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CARACTERIZACÁO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE 

TIOSSEMICARBAZONAS DERIVADAS DE N(4)-METIL-TOLUIL2-

ACETILPIRIDINA E DE 2-PIRIDINOFORMAMIDA E SEUS COMPLEXOS 

METÁLICOS: AVALIACÁO DO POTENCIAL RADIOFARMACÉUTICO. 

Paulo Roberto Órnelas da Silva 

RESUMO 

As tiossemicarbazonas tém despertado grande interesse farmacológico por causa de suas 

propriedades biológicas, tais como a atividade citotóxica contra varias linhagens de 

tumores humanos. A maioria destes compostos sintetizados é baseada na piridina, por 

causa da sua semelhanca a metabólitos piridoxal que estao presentes na co-enzima Be. 

Os objetivos deste estudo foram a caracterizacáo do efeito antitumoral de 

tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-metil-toluil-2-acetilpiridina e 2-

piridinoformamida e o desenvolvimento de um radiofármaco baseado num complexo 

metálico de tiossemicarbazona para aplicacao na tomografia por emissao de positrón 

(PET). 

Na primeira fase deste trabalho foram sintetizadas vinte e urna tiossemicarbazonas, 

derivadas de N(4)-metil-toluil-2-acetilpiridina e 2-piridinoformamida, bem como seus 

complexos metálicos (Sn, Ga e Cu), para se avahar seus potenciáis citotóxicos e 

antiproliferativos in vitro sobre células de tumores cerebrais e mamarios. Nossos 

resultados mostraram que todas tiossemicarbazonas testadas apresentaram potente efeito 

citotóxico e antiproliferativo contra linhagens de células de glioblastoma multiforme e 

carcinoma de mama, com valores de IC50 (concentracáo do composto que produziu 50% 

de morte celular) na ordem de nanomolar. Além disso, foram observadas alteracoes 

morfológicas como arredondamento celular, reducao do volume citoplasmático e 

condensacáo da cromatina, característicos do mecanismo apoptótico. O cloreto de cobre 

foi usado como controle e apresentou o valor da IC50 na ordem de milimolar, indicando 

que a complexacao do cobre com tiossemicarbazona foi capaz de aumentar mais de 1 

milhao de vezes a potencia antitumoral deste metal. 

Na segunda etapa deste trabalho, devido a potente atividade antitumoral das 

tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-metil-toluil-2-acetilpiridina e das excelentes 
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propriedades do Cu (Jm= 12,7 h, decaimento por P , P" e EC) foi desenvolvido um 

novo agente de imagem (radiofármaco) para deteccáo de tumores através da PET. Os 

radiofármacos foram produzidos no reator nuclear TRIGA-IPR-R1 do CDTN, via reacáo 

de captura neutrónica 63Cu(n, y)64Cu, do complexo de cobre N(4)-orto-toluil-2-

acetilpiridina tiossemicarbazona (Culac). A maior atividade específica induzida foi 5,55 

MBq/mg. Depois de irradiadas, as amostras de 64Culac foram analisadas por 

espectroscopia de absorcáo no infravermelho (IV) para se avaliar a integridade estrutural 

química. Todos os compostos irradiados mantiveram sua estrutura química íntegra. Em 

seguida, foi avaliada a manutencáo da atividade antitumoral in vitro do Culac, pelo 

ensaio do MTT, ñas linhagens de células RT2 (p53 selvagem), T98 (p53 muíante), 

MCF-7 (p53 selvagem), CAE (p53 selvagem). Os resultados mostraram a manutencao 

da potente atividade antitumoral do 64Culac em todas as células tratadas e apresentou 

valores da IC50 da ordem de nanomolar. Os estudos de biodistribuicao do ^Culac, 

realizados por injecoes via endovenosa caudal, em camundongos implantados nos coxins 

plantares com tumor de Ehrlich mostraram captacáo significativa na pata com tumor 

(razao tumor/músculo esquelético de 6,55) em relacáo ao controle no tempo de 240 

minutos após administracao deste composto. Estudos histopatológicos revelaram leve 

hepatotoxicidade após 144 horas (6 dias) da administracáo endovenosa de 136 ug/kg do 

Culac. Contudo, nesta dose nao foi observada letalidade, nem alteracoes 

comportamentais, locomotoras ou nutricionais nos animáis. 

Os nossos resultados demonstraran! que o complexo de cobre-64 N(4)-orto-toluil-2-

acetilpiridina tiossemicarbazona (64Culac) é um promissor radiofármaco para deteccáo 

de tumores sólidos pela tomografia por emissáo de pósitrons (PET). 

Palavras-chave: Cáncer, tiossemicarbazonas, Culac, radiofármacos. 
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CHARACTERIZATION OF THE ANTITUMURAL ACTIVITY OF THE 

THIOSEMICARBAZONES DERIVED FROM N(4)-METHYL-TOLYL-2-

ACETYLPYRIDINE AND 2-PIRIDINOFORMAMIDE AND ITS METAL COMPLEX: 

EVALUATION OF THE RADIOPHARMACEUTICAL POTENTIAL. 

ABSTRACT 

Thiosemicarbazones have attracted great pharmacological interest because of their 

biological properties, such as cytotoxic activity against múltiple strains of human tumors. 

The most studied compounds are pyridine-based because of their resemblance to pyridoxal 

metabolites that attach to co-enzyme Bó-dependant enzymes. This work aimed the 

characterization of the antitumoral effect of N(4)-methyl-tolyl-2-acetilpiridine and 2-

pyridinoformamide-derived thiosemicarbazones and the development of a 

radiopharmaceutical based on a thiosemicarbazone metal complex for positrón emission 

tomography. 

In the first phase of this study were synthesized twenty-one thiosemicarbazones, derived 

from N(4)methyl-2 acetylpyridine and 2-pyridineformamide, as well as their metal 

complexes (Sn, Ga and Cu). Their cytotoxic potential were evaluated against brain and 

breast tumor cells in vitro. Our results showed all of them presented powerful cytotoxic 

and antiproliferative activities against glioblastoma multiforme and breast adenocarcinoma 

at very low concentrations (nanomolar range). Morphological alterations characteristic of 

apoptosis, such as cell shrinkage, chromatin condensation were observed. Copper chloride 

was used as control and has presented IC50 at milimolar range suggesting that copper 

complexation with thiosemicarbazone significantly increases (more than 1 million) the 

antitumoral effect of this metal. 

Due to the potent antitumoral activity of N(4)-methyl-tolyl-2-acetilpiridine derived 

thiosemicarbazones and the excellent properties of 64Cu (T1/2 = 12.7 hours, p+, P", and EC 

decay), at the second part for this work it was developed a new imaging agent 

(radiopharmaceutical) for tumor detection by positrón emission tomography (PET). The 

radiopharmaceuticals were produced in the nuclear reactor TRIGA-IPR-R1 from CDTN, 

via neutrón capture reaction 63Cu (n,y) ^Cu, of the copper complex N(4)-ortho-toluyl-2-

acetylpyridine thiosemicarbazone (Culac). The induced specific activity 
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was found to be 5.55 MBq /mg. After irradiation Culac samples were analyzed by the 

absorption of infrared spectroscopy (IR) to assess the structural integrity. The irradiated 

compound kept its structural integrity. The maintenance of 64Culac biological activity 

was also evaluated by MTT assay on RT2 (wild p53), T98 (mutant p53), MCF-7 (wild 

p53) and CAE cells (wild p53). The results showed that 64Culac kept its potent 

antitumural activity against all treated cells presenting IC50 valúes at nanomolar range. 
64Culac biodistribution studies after intravenous injection in mice bearing Erlich tumor 

implanted in the paw, showed significant uptake in the tumor paw (tumor/skeletal 

muscle ratio= 6.55), 240 minutes after administration. Histopathological studies have 

shown mild hepatotoxicity 144 hours (6 days) after intravenous administration of 308 

mg/kg of Culac. However, no lethality, behavioural, or feeding changes were observed 

at this dose. Our results demónstrate that the complex of copper-64 N(4)-ortho-toluyl-2-

acetylpyridine thiosemicarbazone (64Culac) is a promising radiopharmaceutical for 

detection of solid tumors by positrón emission tomography (PET). 

Keywords: Cáncer, thiosemicarbazones, 64Culac, radiopharmaceuticals. 
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1-INTRODUCÁO 

As tiossemicarbazonas foram sintetizadas pela primeira vez em 1960 e logo demonstraran! 

efeitos citotóxicos em varios tipos de células tumorais (BLOWER et al., 1996). Estes 

compostos sao formados pela reacáo de condensacao quimiosseletiva de 

tiossemicarbazidas com aldeídos e/ou cetonas e recebem a denominacao da classe 

tiossemicarbazona após o nome do respectivo aldeído ou cetona condensado (FIG. 1) 

(TENORIO et al., 2005). 

NR3R4 

FIGURA 1 - Fórmula geral da tiossemicarbazonas. Os radicáis 

Ri, R2, R3 e R4 sao formados pelo hidrogénio ou por elementos dos 

grupamentos Aquil e Aril (TENORIO et al., 2005). 

As tiossemicarbazonas a(N)heterocíclicas derivadas de acetilpiridina apresentam como 

principal característica a inibicáo do crescimento de tumores in vitro e in vivo (JALILIAN 

et al., 2006), provavelmente por causa da presenca do grupo funcional na posicao N(4), 

que aumenta a sua lipolifilicidade (MENDES et al, 2006), ou pelo fato délas se ligarem a 

metáis endógenos comportando-se como agentes quelantes, ou pela inibicáo de enzimas 

(TENORIO et al., 2005). 

