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DESENVOLVIMENTO DE CONJUGADOS DE DEXTRAN MANOSE 

RADIOMARCADOS PARA DETECÇÃO DE LINFONODO SENTINELA 

Eutimio Gustavo Fernández Núñez 

RESUMO 

O diagnóstico precoce de tumores e metástase constitui atualmente o 

elemento de maior impacto dentro das políticas de saúde públicas contra o 

câncer. No câncer de mama e melanoma, a técnica de biópsia de linfonodo 

sentinela, para o diagnostico de metástase, tem sido muito utilizada evitando a 

dissecção total dos nodos da região anatômica afetada, e permitindo definir com 

precisão o procedimento terapêutico a utilizar. O objetivo principal deste trabalho 

centrou-se no desenvolvimento de conjugados radiomarcados de dextran-manose 

para diagnóstico, utilizando o núcleo de tecnécio altamente estável, [99mTc(CO)3]
+. 

A cisteína, ligante tridentado, foi incorporada na estrutura dos conjugados, como 

agente quelante do Tecnécio-99m. As condições de marcação definidas para os 

produtos avaliados garantiram altos valores de pureza radioquímica (>90%) e 

atividade específica (>59,9 MBq/nmol) assim como uma alta estabilidade “in vitro”. 

Os conjugados de dextran-cisteína-manose demonstraram uma captação superior 

(4 vezes maior) nos nodos linfáticos em relação aos homólogos que não 

possuíam manose na estrutura. O conjugado de dextran-cisteína-manose de 30 

kDa radiomarcado (99mTc-DCM2) foi o traçador com melhor desempenho biológico 

entre os avaliados à diferentes atividades injetadas. Demonstrou-se que 

concentrações superiores a 1 μM favorecem a retenção do produto nos nodos 

linfáticos. As comparações com radiofármacos já utilizados no Brasil (Dextran-500 

e Fitato) para detecção de linfonodo sentinela evidenciaram a superioridade do 

99mTc-DCM2. 

  



 

DEVELOPMENT OF RADIOLABLED MANNOSE-DEXTRAN CONJUGATES 

FOR SENTINEL LYMPH NODE DETECTION 

Eutimio Gustavo Fernández Núñez 

ABSTRACT 

Early diagnosis of tumors and metastasis is the current cornerstone in 

public health policies directed towards the fights against cancer. In breast cancer 

and melanoma, the sentinel lymph node biopsy has been widely used for 

diagnoses of metastasis. The minor impact in patient of this technique compared 

with total nodes dissection and the accurate definition of therapeutic strategies 

have powered its spreading. The aim of this work was the development of 

radiolabeled dextran-mannose conjugates for diagnosis using the stable 

technetium core [99mTc(CO)3]
+. Cysteine, a trident ligand, was attached to the 

conjugates backbone, as a chelate for 99mTc labeling. Radiolabeling conditions 

established for all products considered in this study showed high radiochemical 

purities (> 90%) and specific activities (>59,9 MBq/nmol) as well and high stability 

obtained through “in vitro” tests. The lymphatic node uptake increased significantly 

(4-folds) when mannose units were added to the conjugates compared with those 

without this monosaccharide. The radiolabeled cysteine-mannose-dextran 

conjugate with 30 kDa (99mTc-DCM2) showed the best performance at different 

injected activities among the studied tracers. Concentrations of this radiocomplex 

higher than 1 μM demonstrated an improvement of lymph node uptakes. 

Comparisons of 99mTc-DCM2 performance with commercial radiopharmaceuticals 

in Brazil market for lymph node detection showed its upper profile.  
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1 INTRODUÇÃO  

O câncer é uma doença caracterizada por um crescimento 

descontrolado de células de certo órgão ou tecido e pelo desenvolvimento destas 

além dos seus limites naturais (invasão e metástase). Apesar dos esforços 

globais para diminuir a incidência desta enfermidade, o câncer tornou-se uma das 

principais causas de óbito nas diferentes regiões geográficas do mundo1,2.  

Estima-se que mundialmente, um terço de todos os cânceres poderiam 

ser detectados nas etapas iniciais da sua formação e potencialmente curados 

com tratamentos adequados3. Igualmente é conhecido que o decréscimo da 

mortalidade por câncer observado nas últimas quatro décadas atribui-se 

fundamentalmente ao resultado da detecção precoce e prevenção, não como 

conseqüência de terapias efetivas4. A literatura refere-se também que o 

diagnóstico precoce do câncer é crucial para um prognóstico bem sucedido da 

doença e a sobrevivência do paciente. Por exemplo, para o câncer de mama, de 

maior incidência na população feminina, a taxa de sobrevivência por cinco anos é 

de 98% quando a detecção é feita na fase inicial, e decresce para 39% no estágio 

final da doença5. Por esses motivos é necessário estabelecer técnicas de alta 

especificidade e sensibilidade para garantir um diagnóstico precoce do câncer6. 

Entre as técnicas utilizadas para o diagnóstico com esta finalidade encontram-se: 

o reconhecimento de sintomas3, a identificação e quantificação de bio-marcadores 

presentes nos fluídos biológicos7,8 e estudos mediante imagens9.  

O diagnóstico por imagens na oncologia moderna oferece um conjunto 

de vantagens com relação às outras técnicas. A imagenologia diagnóstica do 

câncer é utilizada na caracterização de tumores, distinguindo-se entre benignos e 

malignos; permitindo a definição do sítio anatômico para a realização da biópsia e 

a avaliação patológica. Ao mesmo tempo, com esta técnica é possível determinar 

o tamanho e a extensão da lesão e caracterizá-la como local, invasiva ou 

metastática, orientando assim com uma maior precisão a terapia10.
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As técnicas por imagens são divididas em duas categorias: as que 

fornecem detalhes anatômicos e as que provêem informações sobre processos 

biológicos que acontecem na escala celular e molecular mediante a utilização de 

agentes farmacêuticos, também definidas estas últimas como imagenologia 

molecular 11. Contudo, na atualidade observa-se que as fronteiras entre ambas as 

categorias estão desaparecendo devido ao desenvolvimento de agentes para 

imagens que possibilitam avaliar processos fisiológicos em técnicas comumente 

usadas com fins anatômicos, tais como, o ultra-som e a ressonância magnética12.  

 As quatro modalidades de maior aplicabilidade dentro da imagenologia 

molecular nas quais são usados agentes de contraste com especificidade 

biológica encontram-se: as técnicas de medicina nuclear, a ressonância 

magnética, o ultra-som e a imagenologia óptica. Dentre estas, a medicina nuclear 

tem sido amplamente utilizada no diagnóstico do câncer como conseqüência da 

sua alta sensibilidade intrínseca, penetração a profundidades ilimitadas e relativa 

facilidade na radiomarcação de moléculas13.  

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) são técnicas de 

imagenologia nuclear utilizadas em pacientes com suspeita de câncer. Embora 

proporcionem uma alta sensibilidade, demonstram uma baixa resolução espacial. 

Este problema tem sido resolvido com a fusão das imagens moleculares e 

anatômicas obtidas nos sistemas integrados de PET/ tomografia computadorizada 

(PET/TC) e de SPECT/TC, por elas permitirem uma precisa localização 

anatômica das lesões com alta captação do radiotraçador.14.  

O sucesso da medicina nuclear no diagnóstico de patologias (câncer), 

e, também, na terapia, está baseado, em grande parte, no desenvolvimento de 

novos radiofármacos. Eles são radionuclídeos ou moléculas radiomarcadas 

sintetizadas para aplicações in-vivo, as quais estão compostas de dois elementos, 

isto é,  uma estrutura molecular que define o desempenho do radiotraçador dentro 

do organismo (farmacocinética e farmacodinâmica) e um elemento radioativo que 

é responsável pela detecção fora do organismo para uma posterior visualização 

através de instrumentos adequados para a composição de imagens15. 

Especificamente a PET detecta um par de raios gamas coincidentes gerados na 
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colisão pósitron/elétron após a emissão de um pósitron. Os isótopos mais 

empregados nesta técnica são Flúor-18 (18F), Carbono-11 (11C), Nitrogênio-13 

(13N), Oxigênio-15 (15O), e Iodo-124 (124I). A SPECT pelo contrário, detecta raios 

gama diretamente de isótopos emissores de radiações gama tais como  Tecnécio-

99m  (99mTc), Galio-67 (67Ga), Índio-111 (111In), Iodo-123 (123I), e Iodo-131 (131I) 16. 

Atualmente, mais de 75% dos radiofármacos disponíveis para 

aplicações clínicas em medicina nuclear diagnóstica são compostos de Tecnécio-

99m. Isto se deve, principalmente, às suas propriedades nucleares. Este 

radionuclídeo possui tempo de meia-vida de 6 horas, suficiente para realizar 

radiossínteses e fazer os estudos por imagem. As emissões de fótons 

monocromáticos de 140 keV permitem uma fácil colimação dando como resultado 

imagens com alta resolução espacial. Além das adequadas características 

nucleares, existe uma grande disponibilidade deste isótopo a um custo 

relativamente baixo. O 99mTc, nos radiofármacos, liga-se a uma parte da estrutura 

molécular que garanta a quelação deste elemento metálico 17.  

Na detecção de metástase, associada ao câncer de mama e 

melanoma, a biópsia do linfonodo sentinela (o primeiro nodo que recebe a 

drenagem linfática desde o sítio do tumor primário) tem sido a estratégia de 

escolha. Diferentes radiocolóides de 99mTc, como o enxofre coloidal ou a albumina 

humana coloidal têm sido mais utilizados na detecção do linfonodo sentinela. A 

velocidade de transporte e o movimento através dos condutos linfáticos são 

definidos pelo tamanho das partículas coloidais18. Contudo, um novo conceito de 

radiofármaco de 99mTc tem surgido com o Lymphoseek (Neoprobe Corp., Dublin, 

OH, USA). Este radiotraçador é um conjugado de dextran com unidades de 

manose e ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA), o qual possui afinidade 

pelos receptores de manose dos macrófagos e das células dendríticas, presentes 

nos nodos linfáticos19. 

O DTPA neste conjugado é o responsável pela quelação com o 99mTc, mesmo 

sendo um agente quelante pouco eficiente para este elemento. Este radiofármaco 

apresenta vantagens como rápida depuração do sitio de injeção, assim como 

rápido acúmulo e prolongada retenção no linfonodo sentinela. Em outros nodos 
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da cadeia linfática foi observada apenas uma baixa captação, demonstrando que 

o radiotraçador possui propriedades ideais para a finalidade proposta20.  

A originalidade do presente trabalho está no desenvolvimento de um 

novo radiotraçador para a detecção de linfonodo sentinela, com substituição do 

agente DTPA para outro com maior eficiência na quelação do 99mTc, mediante a 

utilização do aminoácido cisteína ligado a conjugados dextran-manose e 

integração ao núcleo mais estável de 99mTc-carbonila [99mTc (CO)3]
+. 
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2 OBJETIVOS  

O objetivo fundamental deste trabalho foi otimizar as marcações de 

conjugados dextran-cisteína e dextran-cisteína-manose com o precursor 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e avaliar o desempenho dos mesmos na detecção de 

linfonodo sentinela em ratos. 

Os objetivos específicos foram: 

1. Definir as técnicas analíticas para o controle radioquímico dos radiotraçadores 

em estudo. 

2. Otimizar as condições de marcação dos conjugados de dextran. 

3. Avaliar a estabilidade radioquímica dos complexos de tecnécio por um período 

de 6 horas.  

4. Realizar estudos in vitro de transquelação dos radioconjugados frente à 

cisteína e histidina.  

5.  Determinar o efeito da manose e da massa molecular na captação dos 

radiotraçadores no linfonodo popliteal e nos principais órgãos de excreção em 

ratos. 

6. Avaliar os efeitos dos parâmetros tempo, dose, volume de injeção e 

concentração dos radiotraçadores através de estudos de biodistribuição ex-

vivo em ratos. 

7. Adquirir imagens cintilográficas em ratos.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Câncer 

3.1.1 Definição, classificação e estatísticas  

O câncer é uma doença genética, na qual as células tumorais 

diferenciam-se das células progenitoras normais mediante alterações genéticas 

que afetam os genes que regulam o crescimento celular. Tem sido demonstrado 

que as transformações malignas ocorrem através de mutações sucessivas em 

genes específicos, levando à ativação de oncogênese e à inativação dos genes 

supressores de tumor21.  

O tema central na patologia do câncer é a distinção entre as neoplasias 

malignas e benignas. O termo neoplasia define-se dentro das ciências médicas 

como o crescimento anormal de células, usando-se também o termo tumor como 

sinônimo. Os tumores benignos permanecem confinados no sítio de origem, e 

geralmente estão envolvidos por uma cápsula fibrosa, sem invadirem os tecidos 

vizinhos normais e nem se espalham até outros sítios do corpo. As neoplasias 

benignas quase sempre podem ser retiradas completamente mediante técnicas 

cirúrgicas, e na maioria dos casos não oferecem riscos para a vida do paciente. 

Em contraste, os tumores malignos têm a capacidade tanto de invadir os tecidos 

adjacentes quanto de espalhar-se atingindo outros órgãos e tecidos, além de ter 

uma velocidade de crescimento maior e não ter uma marcada diferenciação 

celular com relação às células do tecido original normal. Só as neoplasias 

malignas são consideradas cânceres22,23. 

Os cânceres podem ser classificados de várias formas. Uma das mais 

utilizadas é a que considera o tipo de tecido ou células de origem do tumor. 

Quatro categorias fundamentais existem segundo esta classificação: carcinomas, 

sarcomas, tumores hematopoiéticos e neuroectodérmicos. Os carcinomas têm 

origem no tecido epitelial, o qual se encontra na camada de células que delimitam 

uma cavidade ou um ducto. Ao mesmo tempo os carcinomas podem ser 
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subdivididos em carcinomas de células escamosas e adenocarcinomas. Os 

primeiros tem origem no epitélio que é formado pelas camadas de células 

protetoras, próprias dos órgãos como a pele, o esôfago, a próstata e o cervix, e os 

últimos têm origem no epitélio secretor (glândulas). Os sarcomas são originados 

nas células mesenquimais que surgem nos tecidos conectivos ou de suporte 

(osso, cartilagem, músculo) e em tecidos moles. Os tumores hematopoiéticos 

originam-se nos sistemas imune e circulatório. Eles envolvem os tecidos linfáticos 

e mielóide. Por último, os tumores neuroectodérmicos são encontrados em 

componentes do sistema nervoso24. 

Com fins epidemiológicos costuma-se classificar os diferentes tipos de 

câncer pelo órgão alvo da neoplasia maligna. Contudo, para identificá-los 

corretamente observa-se primeiramente a seguinte regra, enquadrando-os a cada 

tipo e subtipo de tecido afetado especificando o órgão atingido por exemplo, 

adenocarcinoma de mama, carcinoma de células escamosas de pulmão. No caso 

dos hematopoiéticos utilizam-se os termos leucemia e linfoma e, por conseguinte, 

o tipo de célula, por exemplo, leucemia mielóide aguda25.  

O Câncer causa 7 milhões de óbitos anualmente, constituindo 12,5 % ao 

nível mundial. Estima-se que para o ano 2020 haverá 16 milhões de novos casos 

o que representa um incremento de 50 % da incidência desta doença26. 

As estatísticas mundiais com relação ao câncer revelam que os sítios 

do organismo mais afetados na população feminina são mama, pulmão, 

estômago, a região cólon-reto e colo do útero. Enquanto para homens os sítios de 

maior incidência são pulmão, estômago, fígado, cólon-reto, esôfago, próstata27. 

As estatísticas mundiais e brasileiras sobre os principais sítios alvos de 

neoplasias do corpo coincidem, qualitativamente, o que garante que as políticas 

de saúde com alcance global teriam aplicabilidade no Brasil e vice-versa. 

Também foi confirmado que estas regiões anatômicas são afetadas 

fundamentalmente por tumores epiteliais (TAB. 1).  
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TABELA 1- Neoplasias humanas mais freqüentes na população adulta mundial. 
As informações foram tomadas de fontes bibliográficas entre os anos 2001 e 
2010. 

Região anatômica Tipos de tumores com maior incidência Fonte bibliográfica 

Pulmão 

Carcinomas de células não pequenas: 

 Adenocarcinoma 

 Carcinoma de células 

escamosas 

Carcinomas de células pequenas 

28,29
 

Mama 
Carcinoma ductal invasivo 

Carcinoma lobular invasivo 

30
 

Próstata Adenocarcinoma 
31

 

Estômago Adenocarcinoma 
32

 

Colo do útero 
Carcinoma de células escamosas 

Adenocarcinoma 

33 

Cólon-reto Adenocarcinoma 
34

 

 

3.1.2 Desenvolvimento de tumores epiteliais. 

Os tumores de origem epitelial constituem aproximadamente  90% de 

todos os tipos de cânceres35. Por esse motivo, as políticas de saúde poderiam 

estimular as pesquisas relacionadas com este tipo de neoplasias. Para incidir de 

forma mais eficaz no diagnóstico e terapia destas, é necessário conhecer como 

ocorre seu desenvolvimento. O primeiro passo deve ser a identificação das 

características do tecido epitelial normal e suas interações com os outros tecidos. 

Nos tecidos epiteliais normais, as camadas de células estão arranjadas 

de maneira regular e ordenada, e se replicam a uma velocidade que garante a 

reposição das células mortas, mantendo a estrutura e funções normais do tecido. 

Nos diferentes órgãos, as células agrupam-se segundo um padrão estabelecido. 

O tecido epitelial está separado do mesênquima subjacente por uma membrana 

basal semipermeável. O mesênquima está composto pelo estroma (fibroblastos e 

tecido conectivo) o qual pode estar apoiado sobre uma camada de tecido 

muscular ou ósseo dependendo do órgão. O tecido conectivo do mesênquima 

encontra-se ligado aos vasos linfáticos, aos vasos sanguíneos, e aos nervos, 

provendo, principalmente, a estes dois últimos os nutrientes necessários e o 

controle nervoso para as células específicas de cada tecido (FIG. 1)36.  
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Com a aparição das neoplasias malignas epiteliais, muito mais células 

são produzidas do que as necessárias para repor as perdas. Por essa  razão a 

arquitetura dos tecidos epiteliais com neoplasias não se encontra ordenada e 

muitas camadas de células epiteliais se arranjam formando padrões irregulares. 

Estes tumores têm a capacidade de invadir e destruir o mesênquima (invasão 

local). As células tumorais produzem um conjunto de proteínas que estimula a 

formação de novos vasos sanguíneos para suprir as necessidades de nutrientes. 

Os novos vasos não são corretamente formados e são facilmente danificados, de 

modo que as células tumorais podem penetrar dentro deste e dos vasos linfáticos, 

sendo assim transportados até os linfonodos ou órgãos distantes onde podem 

produzir tumores secundários (metástases)36. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- Organização das camadas celulares em um tecido. Modificada da 
referência 36. 

3.2 Metástases  

Em termos gerais, a metástase é um processo de múltiplas etapas, que 

envolve a invasão e disseminação de células de um tumor primário, para um local 

distante. A metástase é um dos problemas fundamentais da oncologia. As 

diferentes terapias existentes tais como cirurgia, quimioterapia ou irradiação, 

podem funcionar no tratamento do tumor primário, principalmente quando este se 

encontra nas etapas iniciais do seu desenvolvimento. A disseminação das células 

constitui a principal causa de óbito por câncer36 ,37. 

A metástase, após iniciação e crescimento da massa do tumor 

primário, envolve cinco etapas principais que, quando são completadas com 

sucesso, resultará na formação de um tumor secundário. Estas etapas são: 
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 Invasão e infiltração das células cancerígenas no tecido normal 

circundante do hospedeiro com penetração nos capilares 

sanguíneos e linfáticos. 

 Liberação das células tumorais, bem como, células individuais, 

ou como em pequenos grupos destas dentro do lúmen dos 

capilares penetrados. 

 A sobrevivência das células tumorais na circulação sanguínea 

ou linfática. 

 Retenção das células cancerígenas sobreviventes nas redes 

capilares de órgãos distantes. 

 Extravasamento (saída do lúmen dos capilares), seguido pelo 

crescimento das células tumorais disseminadas no novo órgão29, 

37. 

Em relação à rota de migração das células do tumor primário, na 

prática clínica, tem se observado que os carcinomas (origem epitelial), geralmente 

disseminam-se inicialmente pelo sistema linfático38 enquanto os sarcomas 

(origem mesenquimal) espalham-se pela rota hematógena36. Ao mesmo tempo, é 

conhecido que os novos vasos sanguíneos gerados durante o processo de 

angiogênesis têm uma estrutura irregular, com paredes, as quais contêm junções 

interendoteliais alargadas e uma membrana basal defeituosa que permitem fácil 

entrada das células tumorais na circulação. Uma vez dentro do lúmen dos vasos, 

os critérios sobre o sucesso de migração são divergentes na literatura. Existe o 

critério que o fluxo não laminar característico da circulação sanguínea é favorável 

para a sobrevivência das células. Deste modo explica-se porque a quantidade de 

novos vasos adjacentes ou dentro do tumor primário pode servir como um 

indicador de prognóstico. Quanto maior é o número de novos vasos, maior é a 

probabilidade de ocorrer metástase36. Entretanto, existe outro critério totalmente 

oposto, o qual está baseado na agressividade mecânica e química da circulação 

sanguínea. Neste, considera-se que a velocidade do fluxo sanguíneo provoca um 

efeito elevado de cisalhamento e deformação mecânica, além das células se 

encontrarem em um fluído (soro sanguíneo) que contém produtos de excreção 

celular e outras substâncias que são tóxicas para estas. Baseado nestes 

argumentos, estima-se que somente 1 % das células neoplásicas que entram na 
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corrente sanguínea conseguem sobreviver para formar os tumores secundários39. 

