais através das 

imagens de ressonância magnética. 

É possível verificar que houve redução do sinal, indicando captação 

pelo tumor, logo após a injeção de ambos os contrastes. Os perfis de captação 

foram bastante semelhantes. Nos dois casos a maior captação ocorreu às 2h, 

sendo que com o conjugado NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1) a captação foi de 20,2% 

e com o NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] de 18,6%, porém essa diferença não 

foi significativa (p>0,05). 

 

FIGURA 37 – Quantificação em T2 nos tumores dos animais portadores do tumor das 
células U87MG obtida através das imagens de ressonância magnética com os contrastes 
conjugados NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1) e NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

 

4.10.2 Células U87MG-IDH1WT 

 

A FIG. 38 é referente às imagens obtidas com o contraste do 

conjugado do peptídeo HYNIC-PEG4-c(GX1) com as nanopartículas magnéticas 

de óxido de ferro (NPM) nas células U87MG-IDH1WT. As FIG. de 38B a 38F 

mostram a evolução da captação do contraste injetado. Nos primeiros tempos de 

análise (de 15 min à 1h) há uma pequena captação no tumor, sendo que a partir 

de 1h30 é possível verificar o aumento da ligação ao tumor, atingindo o melhor 

resultado às 2h após a injeção. 
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FIGURA 38 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG-IDH1WT e injetados com o 
contraste do conjugado NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1); (A) Anatomia (RARE); Mapa de 
subtração em T2 (B) 0-15min; (C) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-1h30; (F) 0-2h pós-injeção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG-IDH1WT e injetados com o 
contraste do conjugado NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]; (A) Anatomia (RARE); Mapa 
de subtração em T2 (B) 0-15min; (C) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-1h30; (F) 0-2h pós-injeção 
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A FIG. 39 é referente às imagens obtidas com o contraste do 

conjugado do peptídeo HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] com as nanopartículas 

magnéticas de óxido de ferro (NPM) nas células U87MG-IDH1WT. As FIG. de 39B 

a 39F mostram a evolução da captação do contraste injetado. Em todos os 

tempos de análise a captação foi muito pequena.  

A FIG. 40 demonstra a quantificação dos valores T2 das captações 

obtidas nos tumores de células U87MG-IDH1WT dos mesmos animais através das 

imagens de ressonância magnética. 

É possível verificar que houve redução do sinal, indicando captação 

pelo tumor, logo após a injeção de ambos os contrastes. Com o conjugado NPM-

HYNIC-PEG4-c(GX1) é possível verificar a captação logo aos 15 min e 

aumentando ao longo do tempo, chegando a 14,66% de captação às 2h. Assim 

como o visualizado nas imagens, é possível verificar que a captação com o 

conjugado NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] foi muito pequena e variou pouco 

durante os tempos de análise, chegando somente a 3,5% de captação no tempo 

de 2h.  

 

 

 

FIGURA 40 – Quantificação em T2 nos tumores dos animais portadores do tumor das 
células U87MG-IDH1WT obtida através das imagens de ressonância magnética com os 
contrastes conjugados NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1) e NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 
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4.10.3 Células U87MG-IDH1R132 

 

A FIG. 41 e FIG. 43 são referentes às imagens obtidas com os 

contrastes dos conjugados do peptídeo HYNIC-PEG4-c(GX1) e do peptídeo 

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)], respectivamente, com as nanopartículas magnéticas 

de óxido de ferro (NPM) nas células U87MG-IDH1R132. As FIG. de 41B a 41F e de 

42B a 42F mostram a evolução da captação dos contrastes injetados em todos os 

tempos de análise. Nos primeiros tempos de análise (de 15 min a 30min) há uma 

pequena captação no tumor, sendo que a partir de 1h é possível verificar o 

aumento da ligação ao tumor, atingindo o melhor resultado às 2h após a injeção 

em ambas as situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 41 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG-IDH1R132 e injetados com o 
contraste do conjugado NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1); (A) Anatomia (RARE); Mapa de 
subtração em T2 (B) 0-15min; (C) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-1h30; (F) 0-2h pós-injeção 
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FIGURA 42 – Imagem de ressonância magnética de camundongos NOD-SCID 
inoculados com células de glioblastoma humano U87MG-IDH1R132 e injetados 
com o contraste do conjugado NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]; (A) Anatomia 
(RARE); Mapa de subtração em T2 (B) 0-15min; (C) 0-30min; (D) 0-1h; (E) 0-
1h30; (F) 0-2h pós-injeção 

 

 

A FIG. 43 demonstra a quantificação dos valores T2 das captações 

obtidas nos tumores de células U87MG IDH1R132 dos mesmos animais através 

das imagens de ressonância magnética. 