Devido á versatilidade farmacológica e pela facilidade de síntese com metáis ou 

radionuclídeos (complexacáo metálica), as tiossemicarbazonas sao objetos de estudo para 

o desenvolvimento de novos agentes antitumorais, antimicrobianos, antiparasitários, bem 

como de novos radiofármacos (JALILIAN et al., 2006). 

Recentemente, vem crescendo o interesse da medicina nuclear pelo desenvolvimento de 

radiofármacos derivados de tiossemicarbazonas, complexados com o cobre, para uso na 

oncología (VAVERE et al., 2007), visto que os radionuclídeos do cobre oferecem urna 
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selecáo de isótopos para o diagnóstico ( Cu, Cu, Cu, Cu) e tratamento ( Cu, Cu) 

do cáncer (ANDERSON et al., 1999). Dentre estes radionuclídeos, os mais 

freqüentemente usados na medicina nuclear sao o 62Cu e 64Cu, pois possuem boas 

propriedades físicas, tais como meia-vida curta (T1/2: 9,76 min e 12,7h, respectivamente) 

e tipo de decaimento (emissores de pósitrons). Eles também podem ser produzidos tanto 

nos aceleradores de partículas (ciclotrón) como em reatores nucleares (WILLIAMS et al., 

2005). Além disso, avancos ñas técnicas de imagens tumorais como a tomografia por 

emissao de pósitrons (PET/CT) permitiu urna maior sensibilidade na deteccao de tumores 

com uso destes radionuclídeos (SMITH, 2004). 

Os complexos de cobre (II) associados a tiossemicarbazonas podem também ser usados na 

terapia molecular, de acordó com diversos estudos demonstrando a potente atividade 

antiproliferativa destas moléculas em tumores experimentáis (VAVERÉ et al , 2007). 

O objetivo deste projeto foi realizar urna triagem de tiossemicarbazonas, livres e 

complexadas com metáis, com potencial antitumoral ñas linhagens celulares dos cánceres 

de mama e cerebral in vitro. Posteriormente, foi selecionada urna tiossemicarbazona 

complexada com o cobre para producao de um radiofármaco, via ativacao neutrónica, no 

reator de pesquisa TRIGA-IPR-1. Em seguida, foram avaliados parámetros toxicológicos, 

farmacocinéticos, atividade citotóxica in vitro (potencial radioterapéutico) e capacidade 

para deteccao de tumores in vivo deste radiofármaco. 
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2-OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral: 

• Identificar e caracterizar o efeito antitumoral de tiossemicarbazonas, derivadas de 

N(4)-toluil-2-acetilpiridina e 2-piridinoformamida, e seus complexos metálicos sobre 

diferentes tumores malignos, bem como desenvolver um radiofármaco emissor de 

positrón para aplicacao em diagnóstico por imagem molecular. 

2.2 - Objetivos Específicos 

• Avaliar os efeitos citotóxicos de diferentes tiossemicarbazonas sobre a proliferacáo 

celular e o metabolismo células tumorais humanas e murinas; 

• Avaliar o mecanismo de acáo do efeito cito tóxico das tiossemicarbazonas: 

alteracoes morfológicas, alteracoes da cromatina (deteccáo de apoptose); 

• Desenvolver e caracterizar um radiofármaco, emissor de pósitrons, derivado de 

tiossemicarbazona. Realizar o controle de qualidade do radiofármaco produzido: 

o Avaliacáo radioquímica: determinacáo da atividade específica; 

o Avaliacáo do comportamiento químico; 

o Avaliar a manutencáo da atividade citotóxica in vitro do radiofármaco em células 

tumorais humana e murina; 

o Avaliar o efeito toxicológico do radiofármaco através da histopatologia. 

o Avaliar a capacidade do radiofármaco derivado de tiossemicarbazona na deteccáo 

de sitios tumorais em modelos animáis de tumor de Ehrlich. 

o Determinar os parámetros farmacocinéticos do radiofármaco. 
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3 - REVISÁO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 - CÁNCER 

3.1.1 - Definicáo, dados epidemiológicos. 

O cáncer é a designacao dada ao conjunto de manifestacoes patológicas que se 

caracterizam pela perda de controle da proliferacáo celular, ganho de capacidade de 

invadir tecidos adjacentes ou de sofrer metástases para tecidos distantes (MONTESANO 

et al., 2001). 

A origem do cáncer é devido ao acumulo de mutacoes nos genes que controlam o 

crescimento (ciclo celular) e a diferenciacáo celulares (BORGES-OSÓRIO et al., 2001). 

Tais mutacoes ocorrem em decorréncia á exposicáo a fatores químicos, físicos e 

biológicos, bem como podem ser hereditarias ou adquiridas somáticamente 

(MONTESANO et al., 2001). 

A palavra "cáncer" é a traducáo latina da palavra grega carcinoma (de karkinos -

crustáceo, caranguejo) (FILHO et al., 2004), presumivelmente pelo fato de um cáncer 

aderir a qualquer parte e agarrar-se de modo persistente, como o caranguejo (CONTRAN 

et al., 2000). 

O termo neoplasia significa crescimento novo e esse novo crescimento é denominado 

neoplasma (CONTRAN et al , 2000). Na prática, as neoplasias sao chamadas de tumor 

(FILHO et al., 2004). O termo tumor foi originalmente aplicado ao inchaco causado pela 

inflamacao, entretanto o uso náo-neoplásico do termo tumor foi abandonado, sendo que, 

atualmente, o termo é sinónimo de neoplasia (CONTRAN et al., 2000). 

O cáncer é um dos problemas mais comuns e intensos da medicina. As estatísticas 

mostram que o cáncer atinge mais de um terco da populacáo mundial, provoca mais de 

20% das mortes e, nos países desenvolvidos, é responsável por mais de 10% do custo total 

da assisténcia médica. (LYNN et al., 2004). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2008, válidas também até o ano de 2009, apontam 

que ocorrerao 466.730 casos novos de cáncer. Os tipos mais incidentes, a excecáo do 

cáncer de pele do tipo nao melanoma, serao os cánceres de próstata e de pulmáo, no sexo 

masculino, e os cánceres de mama e de coló do útero, no sexo feminino, acompanhando o 

mesmo perfil da magnitude observada no mundo (INCA, 2007). 
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De acordó com estimativas do Instituto Nacional de Cáncer (INCA), no ano de 2008, sao 

esperados 231.860 casos novos, para o sexo masculino, e 234.870 para o sexo feminino. 

Estima-se que o cáncer de pele do tipo nao melanoma (115 mil casos novos) será o mais 

incidente na populacao brasileira, seguido pelos tumores de próstata (49 mil), de mama 

feminina (49 mil), de pulmáo (27 mil), de colon e reto (27 mil), de estomago (22 mil) e de 

coló do útero (19 mil) (FIG. 2). 

Feminiao 

Masculino 

10.000 

Mama Próstata Traquea, Colon e Reto Estómago Colado Cavidade Esófago Leucemias Pele 
Feminina Brónquioe Útero Oral Melanona 

Pulmáo 

Ponte MS/Instituto Nacional de Cáncer - INCA 

FIGURA 2 - Tipos de cáncer mais incidentes, estimados para o ano de 2008, na 

populacao brasileira (MS, INCA, 2007). 

Atualmente se discutem as principáis causas do cáncer. Alguns apontam o processo de 

urbanizacáo como fator responsável por cerca de 80% dos casos, principalmente por trazer 

consigo o processo de industrializacáo e, consequentemente, a poluicao (PEREIRA, 

2001). O aumento da expectativa de vida da populacao mundial representa também, maior 

possibilidade de desenvolvimento dessa doenca (MONTESANO et al., 2001). 
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3.1.2 - Nomenclatura do Cáncer 

A uniformizacao da nomenclatura dos tumores é importante para que os dados de 

freqüéncia, evolucao, tratamento e prevencao obtidos em regioes geográficas diferentes 

possam ser comparados. A Organizacáo Mundial de Saúde (OMS) elaborou varias 

publicacoes sobre nomenclatura e classificacao dos tumores de diferentes partes do 

organismo (FILHO, et al., 2004). Atualmente, a designacáo dos tumores baseia-se na sua 

histogénese e histopatologia (MS, 2002), ou seja, a neoplasia é identificada pelos tipos de 

células ou tecidos proliferativos. Nesse sentido, algumas regras sao importantes: o sufixo 

"orna" é empregado na denominacao de varias neoplasias, benignas ou malignas. A 

palavra "carcinoma" indica tumor maligno que reproduz epitelio de revestimento; o termo 

"sarcoma" se refere a urna neoplasia maligna mesenquimal; a palavra "blastoma" pode ser 

usada como sinónimo de neoplasia e, quando empregada como sufixo, indica que o tumor 

reproduz estrutura com características embrionarias. (FILHO et al., 2004). 

Para denominar um tumor toma-se o nome da célula, do tecido ou do órgáo oriundo e 

acrescentam-se os sufixos "orna" ou "sarcoma". Como exemplos: lipoma (tumor benigno 

dos lipócitos), condrosarcoma (tumor maligno de origem cartilaginosa), nefroblastoma 

(tumor originario das células renais), neuroblastoma (tumor com origem ñas células 

nervosas) etc. Além desses elementos básicos, o nome de um tumor pode conter outros 

termos para indicar certas propriedades da lesáo: carcinoma epidermóide (o epitelio 

neoplásico tem diferenciacao semelhante a da epiderme); adenocarcinoma (o epitelio 

neoplásico tem diferenciacao semelhante a tecidos glandulares). Nem sempre esses 

elementos sao usados na denominacao da lesao, sendo comuns o uso de alguns epónimos, 

como tumor de Wilms (tumor renal), linfoma de Hodgkin (cáncer de origem linfóide), 

linfoma de Burkitt (cáncer de origem hematopoética) (DEVITA et al., 1997). 