Estas duas posições poderiam se conciliar, se o sucesso da migração sanguínea 

for explicado pelo aumento considerável de células tumorais que saem do tumor 

primário devido à angiogênesis, garantindo que um número razoável delas 

consiga sobreviver até atingir o órgão receptor. Outra explicação seria a entrada 

dos grupos de células em forma de “clusters”, onde as células que se encontram 

no interior destes são protegidas da hostilidade do ambiente agressivo do sangue, 

ou pela formação de agregados com linfócitos e plaquetas, os quais exercem 

também ação protetora39, 40. 

A penetração nos vasos linfáticos é provavelmente mais fácil porque 

além de uma falta de membrana basal contínua, fracas junções endoteliais e 

freqüentes lacunas que eles compartilham com os novos capilares, também não 

possuem uma camada circundante de pericitos (células mesenquimais 

associadas às paredes dos capilares sanguíneos). Para a maioria dos carcinomas 

a disseminação das células neoplásicas segue as rotas de drenagem natural dos 

vasos linfáticos aferentes até os linfonodos sentinelas (os primeiros a receberem 

a drenagem), sendo eles, na maioria das vezes, preferencialmente colonizados 

por células malignas. Atualmente sabe-se que existe o processo de 

linfoangiogênese, razão pela qual, além da possibilidade de invadir a neoplasia o 

sistema linfático pré-existente, pode, também, fazê-lo nos novos capilares 

linfáticos formados. Ao mesmo tempo, o fluxo linfático tem velocidades 

marcadamente inferiores ao sanguíneo. Conjuntamente, com todos estes 

elementos mecânicos e fisiológicos favoráveis para a migração linfática, a linfa 

tem uma composição muito similar com o fluído intersticial, por conseguinte 

promove a integridade celular41. 

Na FIG. 2 representam-se as rotas de disseminação das células 

tumorais a partir do tumor primário. Observa-se que na migração linfática pode 

haver duas rotas devido à anastomose (comunicação direta entre os vasos 

sanguíneos e linfáticos) ou através dos ductos, principalmente o torácico42. 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2- Rotas de migração das células neoplásicas desde o tumor primário 
até um órgão distante. Figura modificada da referência 42. 

3.3 Aspectos fisiológicos e anatômicos do sistema linfático 

3.3.1 Funções e componentes principais 

Embora o sistema linfático seja a principal rota de metástase para 

tumores de grande incidência como carcinomas de mama, cólon, próstata e  

melanoma43, somente nos últimos anos os mecanismos e  parâmetros fisiológicos 

que o regem estão sendo esclarecidos44. 

O sistema circulatório linfático tem como função fisiológica principal 

complementar o sistema circulatório sanguíneo mediante a drenagem de solutos 

e excesso de fluido (homeostase) do espaço intersticial para serem estes 

retornados ao sangue. Isto ocorre por meio de um fluxo lento de proteínas e 

macromoléculas através do espaço entres os vasos sanguíneos e linfáticos, no 

qual estão contidas as células e a matriz extracelular (interstícios). Ao mesmo 

tempo o sistema linfático regula o tráfego de células do sistema imunológico e a 

absorção das gorduras45.  

O sistema vascular linfático está composto pelos capilares linfáticos, os 

vasos coletores, os linfonodos, os troncos e os ductos linfáticos46.  

Os capilares linfáticos variam em tamanho, não têm uma secção transversal 

circular (lúmen irregular), e apresentam diâmetros em uma faixa de 10 a 80 μm. 
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Eles estão compostos por células endoteliais sobrepostas, formando uma camada 

extremamente fina (50-100 nm) que possui uma membrana basal descontínua e 

junções célula-célula débeis. Estas características fazem com que os capilares 

sejam altamente permeáveis a fluidos e solutos de alto peso molecular como as 

proteínas e colóides nanométricos44.  

Uma vez que é formada a linfa (igual composição ao do fluído 

intersticial), na drenagem inicial aos capilares linfáticos, esta flui até ductos de 

calibre ligeiramente maior (100-200 μm), conhecidos como vasos pré-colectores 

que drenam a vasos coletores linfáticos ainda maiores com estruturas que 

facilitam o fluxo unidirecional. Estes vasos coletores pré-nodais são referidos 

como vasos linfáticos aferentes e tem a função de enviar o fluído e células 

dendríticas (células imunes transportadoras de antígenos) ativadas até os 

linfonodos, onde as moléculas presentes na linfa são apresentadas às células 

imunológicas que residem nestas estruturas44.  

3.3.2 Nodos linfáticos 

No organismo humano encontram-se entre 400-600 nodos  linfáticos, 

os quais têm um diâmetro médio de 1-2 cm. Os linfonodos são estruturas em 

forma de feijão envoltas por uma cápsula. Múltiplos vasos coletores aferentes 

descarregam a linfa nos linfonodos. Entretanto, o nodo linfático só tem um vaso 

eferente para a saída do fluido linfático. Os linfonodos apresentam também 

irrigação sanguínea por derivações capilares de artérias e vênulas endoteliais 

altas44. 

Internamente, estão compostos fundamentalmente por seios corticais 

(periféricos) e medulares (centrais), os quais filtram a linfa. Nas áreas corticais 

predominam os linfócitos, enquanto os plasmócitos e macrófagos residem nas 

regiões medulares47. Os linfonodos (conjuntamente com outros órgãos linfóides 

como o baço) são sítios críticos para o intercâmbio de informação com as células 

do sistema imune. 

A linfa nos nodos linfáticos flui pelos vasos aferentes até entrar nos 

seios corticais e depois dentro dos seios medulares para finalmente sair do 

linfonodo via vasos eferentes. Também foi demonstrado que os vasos eferentes 

podem não levar a linfa até os seios corticais e medulares, tomando duas rotas 
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alternativas: pela superfície da cápsula ou totalmente por fora do linfonodo (FIG. 

3)48.  

 

FIGURA 3- Vasos coletores de entrada e saída e subdivisões anatômicas internas 
do linfonodo. Modificada de referência 48. 

Na atualidade a função dos linfonodos no processo de metástase não 

está definida. A comunidade científica se divide entre as seguintes hipóteses: 

1. As células tumorais são retidas nos linfonodos, como parte de 

uma fase de latência na disseminação tumoral. 

2. A metástase no linfonodo só serve como evidência de trânsito.  

3. O linfonodo promove a disseminação das células neoplásicas, 

pela amplificação do tumor ou servindo como plataforma de lançamento para 

posteriores metástases sistêmicas43.  

Entretanto, a comunidade médica concorda em que a presença e 

magnitude da metástase nos linfonodos são um determinante importante para 

conhecer o estadiamento e realizar prognósticos corretos nestas patologias, 

definindo-se as decisões terapêuticas a tomar43. 

3.4 Linfonodo sentinela 

Refere-se que a maioria dos tumores começa se espalhar pela 

circulação linfática. Inicialmente as células tumorais permanecem retidas em 

diferentes nodos da cadeia linfática como parte do sistema de defesa do 
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organismo, a partir destes nodos, as células neoplásicas podem disseminar-se 

através da circulação sanguínea e da linfática quase simultaneamente49. 

Aqueles linfonodos que recebem a drenagem linfática inicial do sítio 

primário do tumor são definidos como linfonodos sentinelas. O termo sentinela se 

deve por sua função de vigia, sinalizando possíveis migrações de células 

cancerígenas até outros nodos dentro da cadeia linfática ou o espalhamento 

regional do tumor. Como a determinação da presença de células neoplásicas nos 

nodos sentinelas faz parte do estadiamento e prognóstico integral do câncer 

(ausência de células tumorais, baixa probabilidade de metástases em outros 

nodos ou órgãos), é comumente realizada a excisão do linfonodo sentinela (LNS) 

para uma posterior avaliação patológica50.  

Segundo um estudo publicado por Adib e Barton em 2006, onde é feito 

um detalhamento dos principais momentos históricos da detecção de LNS, 

definiu-se que o conceito de LNS foi introduzido por Cabanas em 1977 quando 

descreveu o uso de linfo-angiogramas para demonstrar o LNS associado ao 

câncer de pênis. Outro momento importante no estabelecimento desta técnica de 

diagnóstico foi quando em 1992, Morton fez o primeiro mapeamento de LNS em 

melanomas, usando um corante, demonstrando assim que a mesma era factível. 

No ano seguinte, Alex e colaboradores usaram pela primeira vez um traçador 

radioativo para localizar LNS em melanoma. Depois Giuliano estendeu esta 

técnica aos cânceres de mama utilizando corante51.  

Grande variedade de experiência tem sido relatada na detecção de 

LNS nos cânceres de mama52 e melanoma53. Especificamente, referente ao 

primeiro, a biópsia para investigação do LNS, têm resgatado consideravelmente a 

sobrevida das pacientes se, comparada a técnica de dissecção axilar total. 

Conduta clínica, normalmente aplicada até o findar do século passado. Este 

último procedimento, agrega vários efeitos colaterais indesejáveis, formando 

conjunto de anomalias pós-cirúrgicas como: linfodema, seromas, neuromas, 

parestesia, problemas com a cicatrização da ferida e a diminuição no movimento 

do braço adjacente54. Além destas irregularidades, a probabilidade da ocorrência 

da remoção de nodos sadios sujeitaria os pacientes ao quadro de fragilidade 
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potencializado pela existência dos filtros que poderiam atenuar a posterior 

migração das células tumorais (cancerígenas). 

As aplicações do conceito de LNS estendem-se hoje a outros tumores 

epiteliais como os ginecológicos55 (carcinomas da vulva, cervicais, endometriais e 

do ovário), de próstata56, cólon-retal57, de cabeça e pescoço58 e do estômago59. 

3.5 Estratégias estabelecidas para o estadiamento do LNS 

Como para toda técnica diagnóstica, o estadiamento do LNS deve 

apresentar uma alta especificidade (fração dos casos que obtiveram resposta 

positiva no teste entre aqueles que possuem a doença) e sensibilidade (fração 

dos casos que tiveram resposta negativa no teste entre aqueles que não possuem 

a doença)60. A implicação de uma técnica de baixa especificidade no contexto do 

estadiamento do LNS é o aumento da realização de técnicas cirúrgicas invasivas 

desnecessárias, expondo assim ao paciente a riscos intra e pós-operatórios. Por 

outro lado, uma baixa sensibilidade é devastador, visto que, o paciente não 

receberá nenhuma terapia, possivelmente terá recaídas e aumentarão as 

probabilidades de metástases em outros órgãos61. Portanto, a sensibilidade é 

considerada o fator preponderante para diagnóstico, no estadiamento do LNS62. 

As principais estratégias propostas para a detecção de linfonodos 

sentinelas são: 

1. Marcação do nodo sentinela com corantes (ex. Azul patente V), e 

posterior remoção cirúrgica para análise por técnicas histológicas, imuno-

histoquímicas ou por reação em cadeia da polimerase. A técnica de detecção é 

evidenciada através da coloração das proteínas da linfa mediante ligações do tipo 

sulfonamida, estabelecidas entre os grupos aminos superficialmente expostos das 

proteínas e os agrupamentos sulfônicos dos corantes (FIG. 4)63.  

2. Identificação com emprego da técnica de imagem cintilográfica na 

detecção do LNS com utilização de radiofármaco coloidal marcado com 99mTc50. 

3. Métodos radiológicos e de medicina nuclear sofisticados. 

Encontram-se entres estes: a PET com utilização do 18Fluor-Deoxi-Glicose (FDG), 

anticorpos e peptídeos radiomarcados específicos para receptores de 

biomoléculas citoplasmáticas próprias de células tumorais, e agentes de contraste 
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magnéticos com especificidade pelo sistema reticulo-endotelial para serem 

utilizados em ressonância magnética50.  

 

 

FIGURA 4- Reação de formação do complexo proteína-corante na técnica de 
detecção de linfonodo sentinela.  

Estudos comparativos por imagens feitos em pacientes portadores de 

melanoma e câncer de mama com PET-18FDG têm demonstrado uma menor 

sensibilidade em relação à técnica de biópsia do LNS, principalmente em 

presença de micrometástases64, 65. 

As técnicas de projeção das imagens anatômicas para a detecção de 

LNS têm uma baixa sensibilidade devido à falta de alterações anatômicas visíveis 

como, por exemplo, o não aumento de tamanho do nodo quando este é invadido 

por células neoplásicas49. 

3.6 Colóides de 99mTc para a detecção de LNS 

Atualmente a combinação da marcação com corantes, e radiocolóides 

de 99mTc é a técnica de detecção associada a uma análise patológica posterior 

(biópsia), com maior aceitação na prática clínica pelos altos valores de 

especificidade e sensibilidade observados em estudos comparativos entre ambas 

técnicas individuais assim como com outras66,65, 67.  

Os principais colóides de 99mTc internacionalmente usados para 

radioguiar a biopsia de LNS têm sido, o 99mTc-enxofre coloidal, 99mTc-albumina 

humana nanocoloidal, 99mTc-trissulfeto de antimônio. A utilização preferencial 

deles responde à disponibilidade e à familiarização com estes colóides nas 

diferentes áreas geográficas. Por exemplo, o 99mTc-enxofre coloidal (<5000 nm) é 

o radiotraçador de escolha para a detecção de LNS, na comunidade médica dos 

Estados Unidos, enquanto a 99mTc-albumina humana coloidal (< 80 nm, 95% das 

partículas) é o mais empregado na Europa e 99mTc-trissulfeto de antimônio (3-30 
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nm) na Australia68,69. Adicionam-se a estes, outros de menor uso como colóides 

de sulfeto rênio e fluoreto de estanho, macro-colóides de albumina e dextrans. As 

partículas destes radiotraçadores abrangem tamanhos entre 2,5-5000 nm70. 

No Brasil o 99mTc-dextran-500 e o colóide de 99mTc-ácido fítico são os 

mais usados para esta finalidade diagnóstica. O tamanho das partículas 

concentram-se em uma faixa entre 1 e 30 μm (≥ 90%)71. 

Os traçadores, 99mTc-colóides, difundem-se através dos vasos 

linfáticos, sem entrar na corrente sanguínea. Posteriormente, são submetidas a 

uma retenção mecânica e a fagocitoses pelos macrófagos, nos seios dos 

linfonodos. O desempenho biológico destes colóides é definido principalmente 

pelo tamanho das partículas. Diferentes trabalhos referem à faixa de 2,5-1000 nm 

como a faixa ideal de tamanho para estes radiotraçadores72, enquanto outros 

citam uma faixa ótima mais estreita, entre 10 e 150 nm73. Partículas com este 

tamanho (2,5-1000 nm) são um pré-requisito para uma eficiente captação das 

partículas radiomarcadas pelos macrófagos presentes nos nodos linfáticos, 

conjuntamente com uma carga líquida superficial negativa e a opsonizacão destas 

partículas através de alguns componentes do sistema complemento: C3, C4B e 

C5 e algumas globulinas α e β (mecanismo ativo)72. 

Sabe-se também que a cinética de distribuição passiva dos colóides de 

99mTc nos nodos linfáticos é definida pelo tamanho das partículas. Partículas 

menores drenam mais rápido pelas cadeias de nodos do que as maiores. Deste 

modo, a rapidez com a qual o mecanismo de retenção ativo nodal supera o 

mecanismo de distribuição passiva do radiotraçador dependerá do tamanho das 

partículas. Preparações radiofarmacêuticas com partículas de grande tamanho 

marcarão uma proporção de nodos superiores em tempos mais avançados do 

que os determinados nos momentos iniciais após a injeção. Contrariamente, as 

partículas muito pequenas transitarão a uma velocidade que supera a velocidade 

do mecanismo ativo pela qual seriam retidas nos linfonodos, diminuindo assim a 

captação nos nodos linfáticos. A interação entre ambos os mecanismos, passivo e 

ativo pode ter implicações na seleção do traçador e no tempo entre a injeção e a 

detecção74. 
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Entretanto, resultados semelhantes na literatura com radiocolóides de 

tamanhos diferentes demonstram que os desempenhos biológicos destes 

radiotraçadores podem ser modulados com outras variáveis envolvidas na 

farmacocinética como a dose (número de moléculas ou atividade injetada), o 

intervalo de tempo entre a injeção e a detecção (com um detector portátil de 

radiação ou a realização de uma técnica por imagem), o volume de injeção e o 

sitio de injeção75,76.  

O número de moléculas injetadas é um parâmetro crítico na 

radiodetecção de LNS. Ele está relacionado com a saturação da capacidade de 

depuração do LNS baseado no mecanismo ativo de fagocitose desenvolvido 

pelos macrófagos. Esta é a razão pela qual é recomendado administrar 

preparações com um número baixo de partículas77. 

Os colóides ideais para a detecção de LNS devem mostrar a máxima 

retenção no nodo sentinela, uma escassa retenção no lugar da administração 

(local de injeção) e mínima distribuição nos nodos linfáticos secundários78. Além 

destas propriedades específicas para este propósito, os radiotraçadores devem 

possuir uma alta estabilidade nos fluídos biológicos, fácil técnica de marcação e 

uma alta atividade específica 79,80,81. Esta última propriedade acentua-se ainda 

mais devido à preferência de administração de doses baixas.  

3.7 Novos radiotraçadores para a detecção de LNS 

Entre os mais promissores radiotraçadores para a detecção de LNS 

encontram-se os lipossomas e as nano-partículas com afinidade pelos receptores 

presentes nos macrófagos. Alguns destes estão na fase de ensaios clínicos. São 

radiomoléculas que têm sido desenhadas com o intuito de superar as deficiências 

observadas na utilização dos radiocolóides de 99mTc e os corantes, tais como a 

lenta depuração do local de injeção, a não concentração total do agente no LNS e 

a necessidade de dois fármacos para um diagnóstico preciso. Estas limitações 

dos agentes convencionais na detecção de LNS devem-se principalmente a falta 

de especificidade dos mesmos para este propósito82. 
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3.7.1 Lipossomas. 

Os lipossomas têm sido uma modalidade muito estudada para a 

administração nos vasos linfáticos como agentes utilizados em técnicas por 

imagem. Eles são vesículas, onde o volume aquoso está totalmente envolto por 

uma membrana de fosfolipídios, dentro das quais podem ser encapsulados ou 

conjugados diferentes entidades químicas como corantes e radiocolóides. Estes 

vetores de transporte possuem uma eficiente entrada e retenção na circulação 

linfática como conseqüência do seu tamanho (de 30 nm a vários micrometros de 

diâmetro) e suas características lipofílicas83. Na detecção de LNS, eles têm sido 

utilizados para encapsular o corante azul ou para incorporar em uma mesma 

estrutura o corante e o radioisótopo 99mTc. Como parte desta última estratégia, um 

sistema lipossomal foi desenvolvido baseado no par protéico de alta afinidade 

avidina-biotina. Um lipossoma radiomarcado com 99mTc, com um corante azul 

encapsulado e com unidades superficiais de biotinas foi injetado na planta da pata 

de coelhos e imediatamente em um ponto próximo ao local da primeira injeção foi 

administrada uma dose de avidina. Uma acentuada marcação observou-se no 

linfonodo popliteal dos coelhos utilizados no estudo com relação ao grupo 

controle, onde a avidina não foi administrada84. Este resultado foi explicado pela 

união da avidina, carregada positivamente, às células endoteliais nos linfonodos 

(carregadas negativamente), favorecendo a retenção do lipossoma biotinilado 

ligado à avidina na superfície endotelial dos nodos85. 

Uma estratégia similar à anteriormente descrita foi avaliada, visando à 

eliminação do sistema avidina-biotina. O novo lipossoma azul radiomarcado com 

99mTc possui uma alta carga superficial negativa, o que favorece a união aos 

macrófagos presentes nos nodos linfáticos. Os estudos pré-clínicos foram 

realizados em porcos comparando o desempenho deste radiotraçador com o 

enxofre coloidal-99mTc. Observou-se uma maior retenção dos lipossomas no nodo 

mais próximo do local de injeção. Este lipossoma com agentes de detecção visual 

e radioativo evita as problemáticas de diferenças cinéticas da depuração dos dois 

agentes desde o ponto de injeção (corante/rápida e radiocolóide/demorada), além 

de diminuir o número de injeções por paciente86.  

Estes resultados pré-clínicos revelam a versatilidade de alternativas 

dos sistemas lipossomais na detecção de LNS. Entretanto, ainda é necessário 
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que se realizem ensaios clínicos para demonstrar a sua eficácia. Outras possíveis 

atenuantes para o uso em humanos e o sucesso comercial destes preparados 

radiofarmacêuticos são a complexidade do processo de obtenção com relação 

aos radiocolóides de 99mTc e a pobre estabilidade em condições de 

armazenamento. 