Com os dois conjugados é possível visualizar a captação aumentando 

(devido à redução do sinal) ao longo do tempo, sendo que com o conjugado NPM-

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] essa redução foi maior, indicando maior ligação do 

contraste às células tumorais, chegando a 15,84% de captação e 12,39% para o 

conjugado NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1), porém sem diferença significativa (p>0,05). 
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FIGURA 43 – Quantificação em T2 nos tumores dos animais portadores do tumor das 
células U87MG-IDH1R132 obtida através das imagens de ressonância magnética com os 
contrastes conjugados NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1) e NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

 

 

Analisando todas as situações estudadas, os conjugados NPM-HYNIC-

PEG4-c(GX1) e NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] apresentaram resultados 

semelhantes nos tumores de células U87MG e U87MG-IDH1R132, porém, com 

exceção das células U87MG-IDH1WT, onde o conjugado NPM-HYNIC-PEG4-

c(GX1) apresentou um resultado melhor. 

 

4.11 Imagens Cintilográficas por SPECT/CT 

 

Foram realizadas as aquisições de imagens cintilográficas da cabeça 

dos animais em SPECT/CT do radiotraçador 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] 

no tempo de 1h em tumores intracraniais de células U87MG, pois foi a situação 

que obteve o melhor desempenho nas avaliações prévias. 

Foi possível visualizar o tumor nas posições coronal, sagital e axial dos 

animais sem bloqueamento, porém com pouca diferença de captação quando 

comparados aos tecidos adjacentes (FIG. 44). Na imagem do animal bloqueado 

com a adição de peptídeo frio (FIG. 45) é possível ver a diminuição na captação 
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tumoral nos tecidos adjacentes, principalmente quando comparado a figura 

anterior. Entretanto, ainda é possível visualizar o tumor, demonstrando que sua 

captação não foi totalmente bloqueada. 

 

 

FIGURA 44 – Imagem de SPECT/CT de ratos Nude inoculados com células de glioma 
humano U87MG por cirurgia intracranial obtidas após 1h da injeção do 99mTc-HYNIC-E-
[c(RGDfk)-c(GX1)]; (A) Corte coronal; (B) Corte sagital e (C) Corte axial 

 

 

 

FIGURA 45 – Imagem de SPECT/CT com bloqueamento de ratos Nude inoculados com 
células de glioma humano U87MG por cirurgia intracranial obtidas após 1h da injeção do 
99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]; (A) Corte coronal; (B) Corte sagital e (C) Corte axial 
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4.12 Teste do Campo Aberto  

 

Os parâmetros de total de entradas e distância percorrida são as 

medidas clássicas para avaliação da atividade locomotora dos animais (Campos e 

col., 2013). Os dados, apresentados nas FIG. 46 e FIG. 47, mostram uma 

tendência a diminuição dessa atividade nos animais com glioblastoma localizado 

na região cortical. O glioblastoma desses animais está circunscrito a região 

cortical motora primária e secundária (M1 e M2), sendo que prejuízos motores já 

são descritos na literatura após comprometimento desse local (Carmel e Martin, 

2014; Hou e col., 2006). O acometimento do núcleo estriado também leva a déficit 

motor (Wang e col., 2014), entretanto, os animais não apresentaram essa 

alteração pelo tamanho do glioblastoma que foi restrito a uma pequena porção.  

 

 

FIGURA 46 – Representação gráfica do total de entradas dos ratos Nude portadores de 
glioblastoma submetidos ao teste em campo aberto para avaliação comportamental 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

FIGURA 47 – Representação gráfica da distância percorrida total em cm dos ratos Nude 
portadores de glioblastoma submetidos ao teste em campo aberto para avaliação 
comportamental 

 

 

O comportamento de levantamento (Rearing) é considerado um 

comportamento exploratório/investigatório que normalmente é aumentando em 

situações de aumento nos níveis de ansiedade, sendo que em estudos clínicos 

existe correlação entre aumento da ansiedade em pacientes acometidos por 

câncer (Beeker e col., 2014). Nos dados desse trabalho, observa-se um aumento 

da frequência e do tempo gasto nesse comportamento, com um aumento maior 

no grupo com tumor no estriado cerebral, quando em comparação com os outros 

grupos (FIG. 48 e FIG. 49). 
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FIGURA 48 – Representação gráfica do rearing total dos ratos Nude portadores de 
glioblastoma submetidos ao teste em campo aberto para avaliação comportamental 

 

 

 

 

FIGURA 49 – Representação gráfica do tempo total de rearing em segundos dos ratos 
Nude portadores de glioblastoma submetidos ao teste em campo aberto para avaliação 
comportamental 
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4.13 Histologia  

 

Pelos estudos histológicos foi possível a confirmação do 

desenvolvimento dos tumores nos animais implantados por via estereotáxica, nos 

quais foram adquiridas as imagens em SPECT/CT do item 4.11. As FIG. 50 e FIG. 