Do mesmo modo como acontece para os tecidos em geral, ñas neoplasias é possível 

distinguir um parénquima e um estroma. O parénquima é constituido pelas células 

neoplásicas (MS, 2002), defmindo a natureza do tumor (FILHO et al., 2004). O estroma é 

constituido pelos tecidos de sustentacáo e pelos vasos sanguíneos (MS, 2002). 
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3.1.3 - Classificacao do Cáncer 

O cáncer pode ser classificado de acordó com varios criterios: pela origem da neoplasia 

(criterio histogenético); pelo comportamento (criterio clínico), pelo aspecto microscópico 

(criterio histomorfológico). (FILHO et al., 2004). 

Quanto á origem da neoplasia há tres formas principáis de classificacao da neoplasia: 

sarcomas, nos quais o tumor originou-se do tecido mesenquimal; carcinomas, que se 

originam no tecido epitelial; e neoplasias hematopoéticas e linfóides, como leucemias e 

linfomas (FILHO et al., 2004). 

Quanto ao comportamento e evolucao clínica, as neoplasias sao divididas em duas grandes 

categorías: benignas e malignas (FILHO et al., 2004). Células de tumores benignos sao 

muito parecidas em forma e funcao com as células normáis (PAUWELS et al., 1998), por 

isso, podem evoluir durante muito tempo e nao colocar em risco a vida de seu portador 

(FILHO et al., 2004). Os malignos, ao contrario, tém em geral crescimento rápido (FILHO 

et al., 2004) e possuem a habilidade de invadir tecidos vizinhos e consequentemente 

espalhar através do corpo (PAUWELS et al., 1998). 

As células das neoplasias benignas em geral sao bem diferenciadas e podem até ser 

indistinguíveis das células normáis correspondentes. As atipias celulares e arquitetura sao 

discretas, ou seja, o tumor reproduz bem o tecido que lhe deu origem. Como a taxa de 

divisao celular é pequeña (baixo índice mitótico), o tumor tem crescimento lento (FILHO 

et al., 2004). 

Nos tumores benignos, as células crescem unidas entre si, nao infiltram os tecidos vizinhos 

e formam urna massa geralmente esférica. Esse crescimento é dito expansivo e provoca 

compressáo das estruturas adjacentes, que podem sofrer hipotrofía. (CHAO et al., 1998). 

O crescimento lento do tumor permite o desenvolvimento adequado de vasos sanguíneos, 

assegurando boa nutricao das células. Desse modo, degeneracoes, necroses e hemorragias 

sao pouco comuns. Por essa razao e pelo fato de nao infiltrar ou destruir os tecidos 

vizinhos, o tumor benigno nao leva á ulceracao (PÉREZ et al., 1997). 

Quando células normáis ou benignas se diferenciam em malignas, pela expressáo do fator 

de crescimento tumoral-TGF-a, por exemplo, novas funcoes bioquímicas e morfológicas 
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podem ser desenvolvidas e fimcóes específicas podem desaparecer (PAUWELS et al., 

1998). 

Um novo mecanismo usado pelas células malignas é o processo chamado angiogénese. 

Neste processo ocorre a formacáo de novos vasos sanguíneos devido a estimulacao do 

fator de crescimento vasoendotelial (VEGF) ou fator de permeabilidade vascular, que é 

urna familia de elementos designados de VEGF, VEGF-B, VEGF-C e fator de crescimento 

placentário (PIGF), os quais garantem o aporte sanguíneo durante o crescimento da massa 

tumoral (LODISH et al., 2004). Contudo, como a taxa de multiplicacao das células 

malignas é elevada (índice mitótico alto), o cáncer usualmente tem crescimento muito 

rápido. O mesmo nao acontece com o estroma e os novos vasos sanguíneos, que se 

desenvolvem mais lentamente, resultando em degeneracoes, necroses, hemorragias e 

ulceracoes (CHAO et al., 1998). 

Geralmente, as células malignas utilizam-se da sinalizacao autócrina para levar a formacáo 

da massa tumoral (LODISH et al., 2004). Neste processo, as células respondem as 

substancias que elas mesmas secretam (FILHO et al., 2004). Quando a mesma célula 

produz um fator de crescimento e seu receptor correspondente, pode estabelecer urna alca 

autócrina, muitas das quais super-expressam os fatores de crescimento (fator de 

crescimento epidérmico-EGF/TGF-a, fator de crescimento dos fibroblastos-FGF e o fator 

de crescimento derivado das plaquetas-PDGF) que estimulam a sua proliferacao 

inapropriada e desregulada, bem como das células nao-tumorais adjacentes (LODISH et 

al., 2004). 

Em razáo da perda da diferenciacao celular, as células malignas apresentam atipias 

variadas, desde discretas até muito intensas. Neste caso, elas perdem seus aspectos 

morfológicos específicos dificultando saber a origem da lesáo. Por causa das atipias de 

grau variado na populacáo tumoral, há também atipias arquiteturais ou histológicas, pois 

as células neoplásicas nao se organizam segundo a orientacáo própria do tecido normal 

(FILHO et al., 2004). 
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3.1.4 - Biología Molecular do Cáncer 

A proliferacao celular em condicoes normáis é atividade complexa, dependente da atuacáo 

coordenada de varios genes, os quais controlam o processo em resposta a estímulos 

externos e internos (PÉREZ et al., 1997). Um tumor apresenta um crescimento autónomo 

de suas células e se torna independente dos controles externos como resultado de 

mutacoes ou ativacoes irregulares de urna classe específica de genes que controlam o ciclo 

celular (PAUWELS et al., 1998). 

No núcleo, a síntese de DNA ocorre com a participacao das enzimas dihidrofolato 

redutase, DNA polimerase-a, ribonucleotídeo redutase, nucleosídeo redutase e inicia o 

processo de amplificacáo do material genético da célula para preparacao da divisao celular 

(PAUWELS et al., 1998). Os eventos como a replicacao do DNA, segregacao 

cromossómica, mitose ocorrem de forma periódica e sincronizada durante o ciclo celular. 

A coordenacao exata e unidirecional desses estágios é essencial para garantir a integridade 

e sobrevida da célula. Perda na regulacao apropriada do ciclo celular pode levar a 

instabilidade genómica, a qual desempenha um papel fundamental na etiología de varios 

cánceres hereditarios ou genéticos. (CHO et. al., 1998). 

3.1.4.1 - Ciclo Celular e Cáncer 

Durante o processo de divisao celular, a replicacao de urna célula genéticamente idéntica a 

célula-mae depende de duas fases funcionáis e duas fases preparatorias. As fases 

funcionáis dividem-se em S (síntese), onde acontece a replicacao do DNA, e a fase M 

(mitose), onde ocorre a segregacao dos cromossomos duplicados entre as células filhas. Já 

ñas fases preparatorias Gi (gap-1) G2 (gap-2), as células preparam-se bioquímicamente 

para fase S e M, respectivamente. Células que nao estáo se dividindo sao removidas do 

ciclo celular e classificadas no estado Go (gap-0). Esses eventos sofrem urna regulacao 

molecular a cada ciclo celular (DEVITA et al., 1997). 

Sabe-se que existem dois tipos de controles moleculares que regulam esses eventos: (1) 

urna cascata de vias proteicas, envolvendo um grupo de proteínas denominadas ciclinas; e 

(2) um conjunto de pontos de controle que monopolizam a conclusáo dos eventos 
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moleculares e, se necessário, retardam a progressáo para a fase seguinte do ciclo 

(CONTRAN et al., 2000). 

Alteracóes transitorias na progressáo do ciclo celular, após exposicáo a varios agentes 

mutagénicos, sao observadas em varios tipos de células de mamíferos. Estas alteracóes 

lesam o DNA, contudo podem ser otimamente reparadas antes de reiniciar a replicacao do 

DNA (parada em Gi) ou no inicio da mitose (parada em G2). Falhas no reparo do DNA 

antes da replicacao podem resultar na fixacao e propagacao das mutacoes, o que contribuí 

para transformacao neoplásica celular (KUERBITZ et al., 1992). 

A entrada e a progressáo das células através do ciclo celular sao controladas por mudancas 

nos níveis e ñas atividades das ciclinas. Os níveis de varias ciclinas (denominadas A, B, D 

e E) atingem um pico durante fases específicas do ciclo celular; a seguir, sofrem rápida 

degradacao quando a célula passa para a fase seguinte do ciclo celular. As ciclinas 

desempenham suas funcóes ao formarem complexos com um grupo de proteínas 

constitutivamente expressas, denominadas quinases ciclina-dependentes (CDK). 