3.7.2 Nanopartículas com unidades de manose 

 A utilização de nanopartículas radiomarcadas com tecnécio com 

especificidade para receptores na superfície dos macrófagos pode ser a 

alternativa mais promissora para a substituição dos radiocolóides de 99mTc, como 

radiofármacos de eleição na detecção de LNS. As propriedades comuns para esta 

nova classe de radiofármacos são rápida migração do ponto de injeção e 

acumulação acentuada e preferencial no LNS. A inclusão de manose na estrutura 

de radiotraçadores tem favorecido o mecanismo ativo de retenção nos nodos 

linfáticos, razão pela qual as desvantagens do emprego de partículas pequenas 

são minimizadas. 

3.7.2.1 Receptor de manose  

O receptor de manose é um receptor transmembranal de 175 kDa 

expresso nos macrófagos, nas células dendríticas, nas células do endotélio 

linfático e hepático, no baço e nas células mesangiais dos rins87,88. A estrutura 

primária deste receptor é composta por 11 domínios (FIG. 5)89,90.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5- Diagrama da estrutura de domínios no receptor de manose. FNII: 
domínio do tipo fibronectina II, DLTC: domínio de lectina tipo-C, C: domínio 
citoplasmático. Modificada da referência 90. 
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O receptor de manose é uma proteína de membrana tipo-I, possuindo 

um domínio citoplasmático responsável pela internalização do receptor e seu 

retorno à superfície celular. O domínio N-terminal deste receptor liga-se a 

sacarídeos sulfatados, enquanto o domínio de fibronectina II se liga ao colágeno. 

Os oito domínios de reconhecimento de carboidratos (lectinas tipo-C) mediam a 

união do receptor de manose com açucares terminados em manose, fucose ou N-

acetilglucosamina. A afinidade deste pela manose e a fucose é maior que pela N- 

acetilglucosamina, (ligações dependentes do íon Ca2+)91.  

O receptor de manose é considerado um receptor endocítico porque 

em estado estacionário somente 10% a 30% destes encontram-se na superfície 

celular. Ele pode se ligar a substâncias tanto exógenas como endógenas88. Por 

esta razão os receptores de manose tomam parte em diferentes processos tanto 

homeostáticos como imunológicos92. Existem evidencias da inclusão do receptor 

de manose no processamento e apresentação de antígenos, na fagocitose e 

endocitose, nas cadeias de sinalizações intracelulares, e na migração celular88,90. 

3.7.2.2 Radiotraçadores  

O primeiro composto para comercialização desta nova geração de 

radiofármacos para detecção de LNS é o Lymphoseek® (Neoprobe Corporation) 

que já se encontra em ensaios clínicos fase III. Ele é composto por um esqueleto 

de dextran com múltiplas unidades de manose (42) e ligado sinteticamente ao 

agente quelante DTPA (2) para posterior quelação ao núcleo de 99mTc (FIG. 6). A 

massa molecular do conjugado é aproximadamente igual a 28,2 kDa e com um 

diâmetro molecular médio de 7 nm que permite uma melhor difusão pelos 

capilares linfáticos e sanguíneos93.  
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FIGURA 6- Estrutura molecular do Lymphoseek. Modificada da referência 93. 

Os estudos pré-clínicos do Lymhoseek feitos em coelhos e porcos 

demonstraram que este radiotraçador é depurado mais rapidamente do sitio de 

injeção que o 99mTc-enxofre coloidal filtrado (50 -200 nm) e ao mesmo tempo é 

sugerido seu uso em cânceres gastrointestinais e de próstata94,95,96. Também, foi 

confirmada uma alta retenção no primeiro linfonodo por um intervalo de 3 horas, 

assim como uma diminuição na captação dos outros nodos da cadeia linfática 

com relação ao 99mTc-enxofre coloidal filtrado. Em síntese, os estudos pré-clínicos 

evidenciaram que o Lymphoseek pode ser aplicável tanto em cirurgias abertas 

como laparoscópicas sem interferência da radioatividade do local de injeção97. 

Os estudos clínicos fases I e II em câncer de mama e melanoma têm 

sido bem sucedidos, tomando como referência novamente o 99mTc-enxofre 

coloidal filtrado 97,98,99,100,101.  

Em estudos associados ao mesmo projeto de pesquisa, as unidades de 

DPTA na estrutura do Lymphoseek foram substituídas pelo agente S-acetil-

mercaptotriglicina (MAG3) com o intuito de aproveitar a maior estabilidade 

mostrada pelo sistema MAG3 na quelação do 99mTc102. Os resultados pré-clínicos 

iniciais foram satisfatórios, mas  as pesquisas complementares em animais não 

continuaram. 

As outras moléculas avaliadas com especificidade pelos receptores de 

manose na identificação de LNS são conjugados de albumina sérica humana 

(ASH). A ASH possui duas características que a tornam uma molécula apropriada 

para esta finalidade diagnóstica: seu diâmetro molecular (eixos menores, 6 nm; 

eixos maiores, 8 nm) e fácil conjugação com outras moléculas através dos grupos 
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aminos das lisinas desta proteína. A ASH tem o tamanho mínimo que impede a 

drenagem direta de partículas ao sangue pelos capilares sanguíneos. Deste 

modo, sua velocidade de drenagem pelo sistema linfático será máxima, 

possibilitando uma rápida identificação do LNS103. 

São dois os conjugados de albumina desenvolvidos até a data atual. 

Um deles foi sintetizado a partir do agente quelante do 99mTc, 6-

hidrazinonicotinamida (HYNIC) e um derivado cianometilado da manose. A massa 

molecular do conjugado de ASH é de 79,9 kDa, com 44 unidades de manose e 

menos de uma unidade de HYNIC por molécula de ASH (FIG. 7). Os estudos em 

ratos evidenciaram uma alta captação no linfonodo popliteal deste novo 

conjugado radiomarcado com 99mTc e baixa captação nos outros nodos linfáticos 

ao comparar com o conjugado de ASH-HYNIC sem manose e outro colóide 

comercialmente disponível (Nanocis, 100 nm) em tempos de 30 min, 1 hora e 6 

horas, para uma dose injetada de 1·10-12 mol104. Entretanto, não há na literatura 

relatos de estudos clínicos com este radiotraçador. 

 

 

 

 

FIGURA 7- Estrutura do conjugado ASH-HYNIC-manose. Modificada da 
referência 104. 

O outro radioconjugado de Tecnécio-99m conhecido como albumina de 

soro humano neomanosilada (MSA), possuindo 15,9 e 19,4 unidades de manose 

e grupos tióis por molécula de ASH 103, encontra-se em estudos clínicos para sua 

utilização como agente diagnóstico em metástases de câncer de pulmão em fase 

I de células não pequenas. Uma alta especificidade (95,2%) e taxa de falsos 

negativos nula (0%) (alta sensibilidade) foram referidas neste ensaio clínico. Ao 

mesmo tempo o radiotraçador pode ser injetado antes do início da intervenção 

cirúrgica ou durante a mesma, permitindo reduzir o tempo no procedimento e o 

incômodo do paciente e dos profissionais105. Além das boas propriedades deste 

possível radiofármaco, ele ainda tem como vantagem ser facilmente sintetizado 
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através de duas etapas. A primeira é a conjugação de um derivado da manose (α-

L-manose-piranosil-fenilisotiocianato) à ASH e segunda é uma redução das 

pontes dissulfeto intramoleculares, estabelecidas entre os grupos tióis de duas 

cisteínas da ASH, garantindo assim, a coordenação ao 99mTc (FIG. 8)103. Esta 

técnica de marcação de moléculas com 99mTc tem sido previamente utilizada com 

sucesso em anticorpos e outros conjugados de ASH106, 107.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8- Esquema do procedimento de síntese do MAS. Modificada da 
referência 103. 

3.8 Técnicas de marcação de biomoléculas com 9mTc 

Entre os radiofármacos utilizados na medicina nuclear, os mais 

amplamente usados são os do radioisótopo 99mTc. O uso preferencial destes 

radiotraçadores deve-se às ideais propriedades nucleares e à disponibilidade do 

99mTc. Entretanto, a química de marcação constitui um dos principais desafios no 

desenvolvimento de radiotraçadores com este isótopo, por ser o tecnécio um 

elemento de transição, que pode existir em 8 estados de oxidação diferentes, de 

(VII) a (–I). Por essa razão, para a sucedida obtenção destes radioagentes é 

necessário o conhecimento da química de coordenação do tecnécio e da 

estrutura dos agentes quelantes108.  

3.8.1 Classificação dos radiofármacos 

Os radiofármacos de tecnécio podem ser classificados baseados na 

função que tem o isótopo na ação biológica do complexo formado. Eles podem 
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ser radiofármacos tecnécio-essencial ou tecnécio-marcado. No caso dos agentes 

essenciais, o átomo de tecnécio é um componente crítico do fármaco, sendo um 

elemento determinante na estrutura e nas propriedades físico-químicas da 

molécula, definindo portanto, a localização ou destino biológico. Estes 

radiofármacos são geralmente complexos de baixa massa molecular e a 

biodistribuição destes é estritamente definida pelo fluxo sanguíneo (perfusão). 

Eles estão direcionados ao estudo da função cardíaca, à fagocitose, depuração 

dos hepatócitos, filtração glomerular e a absorção óssea. Um exemplo desta 

classe de compostos é o 99mTc-Sestamibi, [Tc(CNR)6]
+ (R=CH2C(CH3)2OCH3) 

onde o cátion 99mTc+ garante a coordenação de unidades de 2-metoxi-2-metil- 

isonitrila para assim lhe atribuir uma alta lipofilicidade superficial à esfera de 

coordenação (FIG. 9). Este radiofármaco é utilizado em diagnóstico por imagem 

da função do miocárdio109.  

 

FIGURA 9- Estrutura do radiofármaco 99mTc -Sestamibi 

Nos radiofármacos 99mTc-marcados, o átomo do tecnécio é 

simplesmente utilizado como um elemento rastreador do fármaco possibilitando 

conhecer o mecanismo farmacocinético e farmacodinâmico do produto em 

associação. Geralmente o 99mTc nesta classe de radiotraçadores está ligado a 

uma molécula com especificidade biológica (peptídeo, anticorpo) de tal maneira 

que não interfira nas propriedades fisiológicas das espécies biologicamente 

ativas110. 

Uma característica fundamental que devem possuir os radiofármacos 

de 99mTc é uma ligação estável do radionuclídeo à biomolécula. A dissociação in 

vivo do radiometal pode conduzir a uma imagem de baixa qualidade, uma 
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desnecessária exposição à radiação para o paciente e uma imprecisa 

interpretação da imagem110. 

O 99mTc é produzido a partir de um gerador de 99Mo. Ele é eluído em 

solução salina na forma de Na99mTcO4 (pertecnetato de sódio). Esta espécie de 

99mTc possui estado de oxidação VII, no qual o 99mTc é praticamente inerte, razão 

pela qual tem que ser reduzido. O novo estado de oxidação vai depender do 

agente redutor, o agente quelante e as condições da reação. A rica e diversa 

química redox do tecnécio torna difícil o controle do estado de oxidação e a 

estabilidade dos quelatos de 99mTc. Ao mesmo tempo, permite oportunidades para 

modificar a estrutura e as propriedades dos complexos de tecnécio mediante a 

seleção de agentes quelantes com alta afinidade por um estado de oxidação 

específico do radioelemento17.  

3.8.2 Sistema de marcação [TcO(NxS4-x)] 

O pertecnetato é um oxidante débil, em meio ácido ele é reduzido por 

agentes, como o cloreto estanoso (SnCl2). O íon 99mTcO4
- quando é reduzido na 

presença de ligantes, comumente não cede todos os átomos de oxigênio, 

formando os núcleos [TcO]3+ ou [TcO2]
+. Os complexos que contêm o núcleo 

[TcO]3+ tomam configurações espaciais octaédrica hexa-coordenada ou piramidal 

quadrada penta-coordenada. Em presença de ligantes adequados, outros núcleos 

de menor estado de oxidação podem ser obtidos (IV, III, I).  

O núcleo [TcO]3+ tem sido um dos mais estudados. Neste o Tc tem 

estado de oxidação (V), adotando geralmente a geometria piramidal quadrada 

com uma dupla ligação com o átomo de oxigênio na posição apical. Este núcleo é 

estabilizado por ligantes doadores de elétrons  e  dos tipos amino, amido e 

tiolato. Isto justifica o considerável número de trabalhos relacionados com a 

estabilização mediante ligantes tetradentados NxS4-x para ocupar a base plana da 

estrutura piramidal. Entre os ligante NxSx-4 desenvolvidos encontram-se: os N3S 

triamidomonotióis, os N2S2 diamidoditióis (DADS), os N2S2 monoamino-

monoamidotióis (MAMA) assim como o quelante bifuncional MAG3 (FIG. 10 A). 

Entretanto, como esta família de compostos [TcO(NxS4-x)] inevitavelmente conduz 

à obtenção de isômeros syn e anti (FIG. 10 B), com diferentes propriedades 

farmacocinéticas, outros tipos de ligantes tem sido desenvolvidos, como o N4, 
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NxPy e SxPy. A alternativa de utilizar combinações de ligantes tri e monodentados 

para estabilizar a conformação geométrica (sistema 3 + 1) tem gerado complexos 

com reações de substituição in vivo, porque o ligante monodentado é fácil de 

substituir por grupos ligantes competidores, formando desta maneira uma 

estrutura de concha fechada111. 

  

FIGURA 10- A: Estrutura do [TcO(MAG3H)]-. B: Isômeros syn e anti da classe de 
compostos [TcO(NxS4-x)]. Modificada da referência 111. 

3.8.3 Sistema de marcação [TcN]2+ 

Outra alternativa avaliada é o núcleo de nitrido [TcN]2+. Este núcleo 

possui uma maior estabilidade redox que o [TcO]3+, mas sua utilização não 

parece ser muito vantajosa, desde que há a necessidade  de passos adicionais na 

preparação do precursor [TcN]2+ a partir do íon TcO4
- 111.  

3.8.4 Sistema de marcação HYNIC 

O agente quelante bifuncional HYNIC tem sido muito utilizado na 

marcação com 99mTc devido a fácil conjugação à biomoléculas. Os complexos do 

HYNIC são quimicamente robustos, devido à dupla ligação estabelecida entre o 

isótopo e a o nitrogênio (agrupamento hidrazina) disponível no HYNIC (FIG. 11). 

Esta união ocorre provavelmente por uma reação de condensação entre o [TcO]3+ 

e o HYNIC. O 99mTc pode-se também coordenar ao nitrogênio do anel piridinico 

deste agente quelante funcional112.  

No entanto, para completar os sítios de coordenação do tecnécio é 

necessário o uso de coligantes (tricina), fato que confere uma falta de 

homogeneidade molecular pela possibilidade de formação de múltiplos isômeros. 

Este constitui o principal desafio para uma maior aplicabilidade clínica deste 

sistema de quelação do 99mTc, devido à presença de várias entidades químicas 

com possíveis comportamentos farmacológicos diversos112.  
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FIGURA 11- [99mTc(HYNIC)(tricina)2]. Modificada da referência 112.  

3.8.5 Sistema de marcação [99mTc(O2H)3(CO)3]
+ 

Com o intuito fundamental de se obter um sistema de quelação 

organometálico de 99mTc altamente inerte in vivo, preparado em meio fisiológico 

com alta pureza e com um curto tempo de reação, foi desenvolvido um precursor 

organometálico, denominado de 99mTc-tricarbonila, [99mTc(O2H)3(CO)3]
+113. Ele é 

obtido por métodos sintéticos simples, a partir do pertecnetato a pressão 

atmosférica (95oC / 20-30 min), com uma corrente de CO em presença de um 

agente redutor (NaBH4), ou através da adição somente do Na99mTcO4 a um kit 

liofilizado comercial para este propósito composto por 4,5 mg de Na2(H3BCO2), 

2,9 mg de B4Na2O7, 7,8 mg Na2CO3, 9,0 mg NaKC4H4O64 (Isolink, Mallinckrodt-

Tyco Med) (FIG. 12). O [99mTc(O2H)3(CO)3]
+, é solúvel em água e as três 

moléculas de água da estrutura podem ser facilmente substituídas. O núcleo 

[99mTc(CO)3]
+ é quimicamente forte e possui uma boa estabilidade sob condições 

agressivas114. 

 

FIGURA 12- Vias de obtenção do precursor [Tc(O2H)3(CO)3]
+. (1) utilizando fluxo 

de monóxido de carbono (método inicial), (2) empregando boranocarbamato 
(Isolink, kit comercial). Modificada da referência 114. 
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O [Tc(O2H)3(CO)3]
+ pode se unir a ligantes mono, bi e tridentados, 

porém os dois últimos conferem uma alta estabilidade termodinâmica. Entretanto, 

os ligantes tridentados são ainda mais vantajosos pela alta velocidade de 

quelação do precursor e melhor desempenho biológico (menor ligação às 

proteínas do plasma, rápida depuração sanguínea e dos órgãos de excreção). 

Uma grande variedade de ligantes podem ser utilizados para a marcação de 

radiotraçadores baseados no íon aquoso [Tc(O2H)3(CO)3]+, tais como os 

aminoácidos histidina e cisteína. Este último é funcionalizado pelo enxofre 

aumentando consideravelmente a velocidade de complexação do 99mTc em 

relação ao aminoácido nativo. Peptídeos com caudas de histidinas também têm 

sido utilizados com sucesso na obtenção de radiotraçadores com alta atividade 

específica115.  

Pelas adequadas propriedades deste precursor do 99mTc, seu uso está 

ganhando um espaço cada vez maior na marcação de moléculas116,117.  

3.9 Considerações finais  

No desenho de uma nova radiomolécula de Tecnécio-99m 

bioespecífica para detecção de LNS deve-se considerar um esqueleto estrutural 

biocompatível de baixo custo, no qual seja possível ligar as unidades 

responsáveis pela união ao alvo biológico e as envolvidas na quelação do 

radioisótopo. O dextran constitui um polímero ideal para esta finalidade, ele está 

disponível para uso clínico em uma grande variedade de tamanhos moleculares118 

o que permite modular a velocidade migração desde o sitio de injeção. Entretanto, 

para garantir uma forte ligação do tecnécio, e assim evitar a transquelação do 

isótopo in-vivo, usando o núcleo [99mTc(O2H)3(CO)3]
+, é necessário modificar 

quimicamente este polímero, já que o íon aquoso tri-carbonílico não reage com os 

grupos hidroxilas dos polissacarídeos119. A utilização de cisteinas-S-modificadas 

tem demonstrado ser um excelente quelante tridentado para o 

[99mTc(O2H)3(CO)3]
+ na marcação de biomoléculas120. Como elemento de 

especificidade biológica, sugere-se o monossacarídeo manose, pela comprovada 

afinidade pelos receptores em células presentes nos linfonodos91, 97. Por essa 

razão as propostas moleculares avaliadas neste trabalho são conjugados de 

dextran-S-cisteína-manose radiomarcados com o precursor 99mTc-tricarbonila.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Equipamentos 

 Agitador de tubos, modelo AP56 – Phoenix, Brasil; 

 Aquecedor IKA® RH-KT/C – IKA-Werke, Alemanha,  

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

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

 Contador automático tipo poço com cristal NaI (Tl), modelo E5002, cobra 

II, auto-gamma -  Packard, Illinois, EUA; 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência equipado com os seguintes 

módulos: 

-Bomba, modelo LC-10 AT VP - Shimadzu, Japan,  

- Controlador, modelo SCL-10 AVP -  Shimadzu, Japan, 

- Automostrador, modelo SIL-10 AF - Shimadzu, Japan, 

-Estufa para colunas, modelo CTO- 10 AVP - Shimadzu, Japan, 

-Detector de radioatividade, modelo 1000/2000 - Shell Jr., EUA  

-Computador DELL celeron 2,4 GHz com software Shimadzu Class-VP 

version 6.14 SP2 – Shimadzu, Japan; 

 Gama-câmara equipada com os seguintes módulos: 

- Colimador - Mediso, Hungria.  

- Detector Gama - 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; 

 Purificador de água Elix 10 UV - Millipore, EUA; 

 Scanner de radioatividade, modelo AR-2000 - Bioscan, EUA. 
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4.2 Materiais 

 Coluna de separação de fase reversa para Cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE), Symetry®C18 (RP-C18), 4,6 × 250 mm, 5µm - 

Waters, EUA; 

 Colunas de exclusão molecular PD-10, Sephadex G-25 (1000 – 5000 

Da) - Amershan, Biosciences, Suíça; 

 Fitas cromatográficas de celulose # 1, 58 × 68 cm - Whatman, Reino 

Unido;  

 Fitas cromatográficas de celulose # 3 MM, 58 × 68 cm - Whatman, 

Reino Unido;  

 Fitas cromatográficas de camada delgada ITLC-SG (Instant Thin Layer 

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

 Papel indicador de pH, Universalindikator pH 0-14 – Merck, Alemanha; 

 Membranas filtrantes hidrofílicas 0,22 µm, GSWP-04700 - Millipore®, 

EUA;  

 Membranas filtrantes hidrofóbicas 0,22 µm, FGLP-04700 - Millipore®, 

EUA;  

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

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

 Seringas de insulina de 0,5 e 1,0 mL - B&D, EUA; 

 Tubos reacionais de polipropileno de 1,5 mL, MCT-150-C - Axygen 

Scientific® , EUA; 

 Vidrarias em geral e instrumentos cirúrgicos. 

