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R E S U M O

0 MIBl-99mTc mostrou ser o melhor ra

diofármaco entre os diversos marcados

com tecnécío-99m, para estudos da perfu-

são miocárdica. em substituição ao clore

to de tálio-201.

0 alto custo do conjunto de reativos

importado, para obtenção do MIBI- Tc

nos levou a optar por seu preparo a par

tír de síntese própria.

Os controles de qualidade realizados

mostraram a alta estabilidade dos kits.

A blodistribuição, avaliado em cies hí-

gidos e infartados, mostrou-se idêntica

aquela apresentada pelo radiofármaco ob-

tido com o kit importado.

Os resultados obtidos permitem viab£

lizar o preparo de kits liofilizados pa-

ra uso médico.

INTRODUÇÃO

Diversos complexos marcados com tec-

nécio-99m têm sido propostos (2), em

substituição ao cloreto de tálio-201, ra

dioisótopo de escolha na Medicina Nucle-

ar Cardiovascular a partir de 1976, para

estudo da perfusão miocárdica, tendo em

vista as características físicas e dosl-

métricas favoráveis daquele radionuclídeo .
99m_0 2-metoxi isobutil isonitrila- Tc

(MIBI- raTc) mostrou-se um importante

traçador em estudos tomográflcos (SPECT)

e planares de cintilografIas de perfusão

miocárdica (2). A pratlcidade de sua ob-

tenção, por simples reconstituição de

kit liofilizado com pertecnetato de so-
QQm

dio- , constituiu fator importante. 0

kit, entretanto, é obtido somente sob im-

portação e a alto custo. Estes fatores le

varam a Instituição a viabilizar a sínte-

se do 2-metoxi Isobutil isonltrila(KIBI)

para o preparo de conjuntos de reativos

liofilizados.

Apresentamos neste trabalho, o preparo

de kits liofilizados, a partir de síntese

própria, a avaliação da pureza radioquíml^

ca, estabilidade "in vitro" e biodlstrl-

buição do radiofármaco visando a sua uti-

lização médica.

MATERIAIS E MÉTODOS

0 MIBI utilizado, de síntese própria

(3), teve sua toxicidade testada em ratos,

machos e fêmeas, após injerio intravenosa

de 1 mg do composto. Os demaij reagentes

utilizados foram de grau analítico sem pu

riflcação adicional.

A manipulação foi realizada em capela

de fluxo laminar com técnicas assépticas,

vidraria e equipamentos estéreis e apiro-

gênicos, sob atmosfera de nitrogênio.

Uma solução contendo 1,0 mg de MIBI,

0,125 mg de SnC12 anidro, 1,0 mg de clorl

drato de L-cistelna e 20,0 mg de manitol

(6) por ml, de valor de pH 6,0, foi este-

rilizada por filtração, através de filtro

de 0,22 (i e fracionada em volume de 1,0

ml por frasco. Após pré-congelamento, se-

guiu-se a llofllização. Os frascos fecha-

dos sob alto vácuo foram lacrados conser
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vadcs err geladeira.

O liofilizado foi submetido a contro

les de qualidade.

A esterilidade foi avaliada pelo tné-

todc microbiologico clássico e a piroge

nicidade pelo teste "in vivo" em coe-

lhos.

Os kits liofilizados. preparados ou

importados (Cardiolite - Du Pont),foram

marcados com a adição de 2,0 ml de tec-

nécio-99m, após aquecimento em banho-ma

ria em ebulição por 10 minutos, seguido

de repouso a temperatura ambiente por

15 minutos, em blindagem adequada e fo-

ram estudadas biodistribuição, pureza

radioquímica e estabilidade dos radio-

fármacos.