Diferentes combinacoes de ciclinas e CDK estáo associadas a cada urna das transicóes 

importantes no ciclo celular. Quando a célula passa para a fase G2, ocorre síntese da 

ciclina B que se liga á CDK1 constitutiva, criando o complexo ciclina B/CDK1, cuja 

atividade é necessária para a entrada das células na fase M. O complexo é ativado por 

fosforilacáo, e a quinase ativa fosforila, entáo, urna variedade de proteínas envolvidas na 

mitose, replicacao do DNA, despolimerizacáo da lámina nuclear e formacáo do fuso 

mitótico. Após a divisao mitótica, as ciclinas relevantes (nesse caso, a ciclina B) sao 

degradadas pela via ubiquitina-proteassoma. Nessa via, as proteínas sao inicialmente 

conjugadas ao co-fator proteico ubiquitina, e a proteína modificada é específicamente 

reconhecida e degradada no interior do proteassoma, um grande complexo proteolítico de 

múltiplas subunidades. Além das sínteses e degradacao, os complexos de CDK ativos sao 

regulados através de sua ligacáo a inibidores da CDK, como p21 e p27, bem como por 

outras quinases e fosfatases. Os inibidores controlam o ciclo celular ao equilibraren! a 

atividade das CDK. A interacao desses sinais opostos ajuda a determinar se urna célula irá 

progredir através do ciclo celular. As alteracóes nos níveis desses inibidores, como aquelas 

que podem ocorrer em alguns tumores ou, possivelmente, em células senescentes, podem 

alterar a progressáo normal do ciclo celular (FIG. 3) (COTRAN et al., 2000). 
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A interfase G 1 - S constituí outra intersecáo importante no ciclo celular. Nessa etapa, a 

célula é comprometida para a replicacáo do genoma ou para um estado quiescente ou de 

diferenciacao (ou ambos). Um dos principáis controles dessa transicáo é obtido pelo 

estado de fosforilacáo da proteína do retinoblastoma (Rb), esta proteína sofre mutacao 

numa variedade de cánceres. Normalmente, a Rb seqüestra membros da familia do fator de 

transcricáo E2F. Por sua vez, o E2F ativado ativa a transcricáo de varios genes necessários 

para a entrada na fase S (COTRAN et al., 2000). 

FIGURA 3 - Esquema ilustrando o papel das cíclinas-dependentes e dos inibidores 
na regulacáo do ciclo celular. A - O exemplo mostra a da atividade da CDK-1-
quinase pela ciclina B. A ligacao da ciclina B recém sintetizadas á CDKl-quinase 
¡nativa no inicio da fase G2 resulta num complexo que pode ser ativado por 
fosforilacáo. Após a mitose, a ciclina B dissocia-se do complexo e sofre degradacao, 
deixando a CDK-1-quinase ¡nativa, que pode novamente entrar no ciclo, na próxima 
fase G2. B - Regulacáo das quinases-dependentes de ciclina e alguns inibidores 
(COTRAN et al., 2000). 

Um segundo modo de regulacáo do ciclo celular é realizada nos pontos de controle por 

proteínas sensoras, tais como: ATM/ATR, DNA-PK e RAD 50/Mrell/NBS, as quais 
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fomecem um mecanismo de vigilancia para garantir a ocorréncia de transicoes críticas na 

seqüéncia correta do DNA (NORBURY et al., 2001). Os pontos de controle identificam os 

problemas na replicacao do DNA, no reparo do DNA, e na segregacao dos cromossomas 

(COTRAN et al., 2000). Assim, por exemplo, quando os pontos de controle sao ativados 

por lesao ou replicacao deficiente do DNA, sao enviados sinais através dos transdutores 

ATM/ATR para a maquinaria do ciclo celular, mediados por efetores como o Chkl, Chk2, 

MDM2, p53, TP53BP1 e Mrell/RAD50, resultando na sua interrupcao (NORBURY et 

al., 2001). Ao retardar a progressao através do ciclo celular, os pontos de controle 

permitem um maior tempo para o reparo, diminuindo a possibilidade de mutacoes 

(COTRAN et al., 2000). 

3.1.4.2 -Apoptose celular e Cáncer 

O desenvolvimento e a manutencáo dos organismos multicelulares dependem de urna 

interacáo entre as células que o constituem (GRIVICICH et al., 2007), sendo que a vida e 

a morte das células devem ser devidamente balanceadas num determinado tecido ou órgao, 

mantendo-se a homeostase. As células tém um mecanismo intrínseco de autodestruicáo 

chamado de morte celular programada ou apoptose (IGNEY et al., 2002). Diversos fatores 

podem desencadear a apoptose (morte celular programada), entre eles a ligacao de 

moléculas a receptores de membrana, agentes quimioterápicos, radiacao ionizante, toxinas, 

lesoes no DNA, choque térmico, reducao do pH, deprivacao de fatores de crescimento, 

baixa quantidade de nutrientes e níveis aumentados de especies reativas do oxigénio 

(ROS) (ZIEGLER et al., 2004). Alteracoes na coordenacao desse tipo de morte celular 

podem resultar na carcinogénese (GRIVICICH et al, 2007). 

Os processos de morte celular podem ser classificados de acordó com suas características 

morfológicas e bioquímicas em: apoptose, autofagia, necrose, mitose catastrófica e 

senescencia. A apoptose pode ser reconhecida por características morfológicas muito 

marcantes e coordenadas (GRIVICICH et al, 2007), diferente da morte por necrose, que 

provoca urna resposta inflamatoria lesiva (ZIEGLER et al., 2004) (FIG. 4). De um modo 

geral, a apoptose é um fenómeno bastante rápido: ocorre urna retracao da célula que causa 

perda da aderéncia com a matriz extracelular e células vizinhas. As organelas celulares 

mantém a sua morfologia, com excecáo, em alguns casos, das mitocóndrias, que podem 

apresentar ruptura da membrana externa. A cromatina sofre condensacáo e se concentra 

junto a membrana nuclear, que se mantém intacta. A seguir, a membrana celular forma 
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vesículas (blebs) e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela membrana nuclear. 

As vesículas da membrana celular aumentara de número e tamanho e se desligam, 

originando estruturas que envolvem o conteúdo celular. Estas por9óes celulares envoltas 

pela membrana celular sao denominadas corpos apoptóticos (GRIVICICH et al., 2007). Os 

corpos apoptóticos sao rápidamente retirados do tecido por macrófagos (ANAZETTI et 

al., 2007) e rápidamente fagocitados sem causar um processo inflamatorio (FIG. 4) 

(GRIVICICH et al., 2007); esta sinaliza9ao ocorre devido á transloca9ao da 

fosfatidilserina do lado interno para o lado externo da membrana sinalizando as células 

que deverao ser fagocitadas (ANAZETTI et al., 2007). Outra característica muito 

marcante da morte por apoptose é a fragmenta9áo internucleossómica do DNA, a qual 

possui um padráo característico. Urna endonuclease é ativada e produz fragmentos de 

DNA de tamanhos variáveis, mas sempre múltiplos de 200 pares de base. Já a necrose é 

um tipo de morte na qual as células sofrem um insulto que resulta no aumento do volume 

celular, agrega9ao da cromatina, desorganiza9áo do citoplasma, perda da integridade da 

membrana plasmática e conseqüente ruptura celular (FIG. 4). Durante a necrose, o 

conteúdo celular é liberado, causando daño ás células vizinhas e urna rea9áo inflamatoria 

no local. É considerada urna resposta passiva á injuria celular, entretanto estudos recentes 

sugerem que a necrose também pode ser regulada genéticamente (GRIVICICH et al., 

2007). 

FIGURA 4 - Caracterizacáo das diferentes alteracóes morfológicas nos processos de morte celular 
por apoptose versus necrose. A necrose (a) é caracterizada pela perda de integridade de membrana 
plasmática, flocula9áo da cromatina, incha90 seguido de lise celular com extravasamento do conteúdo 
intracelular e desintegra9áo de organelas. O processo apoptótico (b) envolve altera9ao de 
permeabilidade de membranas, condensa9áo da cromatina, encolhimento celular, forma9áo de corpos 
apoptóticos sem desintegra9áo de organelas (ANAZETTI et al., 2007). 
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A apoptose é um programa de morte celular extremamente regulado e de grande 

eficiencia, que requer a interacáo de inúmeros fatores. As alteracoes morfológicas 

observadas sao conseqüéncias de uma cascata de eventos moleculares e bioquímicos 

específicos e genéticamente regulados (GRIVICICH et al., 2007). 

Muitos genes que controlam o ciclo celular (p. ex, P53, RB, c-Myc) estao envolvidos no 

processo de morte programada celular (RICCI et al, 2006). Proteínas da Familia Bcl-2, 

familia de proteínas indutoras e repressoras de morte por apoptose, também participam 

ativamente da regulacáo da apoptose (ZIMMERMANN et al., 2007). Sendo que 

homeostasia é mantida pelo controle da quantidade de proteínas antiapoptóticas e pró-

apoptóticas. Estímulos, como daño ao DNA, levam ao aumento na expressao das proteínas 

pró-apoptóticas. Esse desequilibrio induz á apoptose. Entre as proteínas mais estudadas, 

desta familia, estao a Bax (pró-apoptótica) e a Bcl-2 (anti-apoptótica). Varios estudos 

demonstraran! que a Bcl-2 é superexpressa em adenomas e carcinomas colorretais 

(GRIVICICH et al., 2007). 

A ativacao da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela via extrínseca 

(citoplasmática) ou pela via intrínseca (mitocondrial) (IGNEY et al., 2002). 