4.3 Reagentes 

 2-propileno-S-cisteína-dextrans (16,6 kDa e 30 kDa) e 2-propileno-S-

di-cisteína-manose-dextrans (20 kDa e 30kDa)  liofilizados, pureza 

>95%-National Center for Scientific Research “Demokritos”, Grécia 

(TAB. 2 e FIG. 13). 

 Acetona, grau de pureza p. a. - Merck, Alemanha; 

 Acetonitrila, grau de pureza CLAE - Merck, Alemanha; 

 Ácido clorídrico, grau de pureza 37% p.a. - Merck, Alemanha; 
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 Ácido trifluoracético, grau de pureza p.a. - Merck, Alemanha;  

 Cisteína, grau de pureza 98% - Sigma Aldrich, Alemanha; 

 Cloreto de sódio, grau de pureza p. a. - Merck, Alemnha; 

 Corante (Azul patente V) - Guerbet Prod. Radiológicos Ltda, Brasil; 

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

 Fosfato de sódio monobásico - Merck, Alemanha; 

 Fosfato disódico anidro - Merck, Alemanha; 

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

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

 Histidina, grau de pureza 99% - Sigma Aldrich, Alemanha; 

 Kit liofilizado Ácido Fítico-Fitato (20 mg ácido fítico; 1 mg SnCl2 2H2O) 

- DIRF/IPEN/CNEN-SP, Brasil; 

 Kit liofilizado Dextran-500 (100 mg dextran 50 kDa; 1,5 mg SnCl2 

2H2O) - DIRF/IPEN/CNEN-SP, Brasil; 

 Kit liofilizado Isolink (4,5 mg Na2(H3BCO2); 2,9 mg B4Na2O7; 7,8 mg 

Na2CO3; 9,0 mg NaKC4H4O64) - Tyco Healthcare, EUA  

 Metanol, grau de pureza p. a. - Merck, Alemanha; 

 Octanol, grau de pureza p.a. - Merck, Alemanha; 

 Radioisótopo tecnécio-99m em forma de [Na99mTcO4], obtido do 

gerador molibdênio-99/tecnécio-99m (DIRF/IPEN/CNEN-SP), Brasil; 

 Solução fisiológica estéril (cloreto de sódio 0,9%) – Soreq N.R.C. 

Radiopharmaceuticals, Israel; 

 Uretana, grau de pureza 99% - Sigma Aldrich, EUA. 
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TABELA 2- Detalhes estruturais dos conjugados de dextran considerados neste 
estudo. 

Composto 
Peso molecular 

(kDa) 

Número de 

cisteínas 

Número de 

manoses 
Abreviações 

2-propileno-S-cisteína-dextran 16,6  30 - DC-1 

2-propileno-S-cisteína-dextran 30 45 - DC-2 

2-propileno-S-di-cisteína-manose-dextran 20 6 24 DCM-1 

2-propileno-S-di-cisteína-manose-dextran 30 9 36 DCM-2 
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FIGURA 13- Estrutura química dos conjugados 2-propileno-S-cisteína-dextrans 
(A) e 2-propileno-S-di-cisteína-manose-dextrans (B). 

4.4 Animais 

 Ratos sadios da espécie Rattus norvegicus, linhagem Wistar (fêmeas, 

150-200 g) - Biotério IPEN/CNEN-SP, Brasil; 

 

4.5 Métodos 

4.5.1 Preparação do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

O precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ foi preparado segundo as indicações 

do fabricante. Ao kit de Isolink foi adicionado 1 mL de Na99mTcO4 (925 MBq). A 

mistura foi aquecida a 100 oC durante 20 minutos. A reação foi interrompida em 

banho de gelo e o pH foi neutralizado com 300 μL de uma solução ácida [tampão 

fosfato 1M (pH= 7,2) / HCl 1M (1:2)] previamente nitrogenada. 

A B 
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4.5.2 Estratégia de otimização para a marcação do DC-1 a partir 

do[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Para otimizar a marcação do DC-1 foi utilizada uma estratégia em três 

etapas: 

 Estudo preliminar da razão massa do DC-1 e atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

 Otimização do tempo e a temperatura da radiomarcação do DC-1 

 Otimização da atividade específica. Estudo do efeito da razão quantidade 

do DC-1 e atividade do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

A representação gráfica da estratégia pode ser observada na FIG 14. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Representação gráfica da metodologia empregada na otimização da 
marcação do DC-1. 

 

4.5.2.1 Estudo preliminar da razão massa do DC-1 e a atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Cem microlitros do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ (37 MBq) foram 

adicionados a tubos reacionais que continham diferentes volumes da solução 

aquosa do conjugado de dextran DC-1 (6,0 10-5 M), na faixa de 10 a 50 μL. As 

reações de marcação foram realizadas a 80 oC durante 30 minutos, após 

homogeneização inicial da mistura.  
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4.5.2.2 Otimização do tempo e temperatura da radiomarcação do conjugado 

DC-1  

Um planejamento experimental fatorial a três níveis (32) foi utilizado 

como ferramenta estatística para pesquisar os efeitos do tempo e a temperatura 

sobre a pureza radioquímica. Os níveis estudados para o tempo e a temperatura 

foram 10, 20, 30 minutos e 70, 85, 100 oC respectivamente. Todas as 

radiomarcações realizaram-se em tubos reacionais contendo uma mistura de 20 

μL de solução aquosa de DC-1 (6,0 10-5 M) e 100 μL do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ (37 

MBq). 

4.5.2.3 Otimização da atividade específica. Estudo da razão quantidade do 

DC-1 e a atividade do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Em 8 tubos reacionais foram colocados 20 μL de soluções aquosas do 

conjugado DC-1 com concentrações de 6,0 10-5 (20 µg, 1205 pmol); 4,5 10-5 (15 

µg, 904 pmol); 3,0 10-5 (10 µg, 602 pmol);1,5 10-5 (5 µg, 301 pmol); 3 10-6 ( 1 µg, 

60 pmol); 1,8 10-6 (0,6 µg, 36 pmol); 9,0 10-7 (0,3 µg, 18 pmol) e 3,0 10-7 M. (0,1 

µg, 6 pmol). Posteriormente foi adicionado a cada tubo 100 μL do precursor 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ (74 MBq). Após agitação intensa das misturas, a reação de 

marcação foi realizada a 100 oC durante 30 min. 

4.5.3 Radiomarcação dos conjugados DC-2, DCM-1, DCM-2  

Para a marcação do derivado de dextran DC-2 foram utilizados 20 μL 

de uma solução aquosa do conjugado (3,3 10-5 M)  e para os conjugados 2-

propileno-S-di-cisteína-manose-dextran, DCM-1 e DCM-2, também foram 

utilizados 20 μL de soluções com concentrações de 5,0.10-5 e 3,3.10-5 M 

respectivamente. A massa utilizada para todos os compostos foi de 20 μg. 

Para cada marcação foi adicionado 100 μL do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ (74 

MBq). Uma vez homogeneizada as misturas, a radiomarcação ocorreu a 100 oC . 

O tempo de reação para o DC-2 foi de 30 minutos, e para o DCM-1 e DCM-2 de 

60 min. 
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4.5.4 Avaliação radioquímica dos conjugados de dextran marcados com 

99mTc 

4.5.4.1 Pureza radioquímica por combinação das cromatografias em camada 

delgada e papel  

A pureza radioquímica dos conjugados radiomarcados foi determinada 

usando uma combinação de cromatografias em camada delgada [ITLC-SG - 

metanol/HCl (99:1)] e papel [Whatman #1 - Acetona]. As cubas para a realização 

destas cromatografias foram previamente saturadas com os referidos solventes. 

Depois dos solventes percorrerem por capilaridade 10 cm desde o ponto de 

aplicação das amostras (a 1 cm a cima do nível do solvente) , as fitas foram 

retiradas das cubas, secas e analisadas em um radiocromatógrafo.  

A quantificação das porcentagens dos radioconjugados 99mTc-2-

propileno-S-cisteína-dextran (99mTc-DC-1 ou 99mTc-DC-2) e 99mTc-2-propileno-S-

di-cisteína-manose-dextran (99mTc-DCM-1 ou 99mTc-DCM-2) assim como das 

impurezas [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e [99mTcO4]

- foi realizada a partir da atividade 

relativa nos correspondentes fatores de retenção para cada espécie (TAB. 3). As 

equações matemáticas (1; 2; 3) para definir o teor (%) de cada uma das entidades 

radioativas foram as seguintes: 

         
-
     

                

               
 
         

                (1) 

                
         

-
     

                

               
 
    -  

                
-
       (2) 

          -            -                               
         

 
              

 
    (3) 

Onde: 

                 é a atividade no Rf=1 

               é a atividade total da fita cromatográfica 

  
    -                representa que o cálculo é feito para o sistema ITLC-

SG ou Whatman#1 

          -            -           representam as porcentagens dos 

radioconjugados 99mTc-DC-1, 99mTc-DC-2 e 99mTc-DCM-1, 99mTc-DCM-2 
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TABELA 3- Fator de retenção (Rf) das diferentes espécies radioquímicas nos 
sistemas cromatográficos de camada delgada e papel. 

Espécie Radioquímica 

Rf 

ITLC-SG  

metanol/HCl (99:1)  

Whatman #1 

 Acetona 

99m
Tc-2-DC-1 ou  

99m
Tc-2-DC-2 0 0 

99m
Tc-2-DCM-1 ou  

99m
Tc-2-DCM-2 0 0 

[
99m

Tc(OH2)3(CO)3]
+
 1 0 

[
99m

TcO4]
-
 1 1 

4.5.4.2 Pureza radioquímica através da cromatografia de exclusão por 

tamanho 

A cromatografia de exclusão por tamanho foi realizada em colunas PD-

10, previamente equilibradas com água, como controle alternativo para a 

determinação da pureza radioquímica. Amostras de 0,1 mL dos radiotraçadores (5 

μg) foram aplicadas no topo da coluna e a eluição foi feita com água destilada. 

Frações consecutivas (0,5 mL) foram coletadas e a radioatividade foi determinada 

em um contador  tipo poço.  

4.5.4.3 Pureza radioquímica por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) 

Outro método utilizado para a quantificação da eficiência radioquímica 

da marcação assim como as impurezas ([99mTc(OH2)3(CO)3]
+, [99mTcO4]

-) foi a 

CLAE em fase reversa. A analise foi realizada em uma coluna C-18 com um fluxo 

constante de 1 mL/min. O volume de injeção das amostras foi de 10 μL (200 ng). 

Os solventes utilizados na CLAE foram água com acido trifluoroacético (0.1% v/v) 

(Solvente A) e acetonitrila/ ácido trifluoroacético (0,1% v/v) (Solvente B). O 

gradiente cromatográfico começou com uma composição de 95%A-5%B e de 1 a 

25 minutos a composição foi mudando linearmente até 30%A-70%B, para 

finalmente dos 25 até os 30 minutos atingir uma composição de 5%A-95%B. 

4.5.5 Cálculo da atividade específica 

As atividades específicas dos radioconjugados de dextran foram 

calculadas pela equação (4), que descreve matematicamente a definição dada 

deste parâmetro pela Farmacopéia Britânica121.  



52 

 

   
    

     
                                                       (4) 

Onde: AE é a atividade específica do radioconjugado (MBq/μg ou 

MBq/nmol); PR é a pureza radioquímica; A é a atividade presente na solução que 

contém o radiotraçador (MBq) e M é a massa (μg) ou quantidade de substancia 

(nmol) do conjugado de dextran  nesta solução. 

4.5.6 Estabilidade radioquímica dos radioconjugados de dextran 

A estabilidade radioquímica dos radiotraçadores foi observada por um 

período de 6 horas à temperatura ambiente (25 oC). A pureza radioquímica foi 

avaliada no tempo zero hora (imediatamente após a marcação dos conjugados de 

dextran) e novamente depois de 6 horas. A combinação das cromatografias em 

camada delgada [ITLC-SG - metanol/HCl (99:1)] e papel [Whatman #1 - Acetona] 

foi utilizada para avaliar as possíveis mudanças radioquímicas.  

4.5.7 Estudos in vitro de transquelação frente à cisteína e à histidina 

A transquelação do 99mTc ligado aos conjugados de dextran à cisteína 

e à histidina foi estudada em soluções de tampão fosfato-salina 0,1 M, pH de 7,4 

com concentrações dos aminoácidos de 264 μM e 94 μM respectivamente, a 37 

oC durante 90 minutos. A razão molar aminoácido/99mTc- dextran modificado foi de 

1000:1. Utilizaram-se amostras em branco para eliminar os possíveis efeitos do 

tampão na estabilidade dos radiocompostos.  

4.5.8 Determinação do coeficiente de partição dos radioconjugados 

Para determinar a lipofilicidade, cada um dos radiotraçadores foi 

previamente purificado (> 99%) através da cromatografia de exclusão molecular 

em colunas PD-10 (uniram-se as duas frações eluídas com maior atividade dentro 

do pico correspondente a cada radioconjugado, formando uma amostra de 

volume 1mL e atividade de 8.1-10 MBq). Amostras de 200 μL (1,6-2,0 MBq) dos 

radiotraçadores purificados foram adicionadas a frascos contendo uma mistura n-

octanol/agua (3/3 mL) preparada com 72 horas de antecedência. Após agitação 

intensa durante 1 min, o sistema foi deixado em repouso por 30 min. Após este 

período cada frasco foi centrifugado a 5000 x g por 5 min para uma separação 

quantitativa. Retirou-se amostras de 200 μL de cada fase para medição das 

atividades em um contador  tipo poço. Cada determinação foi realizada em 
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triplicata. O coeficiente de partição foi expresso como log10 P e calculado segundo 

a equação (5)122: 

                   
                        -       

                             
                                                (5) 

4.5.9 Estudos biológicos 

Os estudos in vivo foram realizados com aprovação do Comitê de Ética 

do IPEN/CNEN-SP (Anexo 1). 

Em todos os experimentos, os animais foram pesados e anestesiados 

com 400 μL de uma solução de uretana 16,7 % (m/m). Os radiotraçadores foram 

administrados na planta da pata direita por via subcutânea. O volume, a atividade, 

a quantidade injetada, assim como, a realização de uma massagem local após a 

injeção, variaram dependendo do experimento específico. O número de animais 

utilizados em cada experimento encontram-se detalhados no Anexo 2. 

Foram injetados, 5 min antes do sacrifício, 50 μL do corante Azul 

Patente V no mesmo sítio de injeção do radiotraçador. Alguns tecidos, fluidos e 

órgãos foram retirados (linfonodo popliteal, linfonodo inguinal, rins, fígado, 

amostras de sangue, osso e músculo). Órgãos e tecidos foram pesados e 

colocados em tubos para medição das atividades em contador do tipo poço. A 

amostra de sangue foi tirada por punção cardíaca antes do sacrifício do animal, e 

a sua atividade também foi mensurada. 

Para o cálculo das porcentagens de dose captada em tecidos e órgão 

foi preparado um padrão com a mesma dose injetada nos animais. A 

porcentagem da dose retida no órgão (%DI/órgão) foi calculada tomando como 

valor de referência, 100%, a atividade do padrão. Os valores da captação para os 

tecidos (ósseo, muscular) e o sangue foram expressos como porcentagem da 

dose injetada por grama (%DI/g) ou mililitro (%DI/mL) respectivamente. 

A extração popliteal, medida da retenção preferencial do traçador no 

primeiro linfonodo da cadeia linfática, foi calculado pela equação 6: 

                       
           

     
                                                 (6) 
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Onde: LP [%] e LI [%] representam as captações do radiotraçador 

(%DI) no linfonodo popliteal e inguinal respectivamente.  

4.5.9.1 Avaliação do efeito da massa molecular e a presença de manose no 

desempenho biológico dos radioconjugados de dextran-cisteína 

Neste estudo de triagem dos radiotraçadores 99mTc-DC-1, 99mTc-DC-2, 

99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 foram injetados na pata do animal 0,167 nmol (100 

µL) de cada produto. Não foi realizado massagem no sitio de administração da 

droga. O tempo de sacrifício dos animais para análise foi 90 min após injeção. 

Foram somente retirados o linfonodo popliteal, rins e fígado. Os experimentos 

realizaram-se em triplicata (n=3) segundo um planejamento fatorial a dois níveis 

22.  

4.5.9.2 Biodistribuição dos radioconjugados 99mTc-DCM-1 e 99mTc- DCM-2 

utilizando uma dose menor 

A biodistribuição dos produtos 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 foi 

estudada em diferentes tempos (15, 30, 60, 90, 1080 e 1440 min) para os tecidos 

e órgãos citados no item 4.5.9 e também para o ponto de injeção (pata). O 

protocolo utilizado para determinar a captação dos radiofármacos encontra-se 

descrito no item 4.5.9. Os parâmetros avaliados nesta foram: volume de injeção e 

quantidade de produto, 50 µL e 0,05 nmol respectivamente. O ponto de injeção foi 

massageado por um minuto, para facilitar o fluxo pelo sistema linfático. Cada 

experimento foi realizado com tamanho amostral igual a 5 (n=5). 

4.5.9.3 Impacto da pureza radioquímica do produto 99mTc- DCM-2 na 

biodistribuição 

A biodistribuição do produto 99mTc-DCM-2, previamente purificado 

utilizando a cromatografia de exclusão molecular em colunas PD-10 (99,5%), foi 

estudada 30 min após injeção. O volume de injeção e quantidade administrada 

foram 50 µL e 0,05 nmol respectivamente. Cinco animais foram utilizados para 

este estudo (n=5).  
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4.5.9.4 Determinação do efeito da dose e volume de injeção no desempenho 

do 99mTc- DCM-2 

Diferentes doses do radioconjugado 99mTc-DCM-2, 0,05; 0,135 e 0,22 

nmol foram administradas na pata direita das ratas em dois volumes (0,05 e 0,1 

mL) sem massagem após a injeção do traçador. Aos 30 min. depois de injeção 

realizou-se o estudo de biodistribuição. Cada uma das seis combinações foi 

avaliada em triplicata (n=3). 

4.5.10 Desempenho dos radiotraçadores para LNS estabelecidos na 

medicina nuclear brasileira para efeitos de comparação 

4.5.10.1 Radiomarcação e controle radioquímico do produto Dextran-500 

A marcacão do Dextran-500 com 99mTc foi realizada seguindo as 

instruções do fabricante. Ao frasco contendo o produto liofilizado foi adicionado 2 

mL de Na[99mTcO4] (740 MBq) seguido de uma intensa agitação. O tempo da 

reação de marcação foi de 20 min e a mesma ocorreu à temperatura ambiente 

(23 – 25 oC).  

A pureza radioquímica foi determinada usando o sistema de 

cromatografia em papel Whatman # 3 MM/ acetona. O solvente nas fitas 

percorreu uma distância de 10 cm do ponto de aplicação da amostra. Após o 

solvente chegar ao ponto final (“front”), a fita foi retirada da cuba, seca e cortada 

em segmentos de 1 cm. No primeiro segmento (Rf=0), na origem, a atividade está 

associada ao 99mTc-Dextran-500 e ao colóide 99mTcO2 em quanto no Rf=1 

(“front”), atividade corresponde ao [99mTcO4]
-.  

4.5.10.2 Radiomarcação e controle radioquímico do produto Fitato coloidal 

A marcação deste produto comercial foi feita de modo idêntico ao 

descrito no item 4.5.10.1 para o Dextran-500, cumprindo com as indicações do 

fabricante.  

O sistema de cromatografia em papel Whatman # 3 MM/ Metanol 85% 

foi utilizado para a determinação da pureza radioquímica. Os valores de Rf para 

as respectivas espécies radioquímicas correspondem aos mesmos observados 

para o produto Dextran-500 (ver item 4.5.10.1).  
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4.5.10.3 Avaliação biológica 

Os desempenhos biológicos do Dextran-500 e o Fitato coloidal foram 

avaliados seguindo um protocolo semelhante ao descrito no item 4.5.9. O volume 

injetado foi de 100 µL (37 MBq) e o número de animais usados para estudar cada 

produto foi três (n=3). 

4.5.11 Estudos de imagem  

Aquisição de imagem cintilográfica planar de animais foi efetuada em 

gama-câmara equipada com um colimador de baixa energia e alta resolução, 

ângulo de 90º e uma matriz de 256 x 256 X 16, durante 180 segundos. O estudo 

foi realizado em animais previamente anestesiados aos 30 e 90 min após 

administração dos radiotraçadores. A captação em regiões de interesse (ROI) foi 

quantificada considerando-se como 100% a atividade total do animal. 

4.5.12 Análises Estatísticas 

Os resultados de duas ou mais determinações foram mostrados como 

a média e o desvio padrão, especificando o tamanho amostral (n). 

As comparações entre duas amostras independentes foram realizadas 

através do teste t-student. A hipótese nula sempre foi a igualdade entre as médias 

das duas amostras (μ1=μ2) enquanto a hipótese alternativa mudou de acordo com 

o objetivo do experimento, desigual, menor ou maior (μ1≠μ2, μ1<μ2, μ1>μ2). 

A existência de diferenças estatísticas significativas entre três ou mais 

amostras independentes foi determinada por análise de variância simples 

(ANOVA). Em caso de existir diferenças significativas entre as médias das 

amostras comparadas foi utilizado o teste post hoc Tukey-HSD (diferença 

significativa honesta). 

Um desenho fatorial a três níveis e duas variáveis (32) foi utilizado para 

otimizar estatisticamente os valores de temperatura e tempo que garantam uma 

alta pureza radioquímica. Foram acrescentados dois experimentos no ponto 

central da região experimental (85 oC; 20 min) para ter uma estimativa do erro 

experimental. Em total, foram incluídos 11 experimentos. 