A pureza radioquímica foi avaliada

pelo método da extração por solventes

(4). 50 a 100 ul de MIBI-99mTc foram

adicionados a uma mistura de 6,0 ml de

clorofórmio ou acetato de etila e solu-

ção fisiológica (1/1; v/v). Após agita-

ção em Vortex, por 60 segundos, seguiu-

se repciso por 1 minuto. Amostras das

duas fases foram aliquotadas e proce-

deu-se a radlometria em calibrador de

dose (VEB-Robotron, modelo M-27013).

A fração llpofílica, contendo o

MIBI- Tc, e determinada pela relação

entre as radiometrlas da fase orgânica

e total.

0 método croroatográfi;o, utilizando-

se de placas "Baker-Flex aluminium

oxi de de 2,5 por 7,5 cm e etanol abso

luto como solvente, foi também avaliado.

A biodistribuição foi avaliada inici_

almente em coelhos hígidos, Nova Zelân-

dia, brancos, com peso médio de 3,5 kg

e posteriormente em cães SRD, com peso

médio de 20 kg, clinicamente seleciona-

dos como normais e em cães submetidos

experimentalmente a infarto miocárdlco

por oclusão coronariana, anestesiados

com nembutal, na dose de 25 mg/kg.

Imagens cardíacas foram obtidas em

câmara de cintilaçao OHIO Nuclear, mode-

lo ON-100, acoplada a um sistema de pro-

cessamento de dados OHIO NUCLEAR, modelo

ON-150, apôs 30, 60, 90 e 120 minutos da

injeção na veia femural de 222 a 296 HBq

do radiofármaco obtido com os kits naclo_

nal e importado.

Foram determinadas a relação coração/

pulmão, através de regiões de interesse

selecionadas no computador.

A estabilidade "in vitro" do conjunto

de reativos marcado, o volume e ativida-

de máxima de reconstituição do liofiliza

do foram também avaliados.

R E S U L T A D O S

Os lotes de conjuntos de reativos

apresentaram-se estéreis e aplrogênlcos.

A estabilidade do kit liofilizado e

não liofilizado, nas condições de estoca

gem estabelecidas, mostrou-se adequada

até 30 e 15 dias, respectivamente, após

o seu preparo.

0 volume de reconstituição do liofil£

zado para marcação com tecnécio-99m foi

de 1 a 2 ml e a atividade máxima de 7,4

GBq por frasco.

0 controle radioquímico mostrou valo-

res sempre maiores que 92% pelo método

da extração por solvente, utilizando o

clorofórmio como solvente orgânico. A ex

tração com acetato de etila apresentou

um valor médio de 80%, enquanto pelo mé-

todo cromatográfico obtivemos 84%.

0 radiofármaco mostrou adequada dis-

tribuição em todos os lotes preparados e

estabilidade "in vitro" até noras após a

sua marcação com tecnéclo-99m.

Os valores médios da relação coração/

pulmão encontrados experimentalmente fo-

ram de 2,24; 2,36; 2,50; 2,53 após 30,

60, 90 e 120 minutos respectivamente da

injeção do radiofármaco obtido com o Kit

nacional. Os valores obtidos com o kit

importado, após 60, 90 e 120 minutos da

injeção foram 2,14; 2,11 e 2,33 respect!
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vamer.te, para os cães normais e os valo

res para os cães infartados foram de

1,65; 1.79; 1,80; 1,91 e 1,58; 1,64;

1,71; 1,81 após 30, 60,90 e 120 minutos

respectivamente para os kits nacional e

importado.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Os lotes d: kits não liofilizados,

inicialmente preparados, apresentaram

alta pureza radíoquimica quando contro-

lados após 15 dias da sua produção con-

servados em "freezer". Entretanto opta-

mos pela liofilização objetivando um pe_

ríodo maior de validade do kit.

As condições de liofilização apôs ura

período de 24 horas de pré congelamento

cm frascos mantidos em gelo seco a -16°C

na ausência de luz, permitiram a obten

ção de um liofilizado com bom aspecto.de

Instantânea reconstituição e estável.