A via extrínseca é desencadeada pela ligacao de ligantes específicos a um grupo de 

receptores de membrana da superfamília dos receptores de fatores de necrose tumoral 

(rTNF) (GRIVICICH et al., 2007). Esta ligacao é capaz de ativar a cascata das caspases 

(STRASSER et al., 2000). As caspases {cysteine-dependent aspartate-specific proteases) 

pertencem a familia das cisteínas proteases (possuem uma cisteína no sitio ativo) que tém 

a capacidade de reconhecer e clivar substratos que possuam residuos de aspartato. As 

caspases sinalizam para a apoptose e clivam esses substratos levando a condensacáo e 

fragmentacáo nuclear, externalizacao de fosfolipídios de membrana que irao sinalizar para 

estas células serem fagocitadas por macrófagos. Sao conhecidas 14 caspases humanas, 

sendo que seis (caspases -3, -6, -7, - 8, -9, -10) participam da apoptose. As caspases -1,-4, 

-5, -11, -12, -13, -14 estao envolvidas na maturacáo de citoquinas, e sua contribuido na 

apoptose permanece nao esclarecida. As caspases sao sintetizadas como precursores 

inativos denominados zimogénos. Após um sinal de morte celular, as caspases sao 

ativadas por clivagem proteolítica. Essas enzimas podem interagir com receptores de 

membrana ou moléculas adaptadoras que contenham dominios de morte (death domairi), 
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pois esses dominios também existem ñas caspases e a presenca deles permite essa 

interacáo (GRIVICICH et al., 2007). 

As caspases também podem ser classificadas de acordó com seu pró-domínio e seu papel 

na apoptose. Caspases iniciadoras possuem pró-domínios longos, envolvidas na iniciacáo 

da cascata proteolítica. Caspases efetoras apresentam pró-domínios curtos ou inexistentes, 

responsáveis pela clivagem de substratos. Entre os diversos substratos das caspases póde

se citar a mdm-2 {murine double minute), urna proteína que se liga a p53, mantendo-a no 

citoplasma. Ao ser clivada pelas caspases, essa proteína libera a p53 que se transloca para 

o núcleo, ativando a transcricáo de genes pró-apoptóticos como o Box (GRIVICICH et al., 

2007). 

'SS® ■**•*• 
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FIGURA 5 - Representa9áo esquemática da Via Extrínseca de 
ativasáo da Apoptose (GRIVICICH et al., 2007). 

A via intrínseca é ativada por estresse intracelular ou extracelular como a depriva9ao de 

fatores de crescimento, danos no DNA, hipóxia ou ativa9ao de oncogenes. Os sinais 

que sao transduzidos em resposta a estes insultos convergem principalmente para a 

mitocóndria. A mitocóndria é o principal mediador dessa via. Essa organela integra os 

estímulos de morte celular, induzindo a permeabiliza9áo mitocondrial (GRIVICICH et al., 

2007) e conseqüente libera9ao de moléculas pró-apoptóticas nela presentes como as da 

familia BCL-2 (Bad, Bax, Bid e Bak) (ZIMMERMANN et al, 2007). Ao se ligarem a 

superficie da mitocróndia, as proteínas pró-apoptóticas inativam as proteínas 

antiapoptóticas (BCL-2) induzindo a forma9áo de poros transmembranares na mitocóndria 

e consequentemente, a libera9ao de citocromo c. No citoplasma, a citocromo c se liga a 
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APAF-1 (fator de ativacao da apoptose) e a pró-caspase 9 formando um complexo 

chamado apoptossoma. O apoptossoma ativa caspase 9 que, por sua vez, ativa a caspase 3. 

Depois de ativada, a caspase 3 atua sobre substratos específicos que levam a célula a 

morte apoptótica (ZIMMERMANN et al., 2007). Durante a apoptose, as proteínas 

antiapoptóticas sao removidas por urna proteína liberada da mitocóndria denominada 

Smac/DIABLO {second mithocondria-derived activator of caspases/ Direct IAP-Binding 

Protein with Low pl). Após daño mitocondrial, a Smac/DIABLO é liberada do espaco 

intermembrana para o citoplasma, juntamente com o citocromo c. A Smac/DIABLO 

remove as proteínas antiapoptóticas de sua ligacáo inibitória com as caspases (IGNEY et 

al., 2002). 

FIGURA 6 - Representado esquemática da via intrínseca de ativacao da 

apoptose (GRIVICICH et al., 2007) 

A apoptose na prática clínica é alvo para um potencial uso terapéutico contra o cáncer ou 

para a compreensao dos mecanismos de resistencia a radioterapia e a quimioterapia. A 

elucidacao de alguns dos mecanismos moleculares da apoptose abriram perspectivas de 

modulacao desses processos (GRIVICICH et al., 2007). As estrategias se baseiam em 

induzir a morte ñas células tumorais através da estimulacáo de genes que regulam a 

apoptose, tais como os c-Myc, p53, pRb, Ras, PKA, PKC, Bcl-2, NF-B, CDK, ciclinas e 

CKI, ou ainda a substituicáo de funcáo desses genes com o uso de moléculas 

recombinantes (ANAZETTI et al, 2007). 
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3.1.4.3 -Proto-oncogenes, Oncogenes e Genes de supressáo tumoral. 

Os genes que contribuem para o processo de transformacáo e carcinogénese sao divididos 

em duas classes: os proto-oncongenes e os genes supressores tumorais. A primeira classe 

de genes sao reguladores do processo de crescimento em células normáis (PAUWELS et 

al., 1998). Já os genes de supressáo tumoral (ou antioncogenes) regulam o crescimento 

normal, inibindo-o (BORGES-OSÓRIO et al, 2001). Mutacoes nos proto-oncongenes 

podem resultar num crescimento descontrolado das células, pois eles desempenham um 

papel distinto ñas vias estimulatórias do crescimento, ou seja, ñas vias de sinalizacao da 

superficie da célula para seu núcleo (PAUWELS et al., 1998). 

As vias de sinalizacao consistem em proteínas sinalizadoras codificadas pelos proto-

oncongenes e de receptores específicos na membrana da célula. Quando ocorrem 

mutacoes nos proto-oncogenes, eles tornam-se oncogenes, assim, desse modo, continuam 

sempre a enviar sinais estimulatórios do crescimento e estes permanecem ativos 

(PAUWELS et al., 1998). Os oncogenes derivam, portante, de genes celulares normáis 

expressos sob urna forma alterada e atuam sinergiticamente. Sendo que urna única copia 

de um oncogene é necessária para contribuir ao processo de múltiplas etapas na formacao 

de um tumor (BORGES-OSÓRIO et al, 2001). 

Os sinais bioquímicos que as células recebem, processam e interpretam, permitem que elas 

continuem a multiplicar-se ou nao, diferenciando-se em células especializadas, sao 

devidos a diversos fatores como: a) fatores de crescimento, que tém a capacidade de 

estimular ou inibe a multiplicacáo celular, como os fatores de crescimento plaquetário 

(PDGF), fatores de crescimento epidérmico (EGF), fator de crescimento tumoral (TGF), 

dentre outros; b) receptores de fatores de crescimento, localizados na superficie celular, os 

quais, por estes ativados, iniciam um processo conhecido como transducao de sinal, ou 

seja, emissao de moléculas (em geral proteíno-quinases) que desencadeiam urna serie de 

reacoes de fosforilacáo no interior da célula, enviando, assim, mensagens ao núcleo da 

célula; c) fatores de transcricao nuclear, que regulam a atividade dos genes controladores 

do crescimento e proliferacao celular e interagem com os componentes da cascata de 

eventos da transducao de sinal. Existem varios fatores de transcricao nuclear, como os 

produtos dos genes fos, jun, myb e myc (BORGES-OSÓRIO et al., 2001). 
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Os oncogenes podem ser ativados por mutacoes pontuais, sendo o oncogene ras o melhor 

representante deste processo (CONTRAN et al., 2000). O proto-oncogene ras pode se 

transformar em um oncogene por urna única substituicao de base: GGC => GTC, isto 

acarreta na troca do 12° aminoácido, glicina, por valina, causando carcinoma de bexiga 

(BORGES-OSÓRIO et al., 2001). O oncongene ras é provavelmente um dos mais 

conhecidos oncogenes e suas proteínas estao presentes em aproximadamente 25% de todos 

os tumores humanos (PAUWELS et al., 1998). Ele está presente em 90% dos 

adenocarcinomas de pancreáticos e coloangiocarcinomas, 50% dos cánceres de colon, 

endométrio e da tireóide, e em 30% dos adenocarcinomas de pulmao (CONTRAN et al., 

2000). Contudo, sao praticamente inexistentes no carcinoma de mama, sendo ainda 

presentes em lesoes pré-malignas (BORGES-OSÓRIO et al., 2001). 

Os oncogenes também podem ser ativados por amplificacáo génica, que corresponde ao 

aumento do número de copias dos proto-oncogenes (BORGES-OSÓRIO et al., 2001), o 

que acarreta urna hiperexpressao de seus produtos, resultando na reduplicacao e 

amplificacáo de suas seqüéncias de DNA. Essa amplificacáo pode produzir varias 

centenas de copias do proto-oncogene na célula tumoral (CONTRAN et al., 2000). 

A amplificacáo de oncogenes específicos parece ser característica de certos tumores e é 

freqüentemente vista na familia génica myc. Por exemplo, o oncogene N-myc está 

amplificado em aproximadamente 30% dos neuroblastomas, um dos tumores mais comuns 

na infancia, elevando-se para 50% dos tumores nos estágios mais avancados e estando 

associado a mau prognóstico. A amplificacáo dos proto-oncogenes e-neu ou erb-B2 é 

típica de 20% dos carcinomas de mama (DEVITA et al, 1997). 

Os genes de supressao tumoral ou genes supressores de tumor sao genes recessivos no 

nivel celular cuja funcáo normal é reprimir a divisáo celular, como um mecanismo normal 

de controle da mesma. Por delecao ou mutacao pontual, sua funcao pode ser perdida ou 

alterada. Portante, contribuem para o desenvolvimento do cáncer quando estao deletados 

ou alterados por mutacoes. A perda das proteínas supressoras (produtos dos genes 

supressores de tumor) desregula o crescimento celular, podendo levar a formacao de tu

mores (BORGES-OSÓRIO et al, 2001). 