A influência de dois fatores (massa molecular e presença de unidades 

de manose na estrutura do conjugado) sobre vários parâmetros típicos tanto da 
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caracterização radioquímica como do desempenho biológico dos radiotraçadores 

foi determinada através de um planejamento experimental próprio para a triagem 

de variáveis, desenho fatorial a dois níveis (22). 

Todas as decisões estatísticas foram tomadas com um nível de 

significância (α) de 0,05. 

Os softwares utilizados para expressar os resultados obtidos em forma 

de gráficos foram: 

 Microsoft Excel 2007, Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA; 

 Origin 8, OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA. 

Para as comparações entre amostras assim como o planejamento e 

análise dos resultados dos desenhos fatoriais (32, 22) utilizaram-se os programas: 

 Statgraphics Plus 5.0, Statistical Graphics Corporation, Rockville, 

MD, USA; 

 Desing-Expert 6.0.1, Stat-Ease, Inc., Minneapolis, MN, USA. 



58 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Preparação do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3)]
+ 

A pureza radioquímica do íon aquoso tri-carbonílico  utilizado nas 

radiomarcações dos conjugados de dextran sempre foi superior a 99%, 

determinada por CLAE (FIG. 15 A). O tempo de retenção desta espécie química 

foi de 17,5 min. Na FIG 15 B observa-se a impureza radioquímica, pertecnetato 

livre, com tempo de retenção de 4,7 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15- Perfis cromatográficos do precursor e do íon pertecnetato (CLAE-
RP), coluna C-18 (4,6 x 250 mm), fluxo: 1 mL/min, volume de injeção: 10 μL. (A) 
[99mTc(OH2)3(CO)3]

+, (B). Na99mTcO4.  
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5.2 Estudo preliminar do efeito da razão massa do DC-1 e a atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

A pureza radioquímica obtida nas radiomarcações do DC-1  para 

quantidades de 0,6; 1,2; 1,8 e 3 nmol (10, 20, 30, 50 μg) foi de 91,58 %; 91,75 %; 

92,89 % e 95,02 % respectivamente. Este parâmetro foi determinado pela 

combinação de cromatografia em papel (Whatman #1/ Acetona) e cromatografia 

de camada delgada (ITLC-SG/ metanol:HCL (99:1)) (TAB. 3) (FIG. 16). As 

atividades específicas variaram de 3,39-0,70 MBq/μg. 

Com a maior amostra do conjugado DC-1 (50 μg) obteve-se o 

radiotraçador com maior grau de pureza, mesmo que a atividade específica (0,70 

MBq/ μg) foi 4,81 vezes menor do que a marcação realizada com 10 μg. O teor 

das impurezas íon [99mTcO4] e [99mTc(OH2)3(CO)3]
+, na marcação com a maior 

massa avaliada do DC-1 (50 μg) neste experimento exploratório foram de 2,44 % 

e 2,54 % respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16-Radiocromatogramas do preparado de 99mTc-DC-1. A: sistema 
Whatman1/Acetona. B: sistema ITLC-SG/Metanol:HCl (99:1). Condições da 

marcação: 50 g de DC-1, 80 oC, 30 min, 100 L de [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ (37 

MBq).  

5.3 Otimização do tempo e a temperatura da radiomarcação do conjugado 

DC-1 

As análises dos resultados do planejamento experimental 32 para 

otimizar a temperatura e o tempo (TAB. 4) demonstraram que as duas variáveis 

em estudo têm influência sobre a pureza radioquímica do 99mTc-DC-1. 

Especificamente esta afirmação é válida quando na marcação do DC-1 é usada 
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uma massa de 20 μg de DC-1 e uma atividade [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ de 37 MBq 

(100μL).  

TABELA 4 Matriz experimental e pureza radioquímica, determinada por ITLC-SG/ 

metanol: HCl (99:1) e Whatman#1/ acetona, para cada ponto incluído no 

planejamento fatorial 32. 

Temperatura (
o
C) Tempo (min) 

99m
Tc-DC-1 (%)

 

70 10 79,91 

85 10 91,62 

100 10 93,25 

70 20 88,47 

85 20 92,97 

100 20 95,62 

70 30 90,88 

85 30 96,14 

100 30 94,46 

85 20 93,51 

85 20 94,20 

 

O efeito mais acentuado sobre a pureza foi exercido pela temperatura, 

especialmente na faixa de 70 a 85 oC (FIG. 17). 

 

FIGURA 17-Gráfico de perturbações (influência de cada fator). A: Temperatura 
(70; 85; 100 oC); B: Tempo (10; 20; 30 min). Os valores das duas variáveis foram 
codificados -1; 0; 1.  

A equação matemática (fatores foram codificados), que descreve o 

comportamento da pureza (99mTc-DC-1 [%]) em toda a região experimental 

corroborou que o efeito da temperatura (T) é 1,44 vezes maior do que o efeito do 
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tempo nos intervalos estudados de cada variável no desenho experimental (7). A 

inclusão do termo quadrático da temperatura, assim como a interação 

temperatura-tempo, ambos com efeitos negativos explicam as semelhanças entre 

os resultados obtidos de pureza, para 85 e 100 oC, especialmente para tempos de 

20 e 30 min (FIG. 18). 

  -     -                          -       -                               (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18-Gráficos de influência da temperatura a diferentes tempos sobre a 
pureza radioquímica do 99mTc-DC-1. A: 10 min; B: 20 min; C: 30 min.  

Segundo os resultados deste planejamento experimental o melhor 

tempo para a radiomarcação do DC-1 com o precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ foi 30 

min, enquanto a temperatura encontra-se na faixa de 85 a 100 oC, obtendo-se 

valores de pureza radioquímica e atividade específica próximos a 95% e 1,76 

MBq/μg respectivamente.  
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5.4 Otimização da atividade específica. Estudo do efeito da razão quantidade 

do DC-1 e a atividade do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Com a utilização do dobro da atividade (74 MBq) do precursor, em 

relação aos experimentos anteriores, no mesmo volume de 100 μL, diferentes 

concentrações do conjugado DC-1 (20 μL) foram radiomarcadas, a 100 oC por um 

período de 30 min. Observou-se que a partir de 602 pmol (quantidade 10 μg e 

concentração 1,8 10-6 M) houve um decréscimo da pureza radioquímica para 

valores inferiores a 90%. Para quantidades de DC-1 de 904-1205 pmol (15-20 

μg), os valores de pureza situaram-se entre 93,8 e 94,9%, enquanto a atividade 

específica foi de 58 a 78 MBq/nmol (3,47 a 4,68 MBq/μg) (FIG. 19). 

 

FIGURA 19- Influência da quantidade do polímero na pureza radioquímica e na 
atividade específica do 99mTc-DC-1. Marcações realizadas a 100 oC, 30 min, 100 
μL do [99mTc(OH2)3(CO)3]

+ (74 MBq). 

Uma vez finalizado este experimento definiram-se todos os parâmetros 

para a marcação do DC-1 com o precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+: 

 Temperatura: 100 oC 

 Tempo de reação: 30 min 

 Concentração e volume da solução do DC-1: 6,0·10-5 M e 20 μL 

 Atividade do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+: 74 MBq (2 mCi) 

 Volume do precursor: 100 μL 

 Concentração da solução final: 1·10-5 M 
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Nestas condições a pureza radioquímica do 99mTc-DC-1 foi confirmada 

por cromatografia de exclusão molecular, em colunas PD-10. A quantificação da 

pureza do 99mTc-DC-1 (93,83 %) por este método foi baseada na soma da 

atividade das frações do número 5 ao 10, pico do radioconjugado de dextran, e as 

do número 12 ao 25, picos das impurezas (FIG 20). Neste método de 

quantificação não foi possível determinar separadamente as espécies 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e íon [99mTcO4]. 

 

 

FIGURA 20-Perfis cromatográficos (exclusão por tamanho) do DC-1 
radiomarcado (A) e as impurezas radioquímicas (B), obtidos através de coluna 
PD-10, fase móvel: H2O, fluxo: por gravidade.  

Também foi possível a quantificação do 99mTc-DC-1 conjuntamente 

com as impurezas através da CLAE em fase reversa. O tempo de retenção do 

radioconjugado, 10,7 min (FIG. 21), permitiu uma excelente resolução deste 

radiocomposto com relação as impurezas de [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e [99mTcO4], 

com tempos de retenção de 17,5 min e 4,0 min  respectivamente(FIG. 15). 
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FIGURA 21-Perfil do 99mTc-DC-1 em CLAE - fase reversa. coluna C-18 (4,6 x 250 
mm), fluxo: 1mL/min, volume de injeção: 10 μL. 

5.5 Radiomarcação dos conjugados DC-2, DCM-1, DCM-2 

O conjugado DC-2 foi radiomarcado com parâmetros de marcação 

semelhantes aos utilizados no DC-1, enquanto os conjugados com manose na 

estrutura precisaram de um aumento do tempo de reação para obter valores de 

pureza radioquímica superiores a 90 %.  

Observou-se que a massa molecular (p=0,0012) e a incorporação de 

unidades de manose na estrutura (p<0,0001) tiveram influências significativas na 

pureza radioquímica dos conjugados; sendo a influência da primeira variável 

quase duas vezes menor (1,95 vezes) do que a segunda, ambas com relação 

inversa (Equação 8, variáveis codificadas). Quanto maior era a massa molecular 

do conjugado menor foi a pureza radioquímica do radiocomplexo e efeito similar 

foi confirmado quando o dextran possuía unidades de manose (TAB. 5). A 

atividade específica por unidade de massa dos radioconjugados ficou na faixa de 

3,34-3,61 MBq/μg, mostrando uma dependência com os fatores massa molecular 

e presença de manose na estrutura similar à observada para a pureza 

radioquímica, obtido pela relação funcional entre ambas (Equação 4).  

               -      -                                        (8) 

Onde: Pureza [%] é a pureza do radioconjugado; A é a massa do 

dextran modificado e B define se a molécula tem ou não unidades de manose. 
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TABELA 5 Pureza radioquímica e atividade específica dos radioconjugados de 

dextran (média ± desvio padrão; n=3).  

Radioconjugado Pureza radioquímica 

[%] 

Atividade Específica 

[MBq/nmol] 
99m

Tc- DC-1 97,57±0,11 59,93±0,07 

99m
Tc-DC-2 95,54± 0,90 106,16±0,10 

99m
Tc-DCM-1 93,26±0,33 69,01±0,24 

99m
Tc-DCM-2 90,20±0,84 100,13±0,93 

 

Entretanto a atividade específica por quantidade de substância teve 

uma relação direta com a massa molecular (p<0,0001) e com a incorporação de 

manose no conjugado (p= 0,0116), enquanto um efeito antagônico foi observado 

na combinação de ambos os fatores (p<0,0001) (Equação 9, variáveis 

codificadas). Este último efeito evidencia a diminuição da atividade específica 

(MBq/nmol) do radiocomplexo 99mTc-DCM-2 com relação ao 99mTc-DC-2 (TAB. 5).  

   
   

    
                      -                               (9) 

As purezas radioquímicas dos radiotraçadores 99mTc-DC-2, 99mTc-DCM-

1 e 99mTc-DCM-2 foram confirmadas por CLAE, com tempos de retenção de 10,7; 

11 e 11 minutos respectivamente (FIG. 22).   
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FIGURA 22-Perfis dos radioconjugados (A) 99mTc-DC-2, (B) 99mTc-DCM-1, (C) 
99mTc-DCM-2 em CLAE. Coluna C-18 (4,6 x 250 mm), fluxo: 1mL/min, volume de 
injeção: 10 μL. 

5.6 Estabilidade radioquímica dos radioconjugados de dextran 

Os radioconjugados 99mTc-DC-1, 99mTc-DC-2, 99mTc-DCM-1 e 99mTc-

DCM-2 resultaram complexos estáveis à temperatura ambiente durante o tempo 

de meia vida do radioisótopo 99mTc (6 horas) (TAB. 6), possibilitando deste modo 

a utilização destes radiotraçadores neste intervalo de tempo em procedimentos  

de medicina nuclear.  
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TABELA 6 Estudo de estabilidade radioquímica dos produtos 99mTc-DC-1, 99mTc-
DC-2,99mTc-DCM-1, 99mTc-DCM-2. 

Radioconjugado 
Pureza radioquímica, 

(t= 0 horas) 

Pureza radioquímica, 

(t= 6 horas) 

Teste t-sudent (n=3), valor 

de probabilidade. 

99m
Tc- DC-1 95,04±0,95 93,91±1,06 0,237>0,05 

99m
Tc-DC-2 94,60±0,10 94,45±0,06 0,088>0,05 

99m
Tc-DCM-1 93,26±0,33 92,59±0,42 0,094>0,05 

99m
Tc-DCM-2 90,28±0,27 90,82±0,59 0,223>0,05 

 

5.7 Estudos in vitro de transquelação frente à cisteína e à histidina 

Os estudos de transquelação in vitro frente aos aminoácidos cisteína e 

histidina demonstraram uma acentuada resistência a este fenômeno radioquímico 

pelos quatro produtos em estudo. Entretanto, foi evidenciada, de maneira geral, 

uma maior estabilidade dos radiocomplexos frente à histidina. O aumento da 

massa molecular e a presença de manose no conjugado constituem fatores que 

favorecem a resistência à transquelação. Os conjugados com manose mostraram 

valores de atividade associada superiores a 97 %, após 90 min em contato com 

as soluções tamponadas de cisteína e histidina (TAB. 7).  

TABELA 7 Estudos de transquelação frente à cisteína e histidina dos 
radioconjugados de dextran. Razão molar aminoácido/conjugado: 1000:1. 

Produto 

Aminoácido 

Cisteína (264 μM)  Histidina (94 μM) 

Transquelação (%) T-student (p)  Transquelação (%) T-student(p) 
99m

Tc- DC-1 5,6
* 0,0002  4,3

* 0,0117 

99m
Tc-DC-2 2,2

* 0,0024  1,1 0,3853 

99m
Tc-DCM-1 2,4

* 0,0098  0,0 0,4821 

99m
Tc-DCM-2 1,7 0,1529  0,6 0,3420 

* Tranquelações estatisticamente significantes ao comparar com as 

amostras em branco.  

5.8 Determinação do coeficiente de partição dos radioconjugados 

Os quatro radioconjugados de dextran possuem coeficientes de 

partição (log P) negativos, o que demonstra a natureza hidrofílica dos mesmos. 

Os traçadores 99mTc-DC-1 (log P= -2,208), 99mTc-DC-2 (log P= -2,306) resultaram 
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mais hidrofílicos que os radioconjugados com manose, 99mTc-DCM-1 (log P= -

2,040) e 99mTc-DCM-2 (log P= -2,144). 

5.9 Avaliação do efeito da massa molecular e a presença de manose no 

desempenho biológico dos radioconjugados de dextran-cisteína 

Os resultados do planejamento experimental (22) para estudar os 

efeitos da massa molecular e as unidades de manose nos conjugados de dextran 

e sua captação no linfonodo popliteal e nos principais órgãos de excreção podem 

ser observados na TAB. 8.  

TABELA 8 Estudo de biodistribuição ex-vivo dos radiotraçadores 90 min após sua 
administração. Volume de injeção: 100 μL e dose de 0,167 nmol. 

Experimento Radiotraçador 
Massa molecular 

(kDa) 

Captação no tecido (% DI) Dose retida no 

linfonodo 

popliteal (pmol) Linfonodo 

popliteal 
Rins Fígado 

1 
99m

Tc- DC-1 16,6 0,65 2,42 0,57 

1,1 ± 0,3 2 
99m

Tc- DC-1 16,6 0,84 2,09 0,45 

3 
99m

Tc- DC-1 16,6 0,51 2,84 0,39 

4 
99m

Tc-DC-2 30 0,72 1,24 0,50 

0,8 ± 0,4 5 
99m

Tc-DC-2 30 0,41 0,91 0,70 

6 
99m

Tc-DC-2 30 0,24 1,99 1,50 

7 
99m

Tc-DCM-1 20 2,8 0,76 4,85 

3,4 ± 1,2 8 
99m

Tc-DCM-1 20 1,8 0,47 5,08 

9 
99m

Tc-DCM-1 20 1,45 0,36 4,93 

10 
99m

Tc-DCM-2 30 1,85 0,35 3,44  

11 
99m

Tc-DCM-2 30 1,72 0,51 3,07 3,9 ± 1,7 

12 
99m

Tc-DCM-2 30 3,51 0,46 2,99  

 

Determinou-se que as variações de captação no linfonodo popliteal é 

definida pela presença de manose na estrutura do radiotraçador (p=0,0018). 

Tanto a massa molecular (p=0,8116), quanto a interação entre estes dois fatores 

individuais (massa molecular e presença de manose) (p=0,4235) não tiveram 

influência na captação no primeiro linfonodo da cadeia linfática. Nos 

radiocompostos que tem manose, a captação no linfonodo popliteal foi 4 vezes 

maior (FIG. 23). 
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FIGURA 23- Gráfico das médias para a captação do linfonodo popliteal 

considerando ou não a presença de manose na estrutura. 

A captação nos rins correlacionou-se inversamente com a incorporação 

da manose no polímero (p=0,0001) e com a massa molecular do conjugado 

(p=0,0215). Um acentuado efeito sinérgico (p= 0,0427) entre estes dois 

parâmetros provocou uma captação de 2,45±0,38 %DI para o radiotraçador 99mTc- 

DC-1. 

No fígado, o efeito da manose na captação foi significante (p= 1,5 10-5) 

e similar ao observado no linfonodo popliteal. Razão pela qual se detectaram 

captações hepáticas 5,86 vezes maiores nos compostos com manose em relação 

aos 99mTc- DC-1 e 99mTc- DC-2 (FIG. 24).  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24- Gráfico das médias para a captação hepática considerando ou não a 
presença de manose na estrutura. 

Entretanto, o efeito exercido pela massa molecular do conjugado na 

captação neste órgão (p=0,0044) foi similar ao obtido para captação renal. Quanto 
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menor a massa molecular mais favorecida é a retenção hepática do conjugado. A 

interação entre os dois fatores independentes (p=0,0002) gerou um efeito 

sinérgico significante, razão pela qual observou-se uma considerável captação 

hepática no traçador 99mTc-DCM-1 (4,95±0,12 % DI) com relação aos outros 

radioconjugados (TAB. 8).  

As imagens linfocintiligráficas permitiram a detecção do linfonodo 

popliteal nos quatro radiotraçadores avaliados. A disseminação até o linfonodo 

inguinal ocorreu nos radioconjugados com manose, assim como no 2-propileno-S-

cisteína-dextran de menor peso molecular (FIG. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25- Linfocintilografías em ratos realizadas em gama-câmara Mediso 
(Hungria) após 90 minutos da injeção das radiomoléculas. A: 99mTc-DC-1,  B: 
99mTc-DCM-1, C: 99mTc-DC-2, D: 99mTc-DCM-2, l.p.: linfonodo popliteal, l.i.: 
linfonodo inguinal. 

A captação no linfonodo inguinal para o 99mTc-DCM-1 foi de 0,62±0,06 

% DI, enquanto que para o 99mTc-DCM-2 foi 4,77 vezes menor (0,13±0,09% DI) 

em imagens cintiligráficas determinadas pelo ROI. Como conseqüência observou-

se uma maior extração popliteal no produto 99mTc-DCM-2 (94,5%) em 

comparação com seu homólogo de menor massa molecular (69,3%). 
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5.10 Biodistribuição dos radioconjugados 99mTc-DCM-1 e 99mTc- DCM-2 

utilizando uma dose menor 

O efeito do tempo sobre a captação no linfonodo popliteal dos 

radioconjugados 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 demonstrou ser diferente para uma 

dose de 0,05 nmol e um volume de injeção de 50 µL. Para o radioconjugado 

99mTc-DCM-1 observou-se uma rápida migração do ponto de injeção e uma 

retenção constante no linfonodo popliteal durante o período de estudo (p=0,732, 

ANOVA) (TAB. 9). Porém, o 99mTc-DCM-2 teve um perfil de captação no linfonodo 

popliteal variável com o tempo (p=0,012 ANOVA), definido por uma migração 

mais lenta desde o ponto de injeção, diminuindo nos tempos de 18 (1080 min) e 

24 horas (1440 min) após ser obtido um pico aos 30 min (TAB. 9). Não obstante, 

aos 30 min a máxima retenção dos dois radiotraçadores foi atingida no nodo 

popliteal, confirmando-se valores similares de captação. Aos 30 min, a quantidade 

de traçador retido com esta dose administrada no nodo popliteal para o 99mTc-

DCM-1 (1,92 ± 0,72 pmol; p=0,048; t-student) e o 99mTc-DCM-2 (2,14 ± 0,32 pmol; 

p=0,040; t-student) foram menores com relação à dose de 167 pmol previamente 

avaliadas para estes produtos. 

TABELA 9. Captação dos radiotraçadores (99mTc-DCM-1, 99mTc-DCM-2) nos 

linfonodos popliteal e inguinal e valores de extração popliteal. Dose injetada: 0,05 

nmol; volume de injeção: 50 μL. 