51 são referentes ao rato da FIG. 44, confirmando a presença de um tumor 

grande localizado na região do estriado cerebral.  

 

 

FIGURA 50 – Lâmina histológica com coloração de Nissl no aumento de 4x do cérebro de 
rato Nude com glioma inoculado intracranialmente e utilizados na aquisição de imagens 
por SPEC/CT sem bloqueamento 

 

 

FIGURA 51 – Lâmina histológica com coloração de Nissl a olho nu do cérebro de rato 
Nude com glioma inoculado intracranialmente e utilizados na aquisição de imagens por 
SPEC/CT sem bloqueamento 
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As FIG. 52 e FIG. 53 são referentes ao rato da FIG. 45, no qual foi 

injetado o radiotraçador com a adição de peptídeo frio, para efeito de 

bloqueamento. Foi possível a confirmação de desenvolvimento tumoral neste 

animal, localizado na região do córtex do cérebro, pois provavelmente as células 

tumorais subiram no momento da inoculação intracranial. 

 

 

FIGURA 52 – Lâmina histológica com coloração de Nissl no aumento de 4x do cérebro de 
rato Nude com glioma inoculado intracranialmente e utilizados na aquisição de imagens 
por SPEC/CT com bloqueamento 

 

 

 

FIGURA 53 – Lâmina histológica com coloração de Nissl a olho nu do cérebro de rato 
Nude com glioma inoculado intracranialmente e utilizados na aquisição de imagens por 
SPEC/CT com bloqueamento 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo visou o desenvolvimento de um novo radiotraçador, 

a partir de peptídeos radiomarcados, com alvo para processos angiogênicos em 

gliomas. Através do uso de duas sequências, os peptídeos RGD e GX1, visamos 

aumentar a especificidade do radiofármaco para atingir o alvo patológico e 

acumular em quantidade suficiente, enquanto preserva o tecido saudável. O 

desenho de uma molécula com alvo duplo é uma abordagem atrativa, porque 

vários tipos de cânceres expressam simultaneamente múltiplos tipos de 

receptores (Liu e Wang, 2010). 

Diferenças de características biológicas de RGD, linear e cíclico, já 

foram descritas antes (Kim e col., 2005; Kostidis e col., 2004; Metaferia e col., 

2010; Verrier e col., 2002). O GX1 foi usado em sua forma cíclica desde os 

primeiros trabalhos (Chen e col., 2009; Hui e col., 2008; Zhi e col., 2004). 

As sequências de peptídeos usadas nesse estudo e os espaçadores 

são diferentes, mas o quelante bifuncional (HYNIC) foi o mesmo. O agente 

quelante bifuncional, assim como o espaçador, são comumente usados em 

procedimento de radiomarcação para melhorar a estabilidade. O quelante 

bifuncional ácido hidrazinonicotínico (HYNIC) já foi usado para radiomarcação de 

biomoléculas com 99mTc, e as características desse método de marcação já são 

bem conhecidas  (Erfani e col., 2014; Faintuch e col., 2005; Guo e col., 2014; 

Meszaros e col., 2011). O polietilenoglicol (PEG) é um polímero altamente 

investigado para modificações covalentes em moléculas biológicas e o glutamato 

(E) foi usado na molécula heterodímera para possibilitar a ligação entre os dois 

peptídeos e o agente quelante. 

Constam na literatura vários estudos com moléculas de RGD, usando 

diferentes quelantes, tais como o DTPA, HYNIC, DOTA, MAG2, MAG3, de maneira 

que o comportamento das moléculas seriam exclusivamente relacionadas as suas 

sequências de aminoácidos e conformação estrutural (Decristoforo e col., 2006; 

Liu e col, 2001; Oliveira e col., 2012; Shi e col., 2009b; van Hagen e col., 2000; 

Zhou e col., 2011b). Com a molécula de GX1, já foi usado o quelante DOTA, na 

marcação com cobre-64 (Chen e col., 2012a). 
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O tecnécio é ainda o radionuclídeo para diagnósticos mais amplamente 

disponível e de fácil marcação, sem necessidade de purificação, fazendo com que 

traçadores marcados por 99mTc sejam adequados para produção em massa de 

kits que podem ser distribuidos e usados em hospitais e clínicas onde haja um 

gerador do radionuclídeo preente (Ebenhan e col., 2014a). Coligantes são 

necessários para completar a esfera de coordenação do núcleo de tecnécio, 

porque o HYNIC só pode ocupar uma ou duas posições no radionuclídeo 

(Faintuch e col., 2005). No grupo de diferentes coligantes, tricina e EDDA são os 

que tem a melhor eficiência de radiomarcação. 