O gene de supressao tumoral p53 constituí o alvo mais comum de alteracao genética dos 

tumores humanos. Pouco mais de 50% dos tumores humanos contém mutacoes nesse 
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gene. A perda homozigoto do gene p53 é encontrada em praticamente qualquer tipo de 

cáncer, como em carcinomas de pulmao, colon e mama. Na maioria dos casos, as 

mutacoes de inativacao que afetam ambos os alelos p53 sao adquiridas em células 

somáticas. Com menos frequéncia alguns individuos herdam um alelo p53 imitante 

(CONTRAN et al., 2000). 

A proteína normal p53 desempenha um papel primordial na prevencao do 

desenvolvimento do cáncer pela acáo de fatores de transcricao que induzem a parada do 

ciclo celular ou apoptose. Existem muitos fatores estressantes que podem iniciar a 

estabilizacáo, acumulacao e ativacáo da p53 (FIG 7). Estes incluem danos no DNA, 

diminuicao dos níveis de dNTP, hipóxia, perda da diminuicáo das sinais de sobrevivencia 

celular, ativacáo oncogénica, encurtamento dos telómeros, crescimento anormal celular e 

quelacáo do ferro. Urna vez ativada, a p53 pode iniciar a transcricao e consequetemente 

expressao de genes que sao responsáveis pela diferenciacáo celular ou senescencia (LE et 

al., 2002). 

O tipo selvagem de p53 acumulado liga-se ao DNA e estimula a transcricao de varios 

genes que atuam como mediadores dos dois principáis efeitos da p53: parada do ciclo 

celular e apoptose. A interrupcáo do ciclo celular induzido por p53 ocorre tardíamente na 

fase Gi, sendo causada pela transcricao p53-dependente do inibidor da CDK, p21. O gene 

p21 inibe os complexos de ciclina/CDK e, portante, impede a fosforilacao da pRb 

necessária para entrada das células na fase S. Essa pausa no ciclo celular é favorável, visto 

que permite que a célula tenha tempo suficiente para reparar a lesao do DNA, causado 

pelo agente mutagénico. A p53 também ajuda diretamente neste processo a induzir a 

transcricao GADD45, urna proteína envolvida no reparo do DNA. A GADD45 também 

atua na parada em Gi através de mecanismos desconhecidos. Se o reparo da lesao do DNA 

for bem-sucedido, a p53 ativa urna proteína denominada mdm2(murine double minuté), 

cujo produto se liga a p53, exercendo urna regulacao de excremento, com frequente 

liberacao do bloqueio do ciclo celular. Se, durante a pausa na divisáo celular, nao for 

possível proceder a um reparo bem-sucedido do DNA dañineado, a p53 normal, talvez 

como último recurso, induz a ativacáo de genes indutores da apoptose. Em condicoes 

fisiológicas, a p53 possui meia-vida curta (20 minutos), presumidamente devido a 

proteólise mediada pela ubiquitina (CONTRAN et al., 2000). 
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FIGURA 7 - Papel da p53 na regulacáo e desenvolvimento do cáncer. Muitos fatores 
contribuem para a progressao tumoral, contudo a p53 ativada conduz a apoptose ou parada do 
crescimento celular. Perda da habilidade ou funcáo da p53 tem considerável impacto no 
sucesso do processo de carcinogénese, bem como no aumento das chances do tumor 
sobreviver em condicoes adversas (Adaptado de EVAN et al., 2001). 

3.1.5 - Disseminacáo do Cáncer. 

As células cancerosas apresentam alteracoes na membrana plasmática, que as tornam 

menos aderentes entre si e facilitam seu deslocamento da colonia neoplásica. Com isso, 

elas podem se movimentar, infiltrar os tecidos adjacentes, penetrar em vasos sanguíneos e 

linfáticos e, a partir destes, serem levadas para locáis distantes onde podem originar 

metástases (CHAO et al., 1998). 

Existem dois tipos de disseminacáo do cáncer: a invasáo local e a metástase. As células 

malignas disseminam primeiramente pela invasáo local, pois como elas sao menos coesas 

e tém mobilidade podem invadir os tecidos adjacentes (PÉREZ et al., 1997). Para atingir 

urna via de disseminacáo, as células malignas precisam atravessar a matriz extracelular, a 

qual tem dois componentes básicos: a membrana basal e o conjuntivo intersticial. De 

acordó com a constituicáo bioquímica e a resistencia mecánica desses elementos, as 

células penetram neles com maior ou menor facilidade. Vasos linfáticos e veias, por causa 

de sua parede mais fina e da escassez de fibras elásticas, sao mais fácilmente penetráveis 

pelas células malignas do que as arterias. Por acao de colagenases liberadas, as células 

neoplásicas podem infiltrar o tecido conjuntivo, onde a maior resistencia é oferecida pelas 
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fibras elásticas. O tecido cartilaginoso é o mais resistente á invasáo por células malignas 

(DEVITA et al., 1997). 

O tecido conjuntivo é constituido predominantemente por colágeno, sobretudo do tipo I, 

que fica misturado com quantidade variada de elastina, proteoglicanos e glicoproteínas, de 

modo particular a fibronectina. A capacidade das células neoplásicas de se ligarem a 

fibronectina tem relacáo com o aparecimento de metástases (FILHO et al., 2004). 

A membrana basal é uma estrutura laminar de distribuicáo universal que se localiza 

principalmente entre células epiteliais ou endoteliais e o tecido conjuntivo subjacente. É 

constituida predominantemente por colágeno tipo IV, laminina e proteoglicano. Assim 

como a fibronectina, a laminina é uma glicoproteína que tem grande atividade de adesao 

entre células e componentes do intersticio. A habilidade das células de se ligarem á 

laminina está relacionada com sua capacidade de migracao através dos tecidos ou da 

parede vascular. Nos tumores, existe uma correlacao entre o número de receptores de 

laminina por célula maligna com sua capacidade de originar metástases. (PÉREZ et al., 

1997). 

Um outro processo de disseminacao neoplásica sao as metástases (do grego metástatis = 

mudanca de lugar, transferencia) significa a formacao de uma nova lesao tumoral a partir 

da primeira, mas sem continuidade entre as duas. Isso implica que as células cancerosas se 

desprendem da colonia primaria, caminham através do intersticio, ganham uma via de 

disseminacao, sao levadas para um local distante e lá continuam seu crescimento (FILHO 

et al., 2004). 

As vias de disseminacao metastáticas consistem da via linfática e sanguínea. A via 

linfática é a principal via de disseminacao inicial dos carcinomas. Como regra geral, o 

primeiro sitio das metástases é o linfonodo mais próximo do tumor primario. Após o 

comprometimento da cadeia linfonodal mais próxima, outros linfonodos situados 

¡mediatamente adiante podem ser acometidos. Outras vezes, no entanto, as metástases 

aparecem em linfonodos nao relacionados topográficamente com a sede do tumor 

(DEVITA et al., 1997). 

Os linfonodos com metástases em geral encontram-se aumentados de volume e as vezes se 

tornam confluentes, formando massas volumosas. Linfonodos ou massas podem ser 

palpados se localizados ñas cadeias superficiais ou detectados por imagens (tomografia, 
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PET, SPECT) quando ñas cadeias profundas. Como produtos antigénicos dos tumores sao 

levados aos linfonodos, estes reagem através de urna hiperplasia, as vezes pronunciada, 

que também resulta em aumento de volume do órgao (FILHO et al., 2004). 

Já na via sanguínea, as células cancerosas atravessam a parede de capilares ou de vénulas, 

que oferecem pouca resistencia á sua penetracáo, e caem na corrente venosa, a partir da 

qual podem ser levadas a qualquer parte do corpo. O número de células malignas que 

conseguem penetrar em um vaso sanguíneo é muito maior do que o número daquelas que 

originam metástases. Alias, a presenca de células malignas na circulacao nao indica 

obrigatoriamente a formacao de metástases. Pois, aproximadamente, noventa por cento das 

células cancerosas presentes na circulacao morrem em conseqüéncia da resposta 

imunitária do hospedeiro, da defesa nao imunitária (macrófagos, células Natural Killer) e 

do choque mecánico que sofrem com a parede vascular. A sobrevida das células 

neoplásicas na circulacao é maior quando formam agregados entre elas e com plaquetas, 

linfócitos e fibrina (FILHO et al., 2004). 

A última etapa na formacao das metástases consiste na chegada das células neoplásicas a 

um setor do organismo e sua proliferacáo (FIG. 8). Nao sao totalmente conhecidos os fato-

res que determinam o local preciso onde as células malignas devem deixar o vaso e se 

implantar em um órgao. Contudo, como certos tumores dao metástases preferencialmente 

em determinados órgaos, supoe-se que fatores inerentes a célula neoplásica e aos vasos 

sanguíneos das diferentes partes do organismo devem desempenhar um papel importante. 