 Tempo 

(min) 

Captação (%DI) 
Extração popliteal 

Linfonodo popliteal Linfonodo Inguinal 

DCM-1
99m

Tc DCM-2
99m

Tc DCM-1
99m

Tc DCM-2
99m

Tc DCM-1
99m

Tc DCM-2
99m

Tc 

15 3,08±1,22 1,80±0,94
a 

0,29±0,31 0,36±0,26 90,50±7,18 91,40±8,19 

30 3,84±1,45 4,29±0,65
b 

0,56±0,47 0,50±0,37 89,17±9,21 88,07±9,63 

60 3,41±1,15 2,60±1,02ª
,b
 1,13±1,38 0,64±0,76 85,82±11,56 91,05±9,65 

90 3,74±2,13 3,00±1,63ª
,b
 0,75±0,66 0,20±0,14 88,64±10,73 91,10±6,63 

1080 3,55±1,75 1,72±0,85
a 

0,40±0,42 0,17±0,17 91,02±8,94 88,68±9,56 

1440 3,07±1,04 1,99±0,79
a 

0,20±0,38 0,21±0,26 95,03±9,78 87,87±14,05 

a,b grupos homogêneos na prova de Tukey, n=5. 

A captação dos radiotraçadores no linfonodo inguinal teve uma alta 

variabilidade e não foram detectadas diferenças entre as captações em todo o 

intervalo de tempo estudado, para o 99mTc-DCM-1 (p=0,344, ANOVA), ou para o 
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99mTc-DCM-2 (p=0,498, ANOVA). A extração popliteal se manteve constante para 

os dois produtos no intervalo de tempo avaliado, oscilando numa faixa de 80 a 

100 % (TAB. 9). 

As captações nos rins de ambos os produtos, 99mTc-DCM-1 (p=0,616, 

ANOVA) e 99mTc-DCM-2 (p=0,841, ANOVA) tiveram comportamentos 

semelhantes a partir dos 30 min. Contudo, a captação nos rins aos 15 min foi 

maior no conjugado de menor massa molecular (p=0,007, t-student) (TAB. 10). 

A captação hepática permaneceu constante a partir dos 30 min para o 

radioconjugado 99mTc-DCM-1 (p=0,005, ANOVA). Enquanto o 99mTc-DCM-2 

apresentou um pico de captação aos 60 min p.i (p=4,58 10-5, ANOVA). A 

captação no fígado foi sempre superior à observada nos rins (TAB. 10). 

TABELA 10. Captação hepática e renal dos radiotraçadores com unidades de 

manose. Dose injetada: 0,05 nmol; volume de injeção: 50 μL. 

Tempo 

(min) 

Captação (% DI) 

Rins Fígado 

DCM-1
99m

Tc DCM-2
99m

Tc DCM-1
99m

Tc DCM-2
99m

Tc 

15 0,65±0,26 0,36±0,06 1,97±0,79
a
 1,66±0,50

a
 

30 0,74±0,10 0,47±0,27 3,13±1,06ª
,b
 2,70±0,19ª

,b
 

60 0,58±0,23 0,41±0,09 3,28±0,56ª
,b
 4,13±0,89

c
 

90 0,79±0,49 0,37±0,11 4,04±1,13
b 

2,43±0,43ª
,b
 

1080 0,53±0,14 0,51±0,13 3,90±0,43
b 

2,94±0,30
b
 

1440 0,60±0,16 0,51±0,25 3,12±0,44ª
,b
 2,85±0,78

b 

a,b,c grupos homogêneos na prova de Tukey, n=5. 

A atividade no ponto de injeção dos dois produtos tem uma tendência a 

diminuir como o tempo. Aos 60 minutos a.i., observaram-se valores de 41,67±3,68 

%DI e 46,35±3,16 %DI para o produto 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 

respectivamente (FIG. 26 A). A captação em tecidos corpóreos de grande 

abundância como o muscular e o ósseo foi baixa, não ultrapassando 0,07 e 0,18 

% DI/g respectivamente (FIG. 26 B-D). O sangue também apresentou uma 

pequena atividade por unidade de volume de fluido, sendo sempre menor em 

todos os tempos a 0,5 % DI/mL. Os dois produtos mostraram o mesmo perfil de 

depuração sangüínea (FIG. 26 C). Estes resultados sugerem que os efeitos de 
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fundo da imagem cintilográfica serão de pequena magnitude garantindo uma boa 

definição do linfonodo de interesse (popliteal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26- Retenção dos radioconjugados no ponto de injeção e em diferentes 
tecidos (média ± desvio padrão, n=5). A: Ponto de injeção (pata). B: Tecido 
muscular. C: Sangue. D: Tecido ósseo. Dose injetada: 0,05 nmol; volume de 
injeção: 50 μL. 

As imagens linfocintilográfícas a 30 min a.i., para uma dose e volume 

injetado menores dos radioconjugados e a realização de uma massagem no 

ponto de injeção (FIG. 27), mostraram com nitidez o linfonodo popliteal, enquanto 

o linfonodo inguinal praticamente não foi identificado. A diminuição de ambos os 

parâmetros, assim como a massagem tiveram impacto maior na qualidade da 

imagem para o radioconjugado com manose de menor massa molecular, o  99mTc-

DCM-1 (FIG. 25 e 27).  
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FIGURA 27-Linfocintilografías em ratos realizadas em gama-câmara Mediso 
(Hungria) após 30 minutos da injeção das radiomoléculas. A: 99mTc-DCM-1, B: 
99mTc-DCM-2, l.p.: linfonodo popliteal, l.i.: linfonodo inguinal. Dose injetada 0,05 
nmol, volume de injeção 50 µL. 

5.11 Impacto da pureza radioquímica do produto 99mTc- DCM-2 na 

biodistribuição 

A biodistribuição do produto 99mTc-DCM-2 purificado (99,5%) (TAB. 11 

e FIG. 28) resultou semelhante à observada para o produto sem purificar (90,28 

%) (TAB. 9, TAB. 10 e FIG. 26). 

TABELA 11. Retenção após 30 min de injeção do 99mTc-DCM-2 purificado (99,5 
%) em alguns órgãos e regiões anatômicas. Volume injetado: 50 μL, quantidade 
administrada: 0,05 nmol (n=5).  

Órgão ou região Captação (% DI) Probabilidade (t-student)
* 

Linfonodo popliteal 3,41 ± 1,77 0,3844 

Linfonodo inguinal 1,10 ± 1,17 0,3602 

Rins 0,48 ± 0,20 0,9605 

Fígado 2,58 ± 1,10  0,8318 

Pata 59,89 ± 7,43 0,0901 

* Os valores de probabilidade correspondem aos obtidos na prova de 
comparação das médias das captações do produto com 99,5 % e 90,28 % de 
pureza (item 5.10). 

Os resultados demonstram que valores de pureza maiores de 90 % 

garantem uma mesma biodistribuição. 

l.p. 

l.i. 

l.p. 

l.i. 

A B 
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FIGURA 28-Retenção do 99mTc-DCM-2 purificado (99,5 %) no sangue e 
nos tecidos muscular e ósseo de ratos. Os valores são expressos como %DI/g 
exceto para o sangue (%DI/mL). 

5.12 Determinação do efeito da dose e volume de injeção no desempenho do 

99mTc- DCM-2 

O efeito do volume de injeção sobre a captação do radiotraçador 99mTc-

DCM-2 no linfonodo popliteal variou para as doses estudadas. Com uma dose 

menor (0,05 nmol), um incremento na retenção neste nodo foi observado com um 

volume de injeção de 50 μL (2,6 vezes, p=0,015, t-student). Ao contrário, para 

uma dose de 0,135 nmol com volume de 100 μL, um acréscimo de 78% (p=0,003, 

t-student) na captação no nodo popliteal foi atingido, em relação à obtida com 50 

μL. Contudo, na maior dose avaliada (0,22 nmol), as mudanças no volume de 

injeção não influenciaram a retenção do traçador no nodo popliteal (p=0,352, t-

student) (FIG 29).  

Na comparação da quantidade retida do radiotraçador no nodo 

popliteal para as combinações dose-volume injetado que garantem uma maior 

captação nesta estrutura linfática, demonstrou-se que existem diferenças 

significantes entre as doses avaliadas (p=0,005, ANOVA). As retenções foram de 

2,4·10-3 nmol; 4,4·10-3 nmol e 5,5·10-3 nmol para doses do 99mTc-DCM-2 de 0,05; 

0,135 e 0,22 respectivamente. Não obstante, entre as doses de 0,135 e 0,22 nmol 

não acharam-se diferenças (FiG. 30), resultado que sugere uma saturação do 
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linfonodo popliteal com quantidades do radiotraçador dentro da faixa de 4,4·10-3 e 

5,5·10-3 nmol.  
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FIGURA 29- Influência do volume de injeção do 99mTc-DMC-2 a diferentes doses 
na captação no lifonodo popliteal, 30 min a.i. (média ± desvio padrão, n=3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 30-Gráfico dos intervalos de confiança para quantidade retida do 99mTc-
DMC-2 segundo o teste de Tukey, 30 min a.i.. Representaram-se as combinações 
volume-dose injetada com maior captação no linfonodo popliteal para cada dose 
(n=3). 

A extração popliteal foi também modulada pelo volume de injeção. Para 

uma dose de 0,05 nmol, a administração em um volume menor (50 μL), melhorou 

significantemente este parâmetro com relação a uma injeção do radiotraçador 

99mTc-DCM-2 de 100 μL (1,73 vezes, p=0,009, t-student). De maneira similar, para 

a maior dose considerada no experimento (0,22 nmol), um decréscimo de 55 % 

(p= 0,003, t-student) na extração popliteal foi confirmado para uma dose de 100 
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μL. Entretanto, a extração popliteal não foi alterada com o volume de injeção 

administrado para uma dose de 0,135 nmol (p=0,071, t-student) (FIG. 31). 
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FIGURA 31- Influência do volume de injeção a diferentes doses na extração 
popliteal do 99mTc-DMC-2, 30 min a.i. (média ± desvio padrão, n=3).  

As captações do traçador 99mTc-DMC-2 em órgãos de excreção como 

os rins e fígado e para os tecidos muscular e ósseo não foi alterado pelo volume 

de injeção na faixa de dose avaliada neste estudo. Retenções mínimas foram 

verificadas nos tecidos (TAB. 12). Entretanto, no sangue só observou-se efeito 

significante do volume para uma dose de 0,05 nmol (p=0,018, t-student).  

TABELA 12. Biodistribuição do 99mTc-DMC-2 a diferentes combinações de dose e 
volume injetado, 30 min a.i. (média ± desvio padrão, n=3).  

Dose 

(nmol) 

Volume 

(µL) 

Captação 

Sitio de injeção 

(%DI) 

Fígado 

(%DI) 

Rins  

(%DI) 

Sangue       

(% ID/mL) 

Osso        

(% ID/g) 

Músculo 

(% ID/g) 

0.05 
50 64,73±2,24 3,14±0,42 0,68±0,18 0,26±0,03 0,09±0,01 0,04±0,01 

100 66,77±2,62 2,71±0,18 0,46±0,09 0,20±0,02 0,08±0,03 0,04±0,01 

0.135 
50 64,40±3,19 2,42±0,48 0,42±0,04 0,24±0,04 0,07±0,02 0,03±0,01 

100 63,42±10,58 2,93±0,42 0,40±0,08 0,13±0,06 0,12±0,03 0,04±0,01 

0.22 
50 62,59±7,85 2,72±0,37 0,39±0,12 0,16±0,04 0,11±0,07 0,02±0,01 

100 64,52±3,31 3,43±0,83 0,44±0,06 0,15±0,03 0,10±0,05 0,04±0,03 

 

A migração do 99mTc-DMC-2 desde o sitio de injeção resultou 

independente da dose e o volume de injeção (p=0,968, ANOVA) (TAB. 12).  
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As imagens linfocintilográficas correspondentes às seis combinações 

de dose e volume de injeção permitiram a detecção tanto do linfonodo popliteal 

quanto do nodo inguinal. Estas imagens confirmaram os resultados de 

biodistribuição ex-vivo relacionados com a extração e a retenção do traçador no 

nodo popliteal (FIG. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32- Imagens cintilográficas estáticas em ratos do 99mTc-DMC-2, obtidas 
em gama-câmara Mediso (Hungria) para as 6 combinações de volume e dose 
injetada, 30 min a.i.. A e B representam doses de 0,05 nmol em volumes de 50 e 
100 μL respectivamente. C e D representam doses de 0,135 nmol e similares 
volumes crescentes. Doses de 0,22 nmol em volumes de 50 e 100 μL se 
correspondem às imagens E e F respectivamente. l.i.: linfonodo inguinal. l.p.: 
linfonodo popliteal. 

A ausência de massagem no local de injeção do radiotraçador não teve influência 

na captação deste no linfonodo popliteal, 30 a.i, utilizando uma dose de 0,05 nmol 

e 50 μL de volume de injeção (p=0,518, t-student) quando comparado com estudo 

anterior (TAB. 9 e FIG. 29). Igualmente, nas mesmas condições, a extração 

popliteal (p= 0,251, t-student) não foi afetada pela massagem (TAB. 9 e FIG. 31), 

assim como órgãos, tecidos e no sangue (TAB. 10, 12 e FIG. 26). Porém a 

massagem somente favoreceu a diminuição da atividade retida no sítio de 

injeção, no caso na pata do animal (p= 0,017, t-student) (FIG. 26 e TAB. 12). 

l.p. 
l.i. 

l.i. 
l.p. 

l.i. 

l.p. 

l.p. 

l.i. 

l.i. 
l.p. 

l.p. 
l.i. 
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5.13 Desempenho dos radiotraçadores para LNS estabelecidos na medicina 

nuclear brasileira 

Para os produtos 99mTc-Dextran-500 e 99mTc-Fitato coloidal (Purezas 

radioquímicas > 90%) observou-se uma captação aos 30 min a.i. no nodo 

popliteal (TAB. 13) 8 vezes menor com relação ao produto 99mTc-DMC-2 

(2,24±0,16 % DI; FIG. 29), havendo injetado uma atividade similar (37 MBq) no 

mesmo volume (100 μL). 

A captação hepática foi maior no 99mTc-Fitato coloidal, seguida do 

99mTc-DMC-2 e o 99mTc-Dextran-500 (p<0,0001, ANOVA e teste de Tukey). 

Entretanto, na captação renal não se acharam diferenças entre os produtos já 

estabelecidos para a detecção de linfonodo sentinela, porém a retenção destes 

neste órgão de excreção foi inferior à observada para o 99mTc-DMC-2 (p<0,0004, 

ANOVA e teste de Tukey) (TAB. 12 e 13). 

TABELA 13.Biodistribuição dos radiofármacos 99mTc-Dextran-500, 99mTc-Fitato 

coloidal e 99mTc-DCM-2, 30 min a.i.. Atividade injetada, 37 MBq em 100 μL (média 

± desvio padrão, n=3) 

Produto 
Captação (% DI) 

Lifonodo popliteal Rins Fígado 

99m
Tc-Dextran-500 0,15±0,04 0,08±0,06 0,04±0,04 

99m
Tc-Fitato coloidal 0,27±0,10 0,18±0,04 13,09±1,94 

99m
Tc-DCM-2

 
2,24±0,16 0,44±0,06 3,43±0,83 

 

As imagens linfocintiligráficas dos produtos 99mTc-Dextran-500 e 99mTc-

Fitato coloidal permitiram reconhecer os linfonodos popliteal e inguinal, 

observando-se no caso do último radiofármaco um acentuada retenção hepática 

(FIG 33). 
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FIGURA 33-Linfocintilografías em ratos dos produtos (A) 9mTc-Dextran-500 e (B) 
99mTc-Fitato coloidal realizadas em gama-câmara Medido (Hungria), 30 min a.i.. 
Atividade injetada, 37 MBq em 100 μL.  

 

 

A B 

l.i. 

l.p. l.i. 

l.p. 
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6 DISCUSSÃO 

Os dextrans são considerados biopolímeros lineares, compostos por 

unidades monoméricas de D-glicopiranose acopladas por ligações α-1,6-

glicosídicas, com poucas ramificações laterais123,124. Eles possuem um conjunto 

de propriedades que permitem a sua utilização com fins farmacêuticos, como alta 

solubilidade, biodegradabilidade e ausência de toxicidade. Eles podem ser obtidos 

em uma grande variedade de massas moleculares (1-2000 kDa por hidrólise 

enzimática) modulando assim, seu desempenho farmacocinético118. Estes 

polissacarídeos são usados, também, como reagentes em um grande número de 

sínteses nas indústrias químicas e biotecnológicas125, 126.  

A conjugação de fármacos a polímeros é uma técnica muito utilizada 

no melhoramento das propriedades farmacológicas de peptídeos, proteínas, 

moléculas de baixa massa molecular e oligonucleotídeos. Estes conjugados 

geralmente exibem uma prolongada meia vida biológica, alta estabilidade, 

solubilidade em água, baixa imunogenicidade e freqüentemente, também, 

possuem afinidade por tecidos ou células. Para este propósito, o dextran é um 

dos polissacarídeos com maior aplicabilidade127. Ele contém um grande número 

de grupos hidroxilas através das quais podem se conjugar facilmente entidades 

com ação farmacológica diretamente ou de maneira indireta por meio de 

espaçadores128. Especificamente, no diagnóstico e terapia com radiofármacos, a 

conjugação a dextrans tem sido utilizada para aumentar a avidez da 

somatostatina pelos receptores celulares do peptídeo associado a processos de 

crescimento e metástase tumoral129. Atualmente, uma das mais promissoras 

aplicações da técnica de conjugação a dextrans, na medicina nuclear, é a 

incorporação de unidades de manose nas cadeias laterais do polímero para ser 

usado como radiotraçador na detecção de LNS101. 

Dextrans não conjugados, também, têm sido marcados com o 

radionuclídeo 99mTc para serem usados como agentes de diagnóstico em 

diferentes técnicas, tais como, angiocardiografia,



82 

 

linfocintilografia, imagens de processos inflamatórios e de enteropatia perdedora 

de proteínas130. Tradicionalmente, o método de marcação do dextrans ocorre 

através da redução do 99mTc com cloreto estanoso (SnCl2) e a ligação deste 

radioisótopo a dois grupos hidroxila vicinais das unidades de dextrose, 

estabilizando duas das cinco possibilidades de coordenação do 99mTc131. Contudo, 

este procedimento de marcação possui duas desvantagens fundamentais: 

contaminação com colóide de tecnécio e transquelação do isótopo nos fluidos 

biológicos, devido à débil capacidade quelante dos grupos hidroxila dos 

dextrans130. 

Com o intuito de resolver as limitações da marcação com tecnécio, 

através dos grupos hidroxila deste versátil polissacarídeo, modificações na 

estrutura base já foram avaliadas. Entre elas encontram-se a incorporação de 

diferentes estruturas quelantes como: MAG3
106, DTPA22 e a conjugação de 

cisteamina aos grupos hidroxila previamente oxidados para gerar uma estrutura 

quelante tetradentada (N2S2)
132. Todas estas são do tipo ligantes de Werner 

utilizadas para núcleos de tecnécio (V). As mesmas são compostas por átomos 

doadores de electrons  e  que podem ser protonados e são sensíveis a 

mudanças de pH132.  

A introdução do íon organometálico de tecnécio (I) [99mTc(OH2)3 (CO)3]
+ 

permitiu o estabelecimento de uma plataforma acessível para a obtenção de 

novos radiofármacos baseada no núcleo 99mTc(I)(CO)3, gerando complexos hexa-

coordenados estáveis in vitro e in vivo133. Entre os agentes quelantes tridentados 

(maior estabilidade) utilizados para a marcação de moléculas encontram-se a 

histidina e a cisteína funcionalizadas. Este último aminoácido funcionalizado por 

alquilação através do enxofre foi incorporado à vitamina B12, observando-se 

favoráveis resultados em termos radioquímicos, assim como, do desempenho 

biológico. Ao mesmo tempo sugeriu-se a utilização deste agente quelante em 

outras biomoléculas134. 

A modificação química de dextrans com unidades de cisteínas pode ser 

uma alternativa adequada para diferentes radiofármacos de 99mTc, como os 

traçadores considerados no presente estudo. As aplicações desta família de 

radiocompostos podem ir além da detecção de linfonodos sentinelas, dependendo 
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das unidades de especificidade adicionada ao esqueleto base do dextran-cisteína. 

Por tal razão a metodologia radioquímica empregada nesta pesquisa poderá ser 

útil em futuros desenvolvimentos de conjugados de dextran radiomarcados com 

99mTc. 

6.1 Preparação do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

O método de preparação do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ a partir do 

kit comercial Isolink é um procedimento bem estabelecido. A literatura geralmente 

cita valores de pureza para esta espécie radioquímica superiores a 98% quando 

as moléculas de CO da estrutura são geradas “in situ” (Isolink)135. Os métodos de 

análises utilizados para a determinação da pureza são CLAE em fase reversa ou 

diferentes combinações de técnicas de cromatografia em papel e camada 

delgada136, 137. As possíveis impurezas são o pertecnetato não reduzido e o 

colóide de tecnécio [99mTc(OH)n(H2O)y]. Esta última encontra-se em quantidades 

extremamente baixas devido ao método de síntese utilizado no kit para a 

obtenção do íon organometálico138, não se quantificando na maioria das 

publicações relacionadas com este método de marcação de moléculas com 

tecnécio.  