Pelo padrão de CLAE dos 99mTc-peptídeos conjugados mostrado na 

FIG. 13, somente um único pico foi observado para ambos traçadores, sugerindo 

que somente um único produto foi formado, com alta pureza radioquímica. Os 

valores de tempo de retenção e de coeficiente de partição foram bem parecidos 

para ambos conjugados. O pico similar no perfil de radio-CLAE entre eles, deve 

ser devido aos pesos moleculares, hidrofilicidade e estrutura semelhantes. Assim 

como também foi visualizado e confirmado pelo perfil na análise em UV e na 

análise de estabilidade em soro humano em vários tempos. 

O coeficiente de partição é uma medida da lipofilicidade de um 

composto e é definido como a razão da concentração do mesmo, no equilíbrio, 

após dissolução em um sistema de duas fases, formadas por dois solventes 

imiscíveis, como por exemplo, a água e o octanol (Silva e Ferreira, 2003). Ele 

também é uma importante propriedade físico-química de um fármaco, pois a 

farmacocinética e biodistribuição in vivo do fármaco dependem da sua 

característica hidrofílica ou lipofílica (Kothari e col., 2003). Usualmente, o valor do 

coeficiente final é expresso em log P, sendo que um composto lipofílico deve 

apresentar um coeficiente superior a 0,9. Quanto maior o valor do coeficiente de 

partição, maior a afinidade da substância pela fase orgânica. No entanto, 

substâncias hidrofílicas apresentam baixo log P. Essa característica, em 

radiofarmácia, é favorável a uma depuração sanguínea e uma rápida excreção 

renal, importantes na visualização por imagem do órgão de interesse (Zhang e 

col., 2002). 

Como já era esperado, o complexo 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) 

apresentou caráter hidrofílico (log P -2,51 ± 0,04), sendo este resultado próximo 
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ao obtido por Chen e col. (2012a) em suas marcações de GX1 marcados com 

64Cu (log P −2,42 ± 0,003). O 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] também 

apresentou caráter hidrofílico, porém menor (log P -2,25 ± 0,07). Decristoforo e 

col. (2006) obtiveram resultados mais hidrofílicos (log P  em torno de -3,5) com 

conjugados de HYNIC-RGD marcados com tecnécio-99m. 

A vasculatura cerebral é diferente dos outros órgãos, pois possui a 

barreira hematoencefálica (BHE) que dificulta o acesso ao tecido cerebral de 

substâncias grandes e hidrofílicas (Deeken e Loscher, 2007) . Porém, nesse 

estudo o alvo são os receptores angiogênicos expressos nos vasos sanguíneos, 

desta maneira, não há a necessidade de atravessar e barreira, podendo assim ser 

mantida a característica hidrofílica, conhecida como vantajosa nos radiofármacos. 

O sangue é composto por aproximadamente 7% de protéinas. Essas 

proteínas exercem a função de transportar diferentes substâncias pela corrente 

sanguínea, como os fármacos, e para que isso ocorra, é necessário que essas 

substâncias se liguem às proteínas plasmáticas. Essa ligação é reversível e não 

específica, e depende de vários fatores, como pH, carga, tamanho e afinidade 

(Ritschel e Kearns, 2009). A ligação às proteínas plasmáticas afeta diretamente a 

biodistribuição do radiofármaco aos tecidos de interesse. Portanto, é necessário 

determinar a extensão dessa ligação em qualquer fármaco novo, antes de sua 

utilização (Saha, 1998). 

Através dos resultados de sangue total e ligação total ao plasma, é 

possível verificar que uma porcentagem mínima de radioatividade permaneceu no 

sangue em longos tempo, para ambos radiotraçadores, representando a ligação 

às proteínas plasmáticas, favorecendo os radiotraçadores que em sua maioria 

ficaram livres. A ligação às proteínas plasmáticas foi maior que o dobro para o 

traçador monômero, provavelmente devido à peguilação na molécula, levando à 

uma inibição significante da adsorção de proteínas, reconhecimento menor pelo 

sistema fagocitário, aumento do tamanho da molécula e redução da taxa de 

filtração glomerular (Denardo e col., 2003; Vonarbourg e col., 2006). 

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 da droga. A excreção do 

radiofármaco faz-se por meio dos mecanismos existentes (por exemplo, excreção 
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pulmonar, hepática e renal) e segue uma lei exponencial semelhante ao 

decaimento do radionuclídeo (Oliveira e col., 2006).  