De um lado, sabe-se que clones diferentes de urna neoplasia tém preferencia para dar 

metástases em órgaos distintos. De outro, há evidencias de que células malignas aderem 

seletivamente ao endotélio de certos órgaos, o que pode explicar perfeitamente a 

preferencia das metástases em determinadas sedes. Em outras palavras, parece haver 

alguma forma de reconhecimento ou de tropismo para certos órgaos. Subpopulacoes 

celulares parecem ser capazes de reconhecer específicamente determinados componentes 

desse órgao (PÉREZ et al. 1997). 
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FIGURA 8 - Esquema ilustrativo do processo de carcinogénese até a 
disseminacáo neoplásica. Danos nos genes de uma única célula (muta?ao) 
provocados por agentes químicos, radiacao ou virus podem levar ao surgimento de 
células mutadas. Ocasionalmente, as células mutadas podem se tornar cancerosas, 
multiplicando-se rápidamente e sem controle. As metástases ocorrem quando as 
células cancerosas de um tumor se espalham para diferentes partes do corpo, 
formando tumores satélites, distantes ou nao do tumor original. (Adaptado do MS-
INCA, 2007) 
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3.1.6 - Cánceres cerebrais (Glioblastoma multiforme) 

Embora sejam percebidos como doenca rara, os tumores de cerebro vém ganhando 

importancia no cenário da epidemiología do cáncer devido ao aparente aumento da sua 

incidencia e por sua alta letalidade. Mais de 90% dos tumores que atingem o sistema 

nervoso ocorrem no cerebro ou ñas suas proximidades. Raramente sao observados tumores 

ñas células nervosas propriamente ditas; os tumores de cerebro desenvolvem-se, 

principalmente, ñas células da glia, que formam a estrutura de sustentacao das células 

nervosas. Entre os adultos, os tumores intracranianos mais freqüentes sao gliomas, 

meningiomas e neuromas. Os gliomas sao classifícados em subtipos, de acordó com a 

semelhanca histológica entre as células tumorais e as células gliais, e podem ser: 

astrocitomas, glioblastomas (tumores astrocíticos), oligodendrogliomas e ependimomas 

(PEREIRAetal.,2001) 

O glioblastoma multiforme (GBM) é a neoplasia de mais alto grau na classificacao dos 

tumores astrocíticos. É o tumor primario do sistema nervoso central (SNC) mais comum 

no adulto. Geralmente, acomete homens em torno de 50 anos de idade, sendo menos 

freqüentes abaixo dos 30 anos e também ñas mulheres. Apresenta-se típicamente com 

síntomas clínicos relacionados á hipertensao intracraniana ou convulsoes. Quanto á 

localizacáo, sao mais comuns nos lobos frontal e temporal, podendo envolver mais de um 

lobo. Em criancas, a localizacáo preferencial é infratentorial, correspondendo á quarta 

neoplasia mais comum abaixo dos dois anos de idade (FERREIRA et al., 2004). Em 

virtude do seu rápido crescimento, da destruicao de extensas áreas de tecido nervoso e do 

edema intenso que provoca, seu prognóstico é sombrío, e a maioria dos pacientes nao 

sobrevive um ano e meio após o diagnóstico (GIROLAMI et al., 2000). 

O GBM é caracterizado histológicamente por seu polimorfismo celular com células gliais 

imaturas e gigantes, apresentando imagens de mitose. Estes tumores tém uma aparéncia 

histológica semelhante a do astrocitoma anaplástico, com as características adicionáis de 

necrose e proliferacao de células vasculares ou endoteliais - tufos de células vasculares 

empilhadas que se projetam para a luz vascular. O aspecto peculiar de hipercelularidade 

destes tumores é traduzido pela proliferacao de células imaturas, pequeñas, arredondadas, 

com citoplasma de limites imprecisos. A microscopía eletrónica mostra lesoes infiltrativas 

no tecido cerebral que rodeia o tumor, característica sempre presente nestes tumores 

(GIROLAMI et al., 2000). 
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Uma alteracáo comum em gliomas de todos os graus é a superproducáo de fatores de 

crescimento como FGF (fator de crescimento fibroblástico), CNTF (fator neurotrófíco 

ciliar) e PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas) e seus receptores, por outros 

mecanismos além das mutacoes genéticas. Dentre 30 a 50% dos GBM apresentam 

mutacoes ou amplificacoes ativas do gene EGF (Fator de crescimento epidérmico). Um 

excesso de fatores de crescimento ou receptores é produzido, o que resulta em estimulacáo 

autócrina e em aumento da atividade das vias de sinalizacao, como a ativacao da RAS 

(HOLLAND, 2001). 

O segundo grupo de mutacoes encontradas em gliomas inclui aquelas que interrompem as 

vias que mantém as células na restricáo Gl do ciclo celular. A maioria destas mutacSes 

sao delecoes no gene INK4A ou no inibidor de ciclina-dependente-quinase 2A 

(CDKN2A), que possuem duas proteínas pió e pl4. Estas duas proteínas controlam as 

vias que levam a regulacao de proteínas críticas para processos como proliferacao e 

apoptose, que sao o Retinoblastoma (RB), que mantém as células em Gl, e p53, que tanto 

para as células em Gl ou induz a apoptose (HOLLAND, 2001). 

Dentre as anormalidades mais freqüentes dos GBM estao as delecSes no cromossoma 10, 

que contém o gene MMAC1 ou PTEN, um gene supressor tumoral que tem sido 

encontrado mutado em gliomas malignos (ALEMANY et al., 1999). A perda da expressao 

do PTEN pode levar a uma elevacao da atividade de AKT (HOLLAND, 2001). Já nos 

astrocitomas de baixo grau, dentre as alteracoes mais comumente encontradas, estao a 

inativacao de p53 e a hiperexpressao de PDGF-A e seu receptor. A transicao para um 

astrocitoma de grau mais alto está associada a ruptura adicional de genes supressores 

rumoráis quais sejam, o gene RB, o gene pl6/CDKN2A e um suposto supressor tumoral 

no cromossoma 19q (GIROLAMI et al., 2000). 

O tratamento de primeira linha para os tumores cerebrais consiste em cirurgia que pode 

proporcionar uma sobrevida media de 14 semanas, associada a radioterapia (utilizando 

feixes externos ou esteriotáxica) que aumenta a media de sobrevida para 36 semanas, 

seguida ou nao de quimioterapia que pode acarretar um posterior aumento da sobrevida 

media para 51 semanas (BRANDES et al., 2000). 

Dissertafdo deMestrado - Paulo Roberto Órnelas da Silva - CDTN/CNEN 



Revisáo Bibliográfica 54 

3.1.7 - Cáncer de mama 

O cáncer de mama se constituí na primeira causa de morbidade e mortalidade entre as 

mulheres ácima de 45 anos no mundo (CAMPOS et al., 2006). A Organizacao Mundial da 

Saúde estima que, por ano, ocorram mais de 1.050.000 casos novos de cáncer de mama em 

todo o mundo, o que o torna o cáncer mais comum entre as mulheres (INCA, 2004). 

Os fatores de risco relacionados á vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, 

nuliparidade, idade da primeira gestacao a termo ácima dos 30 anos, anticoncepcionais 

oráis, menopausa tardía e terapia de reposicáo hormonal) estao bem estabelecidos em 

relacao ao desenvolvimento do cáncer de mama. Além desses, a idade continua sendo um 

dos mais importantes fatores de risco (DEVITA et al., 1997). 

Alguns estudos apontam para dois tipos de cáncer de mama relacionados com a idade: o 

primeiro tipo ocorre na pré-menopausa e é caracterizado por ser mais agressivo e 

estrogénio receptor (ER) negativo; o segundo ocorre na pós-menopausa e está associado 

com características indolentes e principalmente por ser ER positivo. As variacoes 

morfológicas também estao relacionadas ao ER, como os carcinomas medulares em ER-

negativos - e os carcinomas tubulares e lobulares em ER-positivos. Com relacáo aos 

carcinomas medulares, pode-se dizer ainda que eles estejam associados as mutacoes no 

gene BRCA1 e sao mais freqüentes em populacoes de baixo risco, como as mulheres 

japonesas. Por outro lado, os carcinomas tubulares e lobulares tém associacao com as 

mutacoes do gene BRCA2 e sao mais comuns em populacoes de alto risco, como as 

mulheres dos Estados Unidos (INCA, 2007). 

A prevencao primaria dessa neoplasia ainda nao é totalmente possível devido a variacao 

dos fatores de risco e as características genéticas que estao envolvidas na sua etiología 

(DEVITA et al., 1997). No Brasil, o Ministerio da Saúde recomenda como principáis 

estrategias de rastreamento populacional um exame mamográfico, pelo menos a cada dois 

anos, para mulheres de 50 a 69 anos de idade, e o exame clínico anual das mamas, para 

mulheres de 40 a 49 anos de idade. Para mulheres de grupos populacionais considerados 

de risco elevado para o cáncer de mama (com historia familiar de cáncer de mama em 

parentes de primeiro grau), recomenda-se o exame clínico da mama e a mamografia, 

anualmente, a partir de 35 anos de idade (INCA, 2007). 
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No cáncer de mama, os sitios mais comuns de metástases incluem a parede ipislateral 

toráxica e os lifonodos regionais (metástases regionais ou recorrentes), bem como figado, 

pulmóes, pleura, trato grastrointestinal, ossos e sistema nervoso central (CAMPOS et al., 

2006). As metástases ósseas ocorrem em 70% a 85% dos pacientes, com sobrevida de 

20% em 5 anos. Dor local, fratura patológica, hipercalcemia ou complicacoes neurológicas 

sao as características clínicas freqüentes. Raramente apresentam-se isoladas ou como foco 

único por tempo prolongado, sendo as regioes mais atingidas: vértebras (60%), bacia 

(41%), fémur (25%), cránio (14%), membros superiores (15%). No diagnóstico por 

imagem utilizam-se os raios X, a cintilografía óssea e a tomografia computadorizada, 

demonstrando lesoes líticas, blásticas ou mistas. Os marcadores tumorais, embora nao 

específicos, auxiliam no diagnóstico e na monitorizacáo da paciente durante e após o 

tratamento, sendo esperado que 30% a 40% dos pacientes apresentem elevacao destes, de 

3 a 18 meses antes de alguma manifestacáo clínica. Os dois marcadores mais 

freqüentemente utilizados sao o CA 15-3 e o CEA (antígeno carcinoembrionário). Os 

marcadores específicos dos genes produtores de células tumorais sao mais promissores, 

tais como os receptores proteicos de estrógeno e progesterona, receptores de fatores de 

crescimento (EGF e IGF-1), HER-2/ neu(neu-related protein), anticorpo contra p-53 e 

catepsina D (SPIRANDELI et al., 1999). 