A estabilidade dos conjuntos de reatí

vos 1iofilizados, nas condições de esto-

cagem, continua a ser avaliada para a de

terminação do tempo de validade real.

Até o momento, podemos afirmar que a

avaliação da pureza radioquímica realiza

da 30 dias após o preparo dos kits não

mostrou variação em relação a inicial,le

vando a prever um período de estabilida-

de superior a esse tempo.

0 radiofármaco obtido com os kits pr£

parados mostrou-se estável "in vitro"

por um período de tempo igual ao obtido

com os kits importados, sem variação si£

niflcativa de sua pureza radloquímica mí_

nima de 92*, permitindo estabelecer em 6

horas o tempo útil do traçador.

o método da extração por solventes,

utilizando-se do clorofórmio como solven

te orgânico, mostrou-se adequado para a

avaliação da pureza radioquímica e dada

sua correlação com sistema cromatográfi-

co (4) foi o controle de escolha com as

modificações (5) no método básico de ex-

tração de compostos lipofílicos (1). A

extração com acetato de etila apresentou

valores inferiores àqueles encontrados

com o clorofórmio, em concordância com a

literatura (4). Neste trabalho, entretan

to, os resultados obtidos pela extração

com clorofórmio mostraram diferença esta

tísticamente significativa (p<0,01) re-

lação àqueles obtidos por cromatográfia,

embora em algumas ocasiões tenham sido

concordantes. 0 método cromatográfico,

entretanto, além de dispendioso, consome

maior tempo e exige muitos cuidados téc-

nicos em sua metodologia para obter re-

produtibilidade justificando a opção de

escolha.É muito importante lembrar que,

utilizando o clorofórmio como agente ex-

trator, a fase orgânica contendo o MIBI-

Tc é a fase inferior. Isto porque po

deria levar a erro na determinação da pu

reza radioquímica do composto radioativo

devido a rotina de separação com aceta-

to de etila onde a fase superior é aque-

ia que contém a fração llpofíllca.

A concentração utilizada do agente re

dutor foi de 0,125 mg de cloreto estano-

so anidro por frasco e é o dobro daquela

registrada na literatura (6) sendo esta-

belecida em função do rendimento de rea-

ção, pois a concentração descrita (6)nos

levou a baixa eficiência de marcação com

tecnéclo-99m. Esta modificação, entretan

to, não interferiu na estabilidade do

conjunto de reativos preparado.

A biodistribuição do MIBI 99mTc obti-

do com a marcação de kits liofilizados e

não liofilizados, por nós preparados,mos

trou padrão de qualidade adequado que se

manteve estável até 5 horas após a marca

ção do respectivo composto, confirmando

sua estabilidade "in vitro" e "In vivo".

Esta mostrou-se idêntica àquela apresen

tada pelo radiofármaco obtido com o kit

importado, em animais hígldos e infarta-

dos, possibilitando o diagnóstico clíni-

co. A relação coração/pulmão encontrada

com o kit nacional mostrou-ee colnciden-

/ Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 493



te aquela obtida com o importado, mos-

trando a sua estabilidade "In vivo".

Os conjuntos de reativos liofillza-

dos preparados mostraram grande estabi-

lidade "in vivo" quanto aos padrões de

distribuição cardíaca, com alta concen-

tração no tecido raiocárdlco e baixa con

centração pulmonar. Qualitativamente a

concentração hepática observada não mos

trou discordância àquela encontrada com

o kit Importado.

Estudos realizados em cães não mos-

traram redistribuição do radiofarmaco

até 2 horas apôs a sua administração, o

que foi confirmado por análise qualita-

tiva e quantitativa.

Os resultados obtidos permitem viabi

lizar o preparo de conjuntos de reati-

vos liofilizados para uso médico a par-

tir de síntese própria do MIBI que cons_

titulrá uma importante conquista da ra-

diofarmácia e Medicina Nuclear nacio-

nais.
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