Os achados na avaliação da biodistribuição relacionados aos rins, 

fígados e intestinos, confirmam os valores de coeficiente de partição, mostrando 

uma alta hidrofilicidade como característica para os radioconjugados e sugerindo 

a via urinária como a via de excreção principal. Entretanto, uma porcentagem 

significante de radioatividade manteve-se no trato hepatobiliar. 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 nos 

órgãos não-alvos e na circulação sanguínea são parâmetros importantes na 

determinação do tempo de aquisição das imagens cintilográficas (Schotellius e 

Wester, 2009). 

Seguindo a rota de excreção dos conjugados radiomarcados em nosso 

estudo, observou-se que após os 5 min da administração do traçador, e de alta 

captação renal, há uma queda constante na atividade nos rins, corroborando com 

os resultados de depuração sanguínea e indicando a  excreção de ambos 

radiofármacos. A depuração sanguínea foi rápida e a do GX1 foi tipicamente 

maior que a do RGD-GX1. A molécula maior pode ser a responsável pela 

excreção mais devagar do 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]. 

Uma baixa captação da radioatividade por todos os órgãos foi 

observada nos estudos de biodistribuição a partir de 2h p.i. Os níveis de 

radioatividade encontrados no estômago (cerca de 2%)  em todos os tempos 

estudados, para ambos radioconjugados, indicam a estabilidade dos 

radiocomplexos frente a uma reoxidação.  

Os peptídeos menores e mais hidrofílicos são geralmente removidos 

rapidamente do plasma pela filtração glomerular nos rins. A lipofilicidade 

normalmente seria vista como indesejável, pois seria esperado que o 

radiofármaco excretado fosse levado para o trânsito intestinal. No entanto, o 



106 
 

metabolismo no trato gastrointestinal pode resultar em liberação do radionuclídeo 

na corrente sanguínea de uma forma na qual sofre eliminação renal (Lister-

James, Moyer e Dean, 1997). Mas, considerando a alta captação dos rins para 

ambos conjugados, este evento não ocorre. Essa hidrofilicidade é importante 

como característica no transporte de drogas, porque afeta a maneira com que a 

droga vai alcançar o local de ação a partir do local de administração. Drogas 

altamente hidrofílicas podem se ligar a proteínas plasmáticas e essa ligação pode 

modificar as propriedades farmacocinéticas e a concentração no sangue 

(Stevenson e col., 2000 e 1994). Em cânceres, esse evento é menor, e a rápida 

depuração sanguínea confirma que isso não acontece para ambas as drogas 

(Svensson, 1986). 

É importante ressaltar 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, quanto 

ao seu tempo de circulação no organismo, e consequentemente ao seu tempo de 

acumulação nos sítios tumorais.  

Dentre os parâmetros para determinação e escolha dos tempos que 

serão avaliados no modelo tumoral, as captações totais no sangue, ossos e 

músculo,  representam um conjunto de fatores crucial para a boa aquisição de 

uma imagem cintilográfica. No entanto, as %DI calculadas para sangue, músculo 

e osso totais (TAB. 3), indicam que a realização da avaliação em modelos 

tumorais seria mais adequada em tempos superiores aos 60 min p.i., onde a 

maior concentração  da dose injetada (95%) foi depurada do sangue, para ambos 

os radiomarcados.  

A internalização é um importante mecanismo na comunicação 

intracelular, que compreende a degradação e a reciclagem da maioria dos 

peptídeos agonistas e seus receptores, resultando na acumulação celular do 

ligante. 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 (Reubi, 2003). 

O estudo de ligação às células endoteliais (HUVEC) foi realizado como 

controle em comparação às células tumorais de glioblastoma U87MG e T98G. 
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Através desse estudo, foi demonstrado que os radiotraçadores ligam-se muito 

mais às células tumorais, do que às células endoteliais normais, confirmando a 

especificidade pelas células de glioblastoma. É importante considerar que a 

especificidade às células tumorais de glioblastoma reflete somente uma parte do 

potencial de ligação específica dos radiotraçadores ao tumor, pois seu alvo 

principal é a vasculatura tumoral, que somente pode ser reproduzida em um 

ambiente in vivo. 

O perfil do 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) nas duas células foi bastante 

semelhante. Há um crescimento da ligação total às células com um pico em 1h e 

depois decaindo até 2h, sendo que na linhagem celular U87MG os valores foram 

maiores do que os encontrados com a linhagem celular T98G (p<0,05). Porém, 

em termos de ligação específica, não houve diferença significativa entre os 

resultados obtidos (p>0,05) e na internalização total, foi observado um melhor 

resultado também nas células U87MG, quando comparada às células T98G 

(p<0,05). 