Valores de pureza do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ superiores a 99 % foram 

obtidos nesta pesquisa, em concordância com outros autores139,140. Desta 

maneira não foi necessário uma etapa de purificação, para a sua posterior 

utilização na marcação dos conjugados de dextran-cisteína.  

Na técnica por CLAE em fase reversa são usualmente utilizados dois 

sistemas de solvente: água/metanol e água/acetonitrila. Contudo, quando o 

solvente orgânico utilizado é acetonitrila, este pode substituir completamente as 

moléculas de água do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ durante a cromatografia, 

obtendo-se o composto [99mTc(CO)3(CH3CN)3]+141. Este fenômeno é justificado 

pelo fato de que uma espécie hidrofílica como [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ apresenta um 

tempo de retenção tardio (17,5 min). A substituição das moléculas de água por 

acetonitrila não tem implicações posteriores quando a CLAE é utilizada com uma 

finalidade analítica, tanto na quantificação do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ como de 

biomoléculas marcadas com este íon organometálico. 
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6.2 Estratégia de otimização para a marcação do DC-1 a partir do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Um radiotraçador com especificidade por alvos biológicos não somente 

necessita de adequadas propriedades bioquímicas e físico-químicas, mas 

também precisa de uma favorável rota de síntese para a incorporação do 

radionuclídeo. O tempo de marcação ideal deve permitir a incorporação do 

radioisótopo na última etapa sintética em consonância com o tempo de meia vida 

do radionuclídeo. Como conseqüência, o objetivo fundamental na marcação de  

radiofármacos é prover uma síntese rápida e robusta do radiotraçador, garantindo 

que a molécula marcada possua uma alta atividade específica (reduzindo assim, 

a possibilidade de bloqueio de receptores com biomoléculas com atividade 

biológica não radiomarcadas), alta pureza radioquímica e uma alta concentração 

do traçador142.  

O rendimento de uma reação de marcação como toda reação química 

depende de um conjunto de variáveis, tais como razão, molar entre os reagentes, 

concentração, pH, tempo e temperatura143. A definição de cada um destes 

parâmetros é importante para que o rendimento seja máximo sem deixar de 

considerar a finalidade do produto e as propriedades físicas do radioisótopo. Isto 

constitui o verdadeiro desafio nos estudos de radiomarcações de moléculas com 

aplicação em medicina nuclear. 

A técnica de controle radioquímico de rotina para a execução da 

metodologia de otimização da marcação foi uma combinação de cromatografia 

em camada delgada (ITLC-SG/metanol:HCl (99:1)), que separa eficientemente os 

íon pertecnetato e [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ do conjugado de 99mTc-DC-1, e de 

cromatografia em papel (Whatman#1/acetona) que consegue separar o 

pertecnetato do íon [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e 99mTc-DC-1137, 144. Estes dois sistemas 

cromatográficos, utilizados para outros radiocompostos, foram testados em 

experimentos preliminares com cada uma das impurezas e com todas as 

espécies presentes no preparado avaliado. Os resultados confirmaram a 

idoneidade do par de sistemas cromatográficos. 
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6.2.1 Estudo preliminar do efeito da razão massa do DC-1 e a atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Na primeira etapa da metodologia utilizada foi feito um estudo 

preliminar com o objetivo de avaliar a pureza radioquímica e atividade específica 

em função de diferentes razões entre quantidade do DC-1 e atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+. Outros parâmetros influentes em uma radiomarcação, como 

a temperatura, concentração dos reagentes, especialmente do conjugado de DC-

1, foram fixadas de acordo com as experiências de nosso grupo de pesquisa, 

assim como, com trabalhos publicados 134. O pH da reação de marcação foi 

neutro, e o estudo deste fator não foi considerado para otimizar o resto das 

variáveis em função da obtenção de um produto que possa ser usado diretamente 

via parenteral.  

Os valores de pureza radioquímica, na faixa de razões estudadas (600-

3000 pmol/37 MBq) foram superiores a 90 % com diferenças de até 3,44 %. Os 

índices obtidos são os recomendados para radiofármacos de tecnécio145. Estes 

resultados são devido ao baixo impacto da concentração do DC-1 na mistura final 

(5,45 – 20,08 μM) sobre a cinética de quelação do 99mTc. Deve-se considerar que 

em reações de radiomarcação os termos pureza radioquímica e rendimento ou 

eficiência de reação coincidem quando o produto não é purificado ao final da 

mesma146.  

Entretanto, para a atividade específica observou-se mudanças 

consideráveis. A atividade específica é um fator importante em um radiofármaco e 

as diferenças de pureza radioquímica obtidas na marcação foram pequenas 

(menores de 4 unidades porcentuais, item 5.2), resolveu-se utilizar na próxima 

etapa 20 μg do DC-1. 

6.2.2 Otimização do tempo e da temperatura da radiomarcação do 

conjugado DC-1 

Com o intuito de aumentar a pureza radioquímica, assim como 

determinar a influência do tempo e da temperatura na marcação do DC-1 foi 

realizado um planejamento experimental fatorial 32. Na seleção da faixa de 

temperatura a ser estudada deve se considerar como limite superior aquela que 

garante a estabilidade térmica do produto, assim como, o equipamento de 
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aquecimento disponível nas farmácias hospitalares. No caso dos dextrans, eles 

são termicamente estáveis a 100 oC147. O tempo máximo recomendado para 

marcações com tecnécio é de 30 min17. 

Na marcação do DC-1 o efeito linear do tempo sobre a pureza 

radioquímica, na faixa de temperaturas estudada, pode ser explicado devido à 

reação ocorrer no intervalo entre 10 e 30 min, na região final da curva cinética, 

onde a relação conversão-tempo pode ser ligeiramente linear ou constante. As 

diferenças no rendimento entre 10 e 30 min foram de 10,97%; 4,52% e 1,21% 

para as temperaturas de 70; 85 e 100 oC respectivamente. Demonstrou-se que 

com o aumento da temperatura, o efeito do tempo no rendimento da reação 

diminui, mas o efeito do tempo individualmente foi estatisticamente significante; 

razão pela qual o tempo ótimo da marcação foi de 30 min. 

O impacto maior da temperatura com relação ao tempo, especialmente 

no intervalo de 70 a 85 oC justifica-se pela relação exponencial que tem este fator 

(temperatura), inserido na constante de velocidade de reação (equação de 

Arrhenius) (equação 10), nas expressões matemáticas que descrevem a cinética 

de uma reação química (equação 11)148. 

     
  

  
   

 
                                                      (10) 

   

  
     

    
                                                   (11) 

Na faixa de 85 a 100 oC, não foram detectadas diferenças significativas 

na pureza radioquímica devido a saturação das possibilidades de quelação de 

tecnécio no DC-1. Baseado nestes resultados recomenda-se efetuar a marcação 

de conjugados de dextran-cisteína à temperaturas superiores a 85 oC. No nosso 

estudo, a temperatura ótima selecionada foi de 100 oC, por ser de mais fácil 

controle em condições hospitalares.  

6.2.3 Otimização da atividade específica. Estudo da razão quantidade do DC-

1 e a atividade do [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ 

Definidos os parâmetros pH ( 7), temperatura (100 oC), tempo  de 

reação (30 min), realizou-se nova avaliação entre a atividade do 

[99mTc(OH2)3(CO)3]
+ e a quantidade do DC-1. 
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Considerando que o kit Isolink possui um limite de 1000 MBq para 

obter marcações com altos níveis de pureza149, decidiu-se nesta etapa utilizar a 

atividade máxima admissível do precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ de 74 MBq/100 μL. 

Uma vez que a medida da atividade/volume do precursor não pode ser alterada 

para valores superiores e que poderiam modular a velocidade da reação, então 

utilizou-se 20 μL de DC-1 em diferentes concentrações. A quantidade mínima 

estudada, 6 pmol, da solução de concentração 3,0 10-7 M (Concentração na 

mistura final 5·10-8 M) correspondeu a razão molar DC-1 : [99mTc(OH2)3(CO)3]
+ de 

1:1 considerando a atividade específica nominal do 99mTc (520 554 Ci nmol-1) 150. 

Os resultados demonstraram a influência marcante da concentração do 

DC-1 nas novas condições de marcação. Os valores de rendimento ou pureza 

radioquímica superiores a 90% foram somente achados nas concentrações 

maiores, de 7,53 e 10,04 10-6 M na mistura final, correspondentes a quantidades 

de 904 a 1205 pmol respectivamente. Para valores de concentração do conjugado 

inferiores a 5,02 10-6 M, o rendimento situou-se abaixo de 90 %. Especificamente, 

no ponto de intersecção das curvas de pureza e atividade específica, onde 

teoricamente encontra-se a quantidade de DC-1 mais favorável, um valor de 

pureza observado foi inferior a 60%. Definiu-se assim o intervalo de 904-1205 

pmol (15-20 μg) como o melhor para esta reação de marcação. Apesar de 

possuírem os valores menores de atividade específica (3,47 a 4,68 MBq/μg) 

dentro da faixa de quantidades de DC-1 estudada, eles foram superiores aos 

referidos para outros radiotraçadores de dextran sem conjugação com elementos 

de especificidade 8,2·10-3 MBq/μg130 e 3,57·10-2 MBq/μg (Dextran-500, 

DIRF/IPEN/CNEC-SP, Brasil). 

As bases desta metodologia, assim como, resultados gerados podem 

ser utilizadas em outros conjugados de dextran-cisteína que tiverem aplicabilidade 

radiofarmacêutica, considerando as propriedades do elemento com especificidade 

biológica.  

A corroboração da pureza através da cromatografia de exclusão 

molecular em colunas PD-10 evidenciou que o conjugado de dextran pode ter 

mantido a integridade molecular durante o processo de marcação. Toda a 

atividade associada ao produto encontrou-se na fração de eluição correspondente 
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a moléculas maiores de 5 kDa (< 6 mL)151, com um pico simétrico e distante das 

impurezas. Resultados similares para dextrans radiomarcados com tecnécio entre 

60-90 kDa com este tipo de cromatografia foram relatados na literatura130.  

A determinação por CLAE da pureza confirmou a presença de um pico 

simétrico com pequenas alterações laterais, que podem corresponder a 

conjugados 99mTc-DC-1 com diferentes números de átomos de tecnécio. Este 

evento pode ocorrer devido ao número de cisteínas presentes na molécula do 

DC-1 (30). A eluição, no caso, destes radiocompostos pode ocorrer em tempos de 

retenção ligeiramente diferentes.  

6.3 Radiomarcação dos conjugados DC-2, DCM-1, DCM-2 

As condições de marcação definidas para o DC-1 foram utilizadas nas 

marcações dos outros conjugados, DC-2, DCM-1 e DCM-2. Para a radiomarcação 

dos conjugados com presença de manose, DCM-1, DCM-2 foi necessário 

aumentar o tempo reação em 30 min para atingir valores de pureza superiores a 

90%. Esta mudança no tempo de reação deve-se ao número de cisteínas nas 

moléculas destes conjugados, responsáveis pela quelação do tecnécio (TAB. 2.). 

A concentração de cisteína na mistura reacional deve ser um dos principais 

fatores que influencia na cinética de reação de conjugados do tipo dextran-

cisteína. As concentrações deste aminoácido no volume final (120 μL) foram de 

301 e 250 μM para os conjugados DC-1, DC-2 respectivamente e 50 μM para os 

conjugados DCM-1 e DCM-2. Houve uma redução de 6 vezes para os derivados 

com manose em relação ao DC-1. Esta variação parece ser sensível para a 

cinética da reação do DCM-1 e DCM-2 com o precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+. 

A outra variável que incidiu negativamente na pureza radioquímica dos 

radioconjugados em estudo foi a massa molecular. Este parâmetro pode estar 

relacionado diretamente com os impedimentos estéricos devido à conformação de 

espiral flexível que apresentam os dextrans em solução. Morfologia esta que 

aumenta linearmente com a massa molecular152, razão pela qual as cisteínas na 

estrutura do conjugado não estariam o suficientemente expostas para quelar o 

tecnécio na forma de [99mTc(OH2)3(CO)3]
+, apesar do pequeno volume deste 

precursor153. 
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Entretanto a atividade específica por quantidade de substância foi 

superior nos derivados de dextran de maior massa molecular. Este 

comportamento ocorre porque nas marcações foi mantida constante a amostra 

dos conjugados (20 μg), de maneira que os compostos de maiores massas 

moleculares como DC-2 e DCM-2 possuíam 45% e 33% a menos de moléculas 

com relação aos homólogos de menor massa molecular. Conjuntamente, os 

valores de pureza não foram muito discrepantes, deste modo a atividade por 

número de moléculas aumentou para os radioconjugados 99mTc-DC-2 e 99mTc-

DCM-2. A influência de menor magnitude sobre a atividade específica (MBq/nmol) 

observada pela presença ou não de unidades de manose na estrutura guarda 

relação direta com o efeito deste parâmetro sobre a pureza, previamente 

analisado. Este impacto não é observado nos conjugados DC-1 e DCM-1, onde o 

último teve uma maior atividade específica porque o efeito da massa molecular 

interfere no efeito da presença de manose para estes compostos. 

Os radioconjugados DCM-1 (69,01 MBq/nmol) e DCM-2 (100,13 

MBq/nmol) apresentaram atividades específicas próximas ou superiores (TAB. 5) 

ao composto semelhante, Lymphoseek (74 MBq/nmol), já em estudos 

clínicos99,100,154.  

Quando foi confirmada a pureza por CLAE para o 99mTc-DC-2, 99mTc-

DCM-1 e 99mTc-DCM-2, controlando rigorosamente os parâmetros 

cromatográficos, observou-se que os compostos com manose tiveram um tempo 

de retenção (11 min) ligeiramente superior ao observado para os conjugados de 

dextran sem este sacarídeo (10,7 min) (FIG. 21 e FIG. 22) o que sugere uma 

pequena diminuição da hidrofilicidade ao introduzir unidades de manose e/ou 

retirar unidades de cisteína na estrutura dos conjugados DC-1 e DC-2. Ao mesmo 

tempo detectou-se no 99mTc-DC-2, um comportamento similar ao observado no 

99mTc-DC-1, um pico simétrico com pequenas alterações laterais. Entretanto, os 

picos dos radiotraçadores 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 foram perfeitamente 

simétricos, o que pode ser explicado pelo menor número de cisteínas na 

estrutura, diminuindo assim a possibilidade de formar radioconjugados com 

diferentes quantidades de tecnécio associadas.  
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6.4 Estabilidade radioquímica dos radioconjugados de dextran 

Os complexos em estudo mantiveram os níveis de pureza radioquímica 

durante o tempo de meia vida do radionuclídeo 99mTc (6 h). Este resultado garante 

que o radionuclídeo e os conjugados de dextran permanecerão associados 

durante o período para a sua utilização.  

A estabilidade global de um preparado radiofarmacêutico de tecnécio, 

na qual se considera principalmente o tempo de meia vida do radioisótopo e a 

estabilidade radioquímica, geralmente resulta ser no máximo 8 horas155. Como 

estes radiotraçadores serão utilizados em técnicas linfocintilográficas onde a dose 

injetada156 e atividade específica157 resultam variáveis críticas, a estabilidade 

radioquímica demonstrada por 6 horas é suficiente em termos práticos. 

Contudo, pode-se pressupor que estes radiotraçadores serão estáveis 

por um tempo maior, segundo as características de inércia química bem 

documentadas para os núcleos de [99mTc(CO)3]
+. Este comportamento justifica-se 

fundamentalmente pela configuração eletrônica do metal neste núcleo (d6 de spin 

baixo) e pela sua natureza organometálica, o que faz a quelação de 99mTc tenha 

uma caráter covalente maior158.  

6.5 Estudos in vitro de transquelação frente à cisteína e à histidina 

Os estudos de transquelação in vitro do radioisótopo 99mTc foram 

realizados em concentrações de cisteína (264 μM) e histidina (94 μM) típicas do 

plasma sanguíneo159, 160. Embora os produtos uma vez administrados circulem 

primeiramente pela linfa, fluído que possui uma concentração protéica quase 

sempre inferior ao plasma sanguíneo41, 161, finalmente passam ao sangue. Os 

fenômenos de transquelação in vivo em qualquer dos dois fluidos podem provocar 

efeitos não desejados nas imagens cintilográficas como retenção não específica e 

efeito de radiação basal. Por essas razões é preciso definir a magnitude deste 

fenômeno nas etapas preliminares do desenvolvimento de um radiofármaco de 

tecnécio. Utilizam-se estes dois aminoácidos por eles serem os mais relacionados 

com o processo de transquelação in vivo.  
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Os resultados obtidos in vitro permitem inferir que a transquelação do 

técnecio ocorre principalmente através da cisteína, podendo-se explicar pela 

maior concentração deste aminoácido no plasma sanguíneo.  

Entretanto, a menor transquelação observada dos radioconjugados 

contendo manose em relação aos compostos sem este sacarídeo, 

independentemente do tipo de aminoácido, pode ser explicada por algum efeito 

protetor das unidades de manose, como impedimento estérico, que dificulta o 

seqüestro do isótopo pela cisteína ou histidina. Por outro lado, o aumento da 

massa molecular teve um impacto similar na transquelação àquele detectado para 

a pureza, porém desta vez como o objetivo consiste em desfavorecer a reação, o 

efeito foi positivo. As conformações dos dextrans em solução152, definidas em 

grande medida pela massa molecular poderiam deixar menos acessíveis os 

átomos de tecnécio a agentes quelantes externos, quando estas possuem uma 

massa molecular maior. 

6.6 Determinação do coeficiente de partição dos radioconjugados 

Os radiocompostos 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 têm um caráter 

ligeiramente menos hidrofílico que os radiotraçadores sem manose. Isto pode ser 

justificado devido ao aumento do tamanho das cadeias laterais nos conjugados de 

manose porque a solubilidade em água deste monossacarídeo (> 300g/100 

mL)162 é maior do que da cisteína (28 g/100 mL)163(FIG. 13, TAB. 2). Em CLAE os 

conjugados 99mTc-DC-1 e 99mTc-DC-2 tiveram tempos de retenção menores (FIG. 

21 e FIG. 22). Entretanto, os quatro radiotraçadores são definidos como 

hidrofílicos. Por isto, estes conjugados radiomarcados não devem se ligar 

significativamente nem às proteínas do plasma, nem aos sítios não específicos 

das células alvo no caso do 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2, características estas 

associadas a moléculas lipofílicas. Ao mesmo tempo, a hidrofilicidade destes 

compostos não potencializará sua passagem através das membranas lipídicas 

das células142. 

Para detecção de linfonodo sentinela a hidrofilicidade nos 

radiofármacos é desejada, principalmente para uma rápida migração destes 

desde o ponto de injeção164. 
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6.7 Avaliação do efeito da massa molecular e a presença de manose no 

desempenho biológico dos radioconjugados de dextran-cisteína 

Para um estudo comparativo entre diferentes radiotraçadores com um 

mesmo propósito deve-se manter o maior número de parâmetros constantes para 

que as variações no desempenho biológico destes possam ser atribuídas às 

mudanças estruturais. Neste estudo de triagem foram mantidos o tempo de 

análise (90 min), o volume de injeção (100 μL) e a quantidade administrada dos 

radiocomplexos (0,167 nmol). 

A captação no linfonodo popliteal, a principal variável considerada 

neste estudo, mostrou dependência somente da presença de manose nos 

conjugados. Isto demonstra que a unidades de manose estão suficientemente 

expostas para que sejam reconhecidas pelos receptores deste monossacarídeo 

presentes nas membranas celulares dos macrófagos, presentes nos linfonodos165. 

A captação neste nodo foi estudada tomando como referência à dose 

injetada: 0,167 nmol. Sabe-se que a quantidade de moléculas injetadas (mol) na 

detecção de linfonodo sentinela tem uma influência notória em termos de 

biodistribuição. Isto se deve a saturação da capacidade de depuração de agentes 

exógenos nos nodos linfáticos70. Confirmou-se que as doses retidas no linfonodo 

popliteal resultaram sempre maiores nos radiocompostos com manose (TAB. 8), 

demonstrando a especificidade pelo alvo biológico. A retenção no linfonodo 

popliteal dos traçadores 99mTc-DC-1 e 99mTc-DC-2 ocorre provavelmente pelo 

mecanismo de fagocitose, porém não mediado por receptores79. 

Na captação renal e hepática observou-se que a massa molecular 

influenciou de maneira significante a retenção dos conjugados de dextran. Este 

achado pode ser explicado pela relação direta que existe entre a massa molar e o 

tamanho molecular nos polímeros de dextran166. Ao diminuir a massa molecular, 

diminui o tamanho do dextran e assim aumenta a possibilidade de migração 

através da linfa e do sangue, para posteriormente estes radiotraçadores serem 

levados até os órgãos de excreção como os rins e o fígado. 

As unidades de manose, entretanto, modificaram o mecanismo de 

excreção. Os traçadores 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 tiveram uma excreção 



93 

 

majoritariamente hepática enquanto para os radioconjugados 99mTc-DC-1 e 99mTc-

DC-2 foi renal. Esta modulação excretora deve-se a presença de células epiteliais 

hepáticas que possuem similares receptores de manose aos encontrados na 

superfície dos macrófagos88. Resultados de estudos pré-clínicos em coelhos com 

um conjugado de dextran-manose de 36 kDa referem uma maior captação renal 

do que hepática para 1 e 3 h após injeção. Neste trabalho a excreção hepática e 

os metabólitos degradados neste órgão são levados até os rins onde ocorre o 

processo de filtragem glomerular para em seguida serem excretados pela urina167. 