Analisando o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] nas duas células 

também encontramos o mesmo perfil de ligação total, com um crescimento mais 

gradativo até às 2h para a linhagem celular T98G. No caso das células U87MG, o 

crescimento foi mais acentuado nos últimos 30 min de incubação até às 2h, com 

destaque para a alta captação obtida. A ligação específica também foi maior 

(p≤0,01), porém, na internalização não houve diferença significativa entre as 

células (p>0,05). 

Os estudos de ligação às células mostraram-se favoráveis ao 

conjugado 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em células U87MG. Houve um 

aumento da ligação total, ligação específica e internalização do produto em 

relação ao aumento do tempo de incubação. Estes resultados corroboram com os 

estudos de biodistribuição em animais portadores de células tumorais. Tanto o 

conjugado 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em células T98G, quanto o 

conjugado 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1), em ambas células tumorais, apresentaram 

desempenhos inferiores. 

Os resultados de internalização confirmam que ambos radiotraçadores 

ligam-se tanto em receptores expressos em células como em vasos tumorais, 

pois houve uma captação em animais portadores de células tumorais maior do 
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que os resultados obtidos nos estudos in vitro em células tumorais, como já 

descrito na literatura (Fukasawa e col., 2006; Ruoslahti e col., 2010; Zitzmann e 

col., 2002). Usar um composto com propriedades de penetração no tumor, que é 

o caso de pequenos peptídeos, e um receptor que é compartilhado pelo vaso 

tumoral e pelas células tumorais fornecem uma vantagem adicional à marcação 

tumoral para fins diagnósticos e terapêuticos. 

Pelos resultados dos ensaios in vitro, concluiu-se que o pico de ligação 

do traçador 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1), em ambas as células ocorreu aos 60 min 

após a incubação, diminuindo em tempos maiores. Com o 99mTc-HYNIC-E-

[c(RGDfk)-c(GX1)] , o pico de ligação ocorreu aos 120 min de incubação, também 

para ambas as células.  Comparando o tempo estudado de 1h, o 99mTc-HYNIC-

PEG4-c(GX1) apresenta valores significantemente maiores do que o 99mTc-

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] (p<0,01) em ambas as células na ligação total.  

Esse é um bom tempo para estudo em modelo animal tumoral, pois 

segundo os dados da biodistribuição feita em animais sadios, observou-se uma 

boa depuração sanguínea. Porém, esse tempo pode não favorecer o estudo com 

99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)]. Por isso, para esse radiotraçador, a análise 

em animais portadores de células tumorais também foi conduzida no tempo de 

2h.  

Gliomas tendem a ser altamente vascularizados, uma característica 

que é crítica para o seu crescimento. Tem sido muito explorado o aumento da 

vasculatura de gliomas para a localização e diagnóstico destes tumores por 

angiografia e estudos contrastados que usa como vantagem a permeabilidade 

dos vasos. A proliferação vascular é um importante marcador na classificação 

histológica de gliomas (Daumas-Duport, 1992). O grau de vascularização tem sido 

mostrado como correlacionado com a classificação do tumor e sua agressividade, 

presumivelmente porque tumores com uma rápida taxa de crescimento requer um 

aumento de nutrientes e oxigênio (Plate e Mennel, 1995). 

O desempenho do traçador RGD-GX1 foi superior ao GX1, com maior 

captação tumoral, maior razão tumor/sangue e tumor/músculo e maiores valores 

de bloqueamento, mostrando ser mais específico, principalmente para o 

glioblastoma U87MG. 
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Chen e col. (2012a) estudaram a molécula do GX1 radiomarcada com 

64Cu em animais portadores de células tumorais U87MG e obtiveram captação 

tumoral de 6.46±0.29%ID/g 24h p.i. Nos ensaios in vitro, o valor máximo de 

ligação 0,29% de toda a radioatividade colocada às 2h. A ligação total in vitro 

obtida no presente estudo, com o 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] em células 

U87MG, destaca-se perante esse trabalho. 

Zhang e col. (2006) quantificaram os receptores de integrina v3 em 

diversas células tumorais, sendo que as células U87MG, de glioblastoma foram 

as que apresentaram maior número de receptores para o RGD (aproximadamente 

128.000 sítios por células). 

Os estudos de bloqueio dos receptores específicos, que são definidos 

como a quantidade da droga fria (peptídeo não-radiomarcado) que é administrada 

antes ou simultaneamente com o radiotraçador com a finalidade de  bloquear os 

órgãos/tecidos, foram realizados (FIG. 29) e indicaram a especificidade dos 

produtos estudados quase em sua totalidade. 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 tumor/sangue, tumor/músculo e tumor/osso são essenciais para uma 

boa visualização tumoral, já que correspondem a boa parte do peso corpóreo.   

O tumor pode ser claramente visualizado nas imagens de gama-

câmara dos animais portadores de células U87MG e T98G com ambos 

radiotraçadores, porém com destaque para as células U87MG com o traçador 

RGD-GX1. Pode ser visualizado também uma alta captação nos órgão de 

excreção e no sítio de injeção da droga, veia caudal. A alta radioatividade na 

bexiga, demonstrada em todas as imagens, indica a excreção urinária, 

corroborando portanto, com os dados obtidos na biodistribuição em camundongos 

portadores de tumor.  

O isocitrato desidrogenase-1 (IDH1) é uma enzima localizada no 

citoplasma e nos peroxissomos, que catalisa a descarboxilação oxidativa do ácido 

isocítrico, tendo como produto alfa-cetoglutarato e dióxido de carbono, 

convertendo NAD para sua forma reduzida NADH. Mutações no IDH1 promovem 

o desenvolvimento de um grande número de malignidades (Cairns e Mak, 2013). 
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Uma análise genômica completa do glioblastoma humano multiforme 

(GBM) em 2008 revelou que há uma mutação no sítio de ligação ativo do 

isocitrato desidrogenase-1 (IDH1) (sem perda de heterozigosidade) em 12% dos 

pacientes com glioblastoma (Yan e col., 2009). Investigações subsequentes 

confirmaram a presença de um ponto de mutação afetando a arginina no resíduo 

132 (R132) da proteína do IDH1 (IDH1R132) em > 70% de gliomas de baixo grau 

(Yan e col., 2009). O resíduo R132 é conservado entre as espécies, 

provavelmente representando o local de ligação do substrato (Cohen, Holmen e 

Colman, 2013; Xu e col., 2004). O IDH1R132 parece ser em evento precoce no 

gliomagênese antes do aparecimento da mutação na p53 (Nobusawa e col., 

2009), levando à especulação que isso contribui para a transformação maligna. A 

sobrevida global mediana entre os pacientes com astrocitoma anaplásico 

abrigando mutações no gene do IDH1 ou IDH2 é significantemente maior que nos 

pacientes sem essas mutações (65 vs 20 meses) (Yan e col., 2009). 

Similarmente, pacientes com glioblastoma com IDH1 ou IDH2 mutados tem uma 

sobrevida média de 31 meses vs 15 meses para pacientes com o tipo selvagem 

de IDH (IDHWT) (Parsons e col., 2008, Yan e col., 2009). No entanto, gliomas são 

tumores heterogêneos tanto geneticamente como metabolicamente (Nikiforova e 

Hamilton, 2011), por isso é difícil de controlar as diferenças tumorais não 

relacionadas a mutação do IDH1 em pacientes. 

Embora o peptídeo GX1 nunca tenha sido estudado conjugado com um 

contraste paramagnético para imagens de Ressonância Magnética, há alguns 

estudos com o peptídeo RGD. Liu e col. (2013) avaliaram um novo agente como 

contraste para obtenção de imagens de RM com especificidade para integrina 

αvβ3, o RGD-USPIO (partículas de óxido de ferro ultra pequenas e super 

paramagnéticas), que pode especificamente revelar o perfil angiogênico do 

câncer de pulmão em um scanner de RM 4.7T. Zhang e col. (2007) também 

estudaram o peptídeo RGD conjugado ao USPIO. Eles foram capazes de 

distinguir tumores que se diferenciavam pelo nível de expressão da integrina αvβ3 

e pelo perfil angiogênico, mesmo quando usando um scanner de RM padrão 

clínico de 1.5T. Park e col. (2008) descreveram o conjugado Gd-DOTA-RGD, 

como um potencial agente alvo para tumores hepatocelulares. 



111 
 

Estudos em nanotecnologia tem levado ao desenvolvimento e síntese 

de várias nanopartículas magnéticas de óxido de ferro (NPM), que mudam o 

ambiente magnético dos prótons ao redor e alteram o sinal T1 e/ou T2 de uma 

maneira dependente da concentração, uma vez introduzidos nos tecidos do corpo 

(Akhtari e col., 2012; Akhtari e col., 2008; Islam e Harisinghani, 2009; Molday, 

1984; Muldoon e  col., 2005). 

Analisando todos os achados experimentais dos peptídeos em estudo 

conjugados com as NPM, NPM-HYNIC-PEG4-c(GX1) e NPM-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)], ambos obtiveram resultados similares com as células tumorais U87MG e 

U87MG-IDH1R132, enquanto que para as células U87MG-IDH1WT somente o NPM-

HYNIC-PEG4-c(GX1) alcançou sucesso na ligação. 