As diferenças entre os resultados da literatura e os obtidos no presente estudo 

devem-se principalmente às discrepâncias entre as doses injetadas, 100 pmol 

para o conjugado 99mTc- DTPA-dextran-manose, e 167 pmol para o 99mTc-DCM-1 

e 99mTc-DCM-2 respectivamente. Potencializando-se ainda mais o efeito da dose 

pelas diferenças entre espécies, coelho e rato. 

Os estudos linfocintilográficos correspondentes a este estudo de 

triagem permitiram detectar o linfonodo popliteal com os quatro traçadores. A 

imagem do linfonodo inguinal somente não foi observada para o produto 99mTc-

DC-2. A não detecção ou baixa captação dos radiotraçadores nos outros nodos 

que não são o linfonodo sentinela é uma propriedade desejada nos radiofármacos 

com esta finalidade. Não obstante, a retenção em outros nodos pode ser 

controlada por outros fatores, como o volume de injeção, a quantidade injetada, 

tempo de análise79, os quais não foram considerados neste estudo preliminar.  

Especificamente, para os conjugados de manose detectou-se uma 

menor captação no linfonodo inguinal para o produto 99mTc-DCM-2 (maior 

extração popliteal), demonstrando uma vantagem para este radiotraçador. A 

extração popliteal do 99mTc-DCM-2 foi superior a 90 %, como é recomendado pela 

literatura168. Não se deve descartar a possibilidade de uma saturação do nodo 

popliteal no produto 99mTc-DCM-1 (3,4 ± 1,2 pmol) com relação ao 99mTc-DCM-2 

(3,9 ± 1,7 pmol), devido a uma mais rápida migração até o nodo popliteal do 

primeiro radiotraçador, por possuir uma menor massa molecular, e um posterior 

avanço até o nodo inguinal. Contudo, estes resultados são considerados 

preliminares porque são baseados no ROI realizado nas imagens cintilográficas 

planares que possuem o erro de considerar outros tecidos como: músculo, osso e 

sangue, que estão próximos às estruturas anatômicas. Além disto, a modulação 
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adequada através da dosagem dos produtos com manose, pode alterar 

favoravelmente o desempenho linfocintilográfico deles.  

6.8 Biodistribuição dos radioconjugados 99mTc-DCM-1 e 99mTc- DCM-2 a uma 

dose menor 

Uma das opções para melhorar o desempenho biológico de um 

radiotraçador para a detecção de LNS é injeção de doses mais baixas possíveis. 

Estas poderão ser ainda menores se o produto não for utilizado com o objetivo de 

obter imagem cintilográfica64, 70, 75. 

Com uma dose de 0,05 nmol (50 pmol) em 50 μL e massagem no 

ponto de injeção, o impacto da massa molecular do conjugado de manose refletiu-

se na rápida migração até o nodo popliteal do 99mTc-DCM-1 em relação ao 99mTc-

DCM-2 (TAB. 9). Entretanto, aos 30 min observou-se a maior retenção dos dois 

radiotraçadores. As quantidades máximas acumuladas dos radiotraçadores no 

nodo popliteal foram inferiores às observadas com uma dose de 167 pmol. Este 

resultado sugere que pode se estabelecer um equilíbrio entre a concentração do 

traçador circulante pela linfa e a concentração do produto ligada aos receptores 

de manose. 

Observou-se uma diferença nos perfis de retenção dos radiotraçadores 

no período de 24 horas após administração da droga (TAB. 9). O 99mTc-DCM-1 

mostrou-se estável enquanto que para o 99mTc-DCM-2, houve um aumento 

seguido de declínio, provavelmente devido ao processo de endocitose 

(fagocitose) mediada por receptores associado com os fármacos derivados de 

manose utilizados na detecção de LNS98. Através deste mecanismo de 

endocitose estes radiotraçadores são processados pelos macrófagos presentes 

nos nodos linfáticos. O aumento das atrações não específicas de natureza 

repulsiva entre os elementos exógenos (radiotraçadores) e as células, neste caso 

os macrófagos, repercute de forma negativa no mecanismo de endocitose 

mediado por receptores, retardando o mesmo ou, em algumas ocasiões, até o 

impedindo totalmente169. O 99mTc-DCM-1 possui uma menor massa molecular e, 

por conseqüência, menor tamanho e maior superfície de contato. Além disto, 

sendo uma molécula hidrofílica, as forças de repulsão entre este traçador e as 

células serão maiores do que as esperadas para o 99mTc-DCM-2. O DCM-1 possui 
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também menos unidades de manose que o seu homólogo de maior massa 

molecular. Todos estes elementos justificam a maior retenção do 99mTc-DCM-1 

durante as 24 horas de estudo. 

A presença de diferentes tipos de vasos aferentes em diversas 

proporções pode justificar a alta variabilidade na captação no linfonodo inguinal48. 

Entretanto, a porcentagem de extração popliteal sempre foi próxima ou superior 

ao valor limite desejável, 90 %. Isto resultou de maior importância para o produto 

99mTc-DCM-1, no qual valores baixos deste importante parâmetro foram 

detectados para doses de 0,167 nmol (Item 6.7). 

A captação hepática do 99mTc-DCM-1 (3,28 ± 0,56 % DI, 1 h a.i.) e do 

99mTc-DCM-2 (4,13 ± 0,89 % DI, 1 h a.i.) a uma dose de 0,05 nmol foi similar á 

observada para dose de 0,167 nmol, e superior ao Lymphoseek em coelhos (1,42 

± 0,25 % DI, 1 h a.i.) segundo a literatura167. Embora, não haja na literatura o 

coeficiente de partição do Lymphoseek, através da sua maior retenção no sangue 

(20,3 ± 0,12 % DI/mL, 1 h a.i.)167 e menor captação hepática pode-se inferir que 

este radiotraçador possui uma hidrofilicidade menor que os radiocomplexos 99mTc-

DCM-1 e 99mTc-DCM-2. Esta relativa maior lipofilicidade, aumenta as interações 

de atração não específicas das células do fígado-Lymphoseek, favorecendo 

assim a velocidade do processo de metabolização hepática.  

Similares perfis de captação hepática e no nodo popliteal foram 

confirmados, apresentando somente uma defasagem no tempo de 15 e 30 min 

para o 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2, respectivamente. Fenômeno justificável pela 

distância anatômica do fígado e o nodo popliteal com relação ao ponto de injeção 

(pata) e pela afinidade similar dos receptores de manose nas células hepáticas e 

dos macrófagos.  

A captações nos rins do 99mTc-DCM-1 (0,58±0,23 % DI) e 99mTc-DCM-2 

(0,41±0,09 % DI), 60 min a.i. foram inferiores em comparação com a observada 

para o Lymphoseek (7,47±0,38 % DI)167. A baixa retenção renal em todos os 

tempos estudados, está de acordo com uma eficiente filtração neste órgão 

previamente descrita para dextrans com massas moleculares inferiores a 500 

kDa170. A relativa alta captação renal do Lymphopseek deve-se possivelmente à 
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eliminação dos produtos do metabolismo hepático por este órgão de excreção 

segundo foi sugerido por Hoh e col. 167. 

As atividades retidas no ponto de injeção depois de 60 min p.i para o 

99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 (FIG. 26 A) resultaram também inferiores ou 

similares a radiotraçadores como o Lymphoseek sem massagem (60,1 ± 0,09 

%DI)165, com massagem (52,03 ± 8,0 %DI) e o 99mTc-MSA sem massagem (52,02 

± 8,1 % DI)107. Quanto menor a atividade retida no ponto de injeção, melhor o 

desempenho do radiocomplexo, porque se evita a interferência cintilográfica com 

LNS próximos ao ponto de injeção. A aceitável migração dos conjugados 99mTc-

DCM-1 e 99mTc-DCM-2 pode ser atribuída ao tamanho destas moléculas, à 

hidrofilicidade e à flexibilidade do dextran22. 

As captações no sangue, nos tecidos muscular e ósseo para os 

conjugados de dextran considerados nesta avaliação foram sempre menores ou 

iguais aos previamente definidos para o Lymphoseek167 e o 99mTc-MSA103. Estes 

achados sugerem que imagens cintilográficas nítidas pudessem ser obtidas 

porque os efeitos de radiação basal provocados pela retenção dos radiofármacos 

nestes tecidos e o sangue serão mínimos. As imagens linfocintilográficas (FIG. 

27) confirmaram a inferência feita previamente. 

A utilização de doses 3,34 vezes menores para o 99mTc-DCM-1 e 99mTc-

DCM-2, respectivamente, favoreceu a qualidade do estudo linfocintilográfico. O 

linfonodo inguinal quase não resultou detectável, enquanto o popliteal foi 

nitidamente definido. Estes estudos a baixas doses confirmaram a possibilidade 

de utilizar no modelo animal uma quantidade de 50 pmol tanto para estudos de 

detecção externa (gama-probe) como por imagens. 

6.9 Impacto da pureza radioquímica do produto 99mTc- DCM-2 na 

biodistribuição 

Entre os radiotraçadores 99mTc-DCM-1 e 99mTc-DCM-2 escolheu-se o 

segundo para efetuar este estudo. A decisão foi baseada no comportamento 

consistente da extração popliteal observado para as duas atividades injetadas 

18,5 MBq (167 pmol) e 5,5 MBq (50 pmol) no 99mTc-DCM-2. 
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Tem-se por norma utilizar radiofármacos sempre com o maior índice de 

pureza radioquímica. Os estudos até agora realizados para o 99mTc-DCM-2 foram 

feitos com um valor de pureza radioquímica próxima a 90% (90,28 ± 0,27%). 

Sabe-se que quantidades inaceitáveis de impurezas radioquímicas em uma 

preparação radiofarmacêutica podem alterar a biodistribuição e comprometer a 

qualidade da imagem145. Isto justifica os estudos de estabelecimentos de limites 

de pureza radioquímica a serem utilizados para cada radiotraçador. 

Como valores similares de captação biológica foram obtidos para o 

produto purificado e sem purificação (TAB. 9, TAB. 10, FIG. 25, TAB. 11 e FIG. 

27), demonstrou-se que o 99mTc-DCM-2 pode ser usado sem o passo de 

purificação, reduzindo-se, deste modo, o tempo total de preparação do 

radiotraçador e aumentando o tempo útil do mesmo. 

6.10 Determinação do efeito da dose e volume de injeção no desempenho do 

99mTc- DCM-2 

Nos estudos com o 99mTc-DCM-2 descritos, os efeitos da dose e 

volume de injeção nos experimentos realizados não foram definidos, devido à 

diminuição simultânea de ambos os fatores.  

As variações de volume de injeção podem influenciar de maneira 

positiva ou negativa no desempenho linfático dos traçadores devido ao frágil 

balanço entre as pressões internas e externas dos capilares linfáticos48. Isto 

sugere que para cada traçador e região anatômica onde ele é administrado tem 

um volume de injeção ideal. Além do volume de injeção e a dose, é necessário 

considerar a concentração do produto, devido à mudança que experimenta esta 

última variável quando são alteradas as primeiras. 

A influência do volume de injeção para o produto 99mTc-DCM-2 variou 

com a dose administrada. A maior captação observada no linfonodo popliteal para 

uma dose de 0,05 nmol foi obtida com o menor volume injetado (50 μL) devido à 

baixa concentração do traçador (0,5 μM) no volume de 100 μL (FIG. 28). Os 

efeitos da concentração dos radiofármacos utilizados na detecção de LNS 

constam na literatura para colóides sem especificidade por receptores 

celulares171. Em radiotraçadores com afinidade biológica, o impacto da 
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concentração é igualmente importante porque a ligação deste aos receptores 

celulares, no caso específico em estudo, os receptores de manose nos 

macrófagos, depende da concentração de radiomolécula livre142. 

À uma dose de 0,135 nmol, o aumento do volume favoreceu a 

captação no nodo popliteal (FIG. 28). A concentração do 99mTc-DCM-2 em 100 μL 

foi de 1,35 μM, próxima á observada para uma dose de 0,05 nmol em 50 μL, 1,0 

μM. Baseado neste resultado sugere-se que o preparado do 99mTc-DCM-2, deve 

ser administrado a concentrações superiores a 1 μM. O impacto positivo do 

aumento do volume de injeção na captação do nodo popliteal devido ao aumento 

da pressão intersticial e o maior fluxo através dos capilares linfáticos172, somente 

será observado quando o traçador for injetado a uma concentração superior a um 

valor critico, 1 μM para o 99mTc-DCM-2.  

A uma dose de 0,22 nmol, observaram-se valores de doses retidas 

semelhantes no nodo popliteal para os volumes estudados de 50 e 100 μL (FIG. 

29), com valores de concentrações de 4,4 e 2,2 μM respectivamente, maiores que 

a crítica para o 99mTc-DCM-2. Observa-se portanto uma saturação da capacidade 

de retenção no linfonodo sentinela com uma alta dose, e concentração elevada. O 

efeito do aumento do volume de injeção resultou na maior captação no linfonodo 

inguinal como conseqüência de uma baixa extração popliteal. 

A extração popliteal em uma dose de 0,05 nmol foi melhor com um 

volume menor (50μL) (FIG. 30). Com um volume de 100 μL favorece-se a 

migração do produto, mas como a concentração é menor que a critica, isto é 1 

µM, o produto foi pouco retido nos nodos popliteal e inguinal, em porcentagens 

similares, afetando a extração popliteal. Na injeção de 50 μL, a migração mais 

lenta do ponto de injeção garante uma preferencial retenção do radiotraçador no 

linfonodo popliteal.  

Nos experimentos com uma dose de 0,135 nmol, a extração popliteal 

permanece invariável com os dois volumes injetados (FIG. 30), provavelmente 

pela não saturação do linfonodo popliteal, o que impede uma maior retenção do 

traçador no nodo inguinal, mesmo com um aumento do volume. 
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A utilização de uma dose de 0,135 nmol em 100 μL resultou ser a 

combinação idônea porque conseguiu-se saturar o linfonodo popliteal (maior sinal 

radioativo possível nesta estrutura linfática) (FIG. 30), com a menor atividade 

injetada. Simultaneamente a captação no nodo inguinal foi mínima e, portanto 

garantiu-se uma alta extração popliteal (FIG. 31). 

Os parâmetros dose e o volume para o produto 99mTc-DCM-2 não 

influenciaram na depuração do sitio de injeção, assim como os obtidos em 

ensaios clínicos para o Lymphoseek98. Isto estabelece que a captação no nodo 

popliteal não é a etapa que limita a velocidade de saída do traçador 99mTc-DCM-2 

desde o ponto de injeção. A diminuição significante da atividade no sito de 

administração e a invariabilidade da captação no nodo inguinal entre os 

procedimentos realizados com e sem massagem (FIG. 26 A) (TAB. 11) para (50 

pmol, 50 μL, 99mTc-DCM-2) também corrobora esta hipótese.  

A captação renal (% DI), hepática (% DI), nos tecidos musculares e 

ósseos (% DI/g), assim como no sangue (% DI/mL) também foi independente da 

dose e volume injetado (TAB. 12). Assim confirmou-se que a saída do ponto de 

injeção e posterior biodistribuição variou proporcionalmente com a dose (0,05-

0,22 nmol) sem a interferência do volume da injeção (50-100 μL).  

As imagens linfocintilográficas corresponderam aos estudos de 

biodistribuição. A melhor imagem cintilográfica obtida foi para uma dose de 0,135 

nmol administrada em 100 μL (FIG. 32 D), com excelente contraste entre a 

captação do linfonodo popliteal e inguinal. 

Todos os ajustes de parâmetros realizados para otimizar o 

desempenho do 99mTc-DCM-2 devem ser usados para uma injeção subcutânea. 

Eles podem mudar ao ser injetado o produto em outros sítios anatômicos, devido 

às modificações exercidas pela densidade do tecido sobre o fluxo linfático170.  

6.11 Desempenho dos radiotraçadores para LNS estabelecidos na medicina 

nuclear brasileira 

Para demonstrar que o produto 99mTc-DCM-2 possui atributos que 

favorecem sua introdução como radiofármaco para a detecção de LNS, foram 
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realizados estudos comparativos com os radiotraçadores de maior utilização no 

Brasil para este propósito, o 99mTc-Dextran-500 e o 99mTc-Fitato coloidal. 

Para um tempo de 30 min a captação no linfonodo popliteal dos dois 

produtos comercializados no Brasil (TAB. 13), foi notoriamente inferior em 

comparação com o 99mTc-DCM-2 (FIG. 29), para uma atividade similar. O 

tamanho micrométrico das partículas radiocolóidais versus o tamanho 

nanométrico do 99mTc-DCM-2 (  7 nm, estimativa realizada a partir da relação 

massa molecular, 28,2 kDa 93), é uma das causas que define as grandes 

diferenças observadas na retenção no nodo popliteal. A velocidade de migração 

até o linfonodo mais próximo ao ponto de injeção é inversamente proporcional ao 

tamanho molecular. A outra causa é a falta de elementos de especificidade 

biológica nos radiofármacos nacionais para aumentar a retenção nos nodos 

linfáticos. 

No caso do 99mTc-Dextran-500, as captações renal e hepática 

extremamente baixas constituem uma evidência de uma alta retenção do produto 

no ponto de injeção (TAB. 13). Por outro lado, o 99mTc-Fitato coloidal possui 

melhor depuração do sitio de injeção, mas concentra-se marcadamente a 

atividade no fígado (TAB. 13), o qual pode comprometer a utilização do 

radiofármaco em zonas próximas a este órgão.  

Em uma análise geral, os radiofármacos nacionais (99mTc-Dextran-500 

e o 99mTc-Fitato coloidal) para a detecção de LNS quando comparados com o 

99mTc-DCM-2, precisam de um tempo e doses maiores para migrar ao nodo 

linfático. Em contrapartida possuem um procedimento simples de marcação, a 

temperatura ambiente por 15 min. Entretanto as atividades específicas máximas 

alcançáveis, segundo as instruções do fabricante, para ambos os produtos são 

baixas, 0,037 MBq/μg e 0,0185 MBq/μg quando comparados com o 99mTc-DCM-2 

(100,13 MBq/nmol, equivalente a 3,3 MBq/μg. O único inconveniente que teria a 

implementação do 99mTc-DCM-2, é o seu protocolo de marcação em duas etapas, 

que aumenta em 65 minutos com relação ao 99mTc-Dextran-500 e ao 99mTc-Fitato 

coloidal. A elaboração de um kit, onde se conjuguem os reagentes das duas 

etapas, formação do precursor e marcação do DCM-2, atenuaria a principal 

limitação deste novo traçador. 
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7 CONCLUSÕES 

Desenvolveu-se uma metodologia com aplicabilidade em distintos 

conjugados de dextran que possuam unidades de cisteína para serem marcados 

com o precursor [99mTc(OH2)3(CO)3]
+. Esta permitiu determinar a temperatura, o 

tempo e a razão quantidade de produto/atividade de precursor utilizada na 

radiomarcação para uma máxima pureza e atividade específica.  

Os derivados de dextran-cisteína considerados neste trabalho foram 

radiomarcados com valores de pureza radioquímica superiores a 90 % e atividade 

específica superior a 59,9 MBq/nmol, próximos ou superiores à atividade 

específica do produto semelhante, Lymphoseek. Definiram-se para eles três 

técnicas para quantificar a qualidade das radiomarcações, uma mediante a 

combinação das cromatografias em camada delgada e em papel, e as outras 

baseadas na cromatografia de exclusão por tamanho e por CLAE em fase 

reversa. 

Os produtos radiomarcados, 99mTc-DC-1, 99mTc-DC-2, 99mTc-DCM-1 e 

99mTc-DCM-2 resultaram estáveis por seis horas e resistentes a transquelação 

frente a cisteína e a histidina.  

Demonstrou-se que as unidades de manose na estrutura dos 

conjugados DCM-1 e DCM-2 estão acessíveis aos receptores de manose nos 

macrófagos, conferindo uma retenção maior nos nodos linfáticos.  

Parâmetros como dose (0,05-0,22 nmol), volume (50-100 μL) e 

concentração nas condições investigadas demonstraram a influência sobre 

migração do sitio de injeção e extração popliteal. 

O 99mTc-DCM-2 entre os derivados estudados demonstrou melhor 

desempenho na detecção de LNS com boa qualidade de imagem cintilográfica 

encorajando o desenvolvimento de um kit para ser colocado no mercado. 
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ANEXO 1– Aprovação do comitê de ética IPEN 
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ANEXO 2– Número de ratos da espécie Rattus norvegicus, linhagem Wistar 

(fêmeas, 150-200 g) usados no trabalho experimental 

 

Experimento Número de animais 

Avaliação do efeito da massa molecular e a presença de 

manose no desempenho biológico dos radioconjugados de 

dextran-cisteína 

12 

Biodistribuição dos radioconjugados 99mTc-DCM-1 e 99mTc-

DCM-2 utilizando uma dose menor 
60 

Impacto da pureza radioquímica do produto 99mTc-DCM-2 na 

biodistribuição 
5 

Determinação do efeito da dose e volume de injeção no 

desempenho do 99mTc-DCM-2 
18 

Avaliação biológica dos radiofármacos 99mTc-Dextran 500 e 
99mTc-Fitato coloidal 

6 

Total 101 
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