Houve mais captação com as células U87MG do que com as células 

U87MG mutantes. Tumores com mutação IDH1R132 sofrem áreas grandes de 

necroses macroscópicas, atingindo até 40-50% de seu volume inteiro (Lazovic e 

col., 2012). É concebível que diferenças de crescimento e tamanho podem 

subjazer tais padrões, assim como a proliferação do tumor mutante mais rápido 

poderia superar a angiogênese indispensável que suporta a viabilidade celular 

(Altman e col., 2007; Jain e col., 2007; Pope e col., 2012). As lesões da mutação 

IDH1 podem também resultar em aumento nas espécies reativas de oxigênio e 

intensificar a resposta oxidativa. O crescimento tumoral desordenado ligado a 

ativação sustentada do inibidor do ciclo celular pode seguir, induzindo apoptose e 

necrose (Hamptom e Orrenius, 1997; Li e col., 2013; Ramsey e Sharpless, 2006; 

Takahashi e col., 2006). 

A opção de um modelo ortotópico de glioma, embora tecnicamente 

complicado, é dotado de vantagens quando comparado ao modelo de 

heterotransplante, por imitar precisamente o ambiente cerebral tumoral  (Fei e 

col., 2010). As imagens atuais de RM carecem de um padrão homogêneo no 

tumor devido à distribuição dos novos vasos tenderem a serem irregulares. 

Apesar de tal dificuldade, o desenvolvimento de agentes de contrastes para RM 

que atravessem a BHE e acumulem no tumor poderiam nutrir a habilidade de 

identificar gliomas, incluindo tumores pequenos e aqueles que infiltram os tecidos 

cerebrais adjacentes normais. 
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Devido à problemas técnicos, não foi possível a realização da 

implantação ortotópica das células tumorais em camundongos para a aquisição 

em SPECT. Por isso, foram utilizados ratos nude atímicos, que são bastante 

similares aos camundongos e muito utilizados como modelo animal para tumores 

(Ruggeri e Camp, 2014). Os estudo em animais com tumor ortotópico foram 

realizadas com as células U87MG e com o produto 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-

c(GX1)], que foi a situação com a melhor captação tumoral nos estudos prévios. 

A imagem molecular tem aumentado os processos de investigação de 

várias doenças e se tornado uma ferramenta essencial no campo da oncologia, 

tanto para a pesquisa como na clínica (Higgins e Pomper, 2011). Outra vantagem 

desse tipo de imagem é a habilidade de promover uma avaliação tridimensinal de 

todo o órgão ou corpo, ajudando na correlação de todo o processo da doença 

(Ebenhan e col., 2014b). 

Foi possível a visualização do tumor pelas imagens de SPECT/CT e o 

desenvolvimento dos tumores nesses animais foi confirmada pelas análises 

histológicas. A análise do comportamento animal se mostrou alterada nos 

parâmetros de rearing, principalmente para o animal com tumor localizado na 

região do estriado cerebral, quando comparados ao grupo controle. Porém, nas 

análises de locomoção, os animais não apresentaram comprometimento das 

funções. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Os dois conjugados peptídicos 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-HYNIC-

E-[c(RGDfk)-c(GX1)] foram marcados com tecnécio-99m, e obtiveram alta 

pureza radioquímica. 

 Ambos demonstraram serem hidrofílicos com valores de log P negativos e 

estáveis em soro humano até 4h, com acentuada excreção renal e rápida 

depuração sanguínea.  

 Os dois conjugados radiomarcados 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) e 99mTc-

HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] demonstraram melhor ligação nas células de 

glioblastoma U87MG, sendo que para o primeiro radiotraçador isto ocorreu 

após 1 hora e com o segundo, após 2 horas de incubação. 

 O composto 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] apresentou a melhor 

captação tumoral em animais comparado ao 99mTc-HYNIC-PEG4-c(GX1) 

em células de glioblastoma humano U87MG. 

 Com os estudos de ressonância magnética no ambiente cerebral, foi 

comprovada a ligação específica dos conjugados peptídicos ao tumor, 

sendo que o melhor tempo de análise é o de 2h para ambos os conjugados 

na célula de glioblastoma humano U87MG. 

 Nas imagens moleculares do cérebro obtidas pelo SPECT foi confirmada a 

captação do composto 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] pelas células 

tumorais de glioma humano U87MG. 

 O radiotraçador 99mTc-HYNIC-E-[c(RGDfk)-c(GX1)] apresentou 

superioridade em todos os estudos realizados, confirmando as vantagens 

da inovadora ideia de uma molécula heterodímera, mostrando-se como um 

radiofármaco promissor para o diagnóstico de glioma e encorajando 

estudos clínicos futuros. 
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