A medicina nuclear pode avaliar variacóes metabólicas decorrentes de fenómenos 

orgánicos, através de marcadores tumorais (específicos ou inespecíficos), com 

cintilografias planigráficas ou tomografias em gama-cámaras, ajudando no diagnóstico 

precoce de prováveis focos tumorais (SPIRANDELI et al., 1999). 

No cáncer de mama, o tratamento de escolha para os estadios iniciáis é a cirurgia 

conservadora da mama (quadrantectomia) seguida de radioterapia externa no restante da 

mama. Nos estadios mais agressivos a opcáo é mastectomia, com esvaziamento axilar, 

seguida de radioterapia e quimioterapia. Apesar de ser considerado um cáncer de 

relativamente bom prognóstico, se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de 

mortalidade por cáncer de mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente 

porque a doenca ainda é diagnosticada em estadios avancados (INCA, 2007). 
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FIGURA 9 - Teoría sistémica da 
disseminacáo do cáncer de mama 
Esta teoría sugere que o cáncer de mama 
torna-se metastático muito 
precocemente durante seu curso, urna 
vez que invasao da membrana basal do 
ducto ou lóbulo já tenha ocorrido 
(CAMPOS et al, 2003). 

FIGURA 10 - Teoría Halsted da 
disseminacáo do cáncer de mama 
Esta teoría sugere que o cáncer origina
se na mama, eventualmente dissemina 
para a pele e/ou linfonodos e entao 
últimamente afeta órgáos distantes 
(CAMPOS et al., 2003). 
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3.2 - Diagnóstico do Cáncer: aplicacoes da Medicina Nuclear 

A medicina nuclear é um ramo da imagem médica que usa radionuclídeos emissores de 

positrón (partículas com a mesma massa do elétron, porém com carga oposta) e raios gama 

para gerar urna imagem da distribuicao in vivo do radiofármaco (BLOWER, 2005). As 

imagens sao obtidas através da administracao de radiofármacos e medindo externamente a 

radiacao emitida, ao contrario das técnicas radiológicas convencionais, que medem a 

absorcao da radiacao aplicada externamente (OLIVEIRA et al., 2006). Diversos fármacos, 

radionuclídeos, técnicas de obtencáo de imagens (imageamento) e análise das informacoes 

tém sido empregados em medicina nuclear, sendo o tecnécio metaestável (99mTc) o 

radioisótopo mais utilizado na rotina diagnóstica, através de sua associacao aos fármacos 

que sao fisiológicamente concentrados ou eliminados por determinados órgaos (DA 

SILVA, 2003). 

Como especialidade de diagnóstico por imagem, a medicina nuclear se fundamenta na 

deteccao da distribuicao biológica de substancias farmacológicas acopladas a 

radionuclídeos (radiofármacos) (COUTINHO, 2004), com o objetivo de obter informacoes 

através da aquisicáo de imagens estilográficas por equipamentos de deteccao 

denominados cámaras gamas ou pela tomografia por emissao de pósitrons (PET) (SILVA, 

2003). Outro aspecto, é que a dose do radiofármaco necessária para o exame do paciente é 

muito mais baixa do que a de agentes de contraste utilizadas em outras técnicas de 

diagnóstico, tais como a radiografía e a ressonáncia magnética nuclear (RMN). Desse 

modo, na medicina nuclear nao ocorrem efeitos colaterais farmacológicos. Do ponto de 

vista do paciente, as técnicas sao simples e apenas requerem administracao endovenosa, 

oral ou inalatória de um radiofármaco (OLIVEIRA et al., 2006). 

A oncología sempre representou urna parte importante na prática da medicina nuclear, mas 

nos últimos anos, com o avanco na imagem e terapia dos tumores, se transformou na área 

de maior crescimento. Em parte, devido ao aumento no uso e na disponibilidade de varios 

radionuclídeos, tais como o gálio-67 (67Ga), tálio-201 (201Ta), iodo-123 (123I) cobre-64 

(64Cu), fluordesoxiglicose (18F-FDG), dentre outros (THRALL et al., 2003). 
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3.2.1 - Radionuclídeos na medicina nuclear. 

A medicina nuclear emprega radionuclídeos e técnicas de física nuclear no diagnóstico e 

tratamento de doencas. Para tanto, tais radionuclídeos sao associados a alguns fármacos, 

que se apresentam como marcadores fisiológicos para determinados órgaos e sistemas 

(SILVA, 2003). 

Embora as terminacoes nuclídeo e isótopo sejam usados mutuamente, nuclídeo é um termo 

mais geral. Nuclídeos podem ser estáveis, nao apresentando decaimentos espontáneos e 

possuem meia-vida (T1/2) da ordem de 1024 anos; ou instáveis, sofrendo decaimento 

espontáneo. Atualmente, sao conhecidos cerca de 2300 nuclídeos instáveis e 280 estáveis, 

com meias-vidas que variam de segundos até milhares de anos. Quando um isótopo 

instável decai espontáneamente, libera energia na forma de ondas eletromagnéticas ou 

mesmo na forma de partículas gerando radiacáo e sao denominados radionuclídeo. 

(WELCH et al., 2003). 

Muitos nuclídeos radioativos (radionuclídeos) sao produzidos artificialmente pela 

transformacao de um nuclídeo estável em um nuclídeo instável, seja pelo 

bombardeamento com néutrons, prótons, deutérons, partículas alfa, raios gama, ou outras 

partículas. As origens dessas partículas de bombardeamento podem estar num 

radionuclídeo natural, em um reator nuclear, ou em aceleradores de partículas (ciclotrón, 

Van de Graaf, etc.). A grande maioria dos radionuclídeos é produzido em reatores 

nucleares de pesquisa. A diversidade de radionuclídeos criados a partir dessas técnicas 

permitiu um aumento significativo de suas aplicacoes na física, geología, biología e 

medicina (WELCH et al., 2003). 
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3.3 - Radionuclídeos do Cobre. 

3.3.1 - Producáo, propriedades físicas e aplicacoes dos isótopos do 

Cobre. 

O cobre oferece um grande número de isótopos radioativos, os quais sao potencialmente 

adequados para o uso no diagnóstico por imagem e/ou em radioterapia, sao eles o 67Cu, 
64Cu, 62Cu, 61Cu e 60Cu (TAB 1). Esses radionuclídeos apresentam propriedades nucleares 

diversas, tais como o alcance de suas meias-vidas (que podem variar de 10 minutos a 62 

horas), e o tipo de decaimento (emissáo de pósitron-(3+ e/ou beta menos-P",captura 

eletrónica-EC). Além disso, a biodistribuicao destes radionuclídeos nos tecidos e órgaos 

pode ser fácilmente avaliada externamente pelos aparelhos de tomografía por emissao de 

pósitrons (PET) e pela gama-cámara (WELCH et al., 2003). 

Dois dos radioisótopos de cobre, o 7Cu e 64Cu, tém urna longa historia de aplicacoes 

como tracadores biomédicos, particularmente na absorcáo, metabolismo e excrecáo. Eles 

também sao usados para avaliacao de pacientes com doenca de Wilson e no diagnóstico de 

tumores malignos (WELCH et al., 2003). 

TABELA 1 - Características do decaimento dos Radionuclídeos do cobre. 

Isótopo 

60Cu 

61Cu 

62Cu 

64Cu 

67Cu 

Ti/2 

23,4 min 

3,32 h 

9,76 min 

12,8 h 

62,0 h 

(y MeV (%) 

~ 

-

0,573 (39,6 %) 

0,577 (20 %) 
0,484 (35 %) 
0,395 (45 %) 

p+ MeV (%) 

3,92 (6 %) 
3,00(18%) 
2,00 (69 %) 

1,22(60%) 

2,91 (97 %) 

0,655 (19,3 
%) 

EC 

(%) 

7,4 % 

40% 

2 % 

41% 

y MeV (%) 

0,85(15%) 
1,33(80%) 
1,76(52%) 
2,16(6%) 

0,248 (12 %) 
0,38 (3 %) 

0,511(120%) 

0,511 (194%) 

1,35 (0,6%) 
0,511 (38,6%) 

0,184(40%) 
0,092 (23 %) 

Fonte: WELCH et aL, 2003. 
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Os nuclídeos 62Cu, 61Cu e 60Cu sao ricos em prótons e decaem para seus respectivos 

isótopos de níquel através da combinacáo do decaimento positrón e captura eletrónica. 

Todos eles podem ser produzidos em um ciclotrón utilizando reacoes com protón ou 

deutério, ou ainda enriquecendo os alvos com níquel (62Ni, 61Ni e 60Ni). O 62Cu também 

pode ser produzido indiretamente em geradores através do radionuclídeo 62Zn 

(WILLIAMS et. al., 2005). 

TABELA 2 - Propriedades físicas dos radionucídeos do cobre 
para imagem ou terapia (Adaptado de BLOWER et al., 1996). 

Radionuclídeo Ep Enp Anp Producao 
(KeV) (KeV) (mm) 

b0, 511 
1332 
511 
283 
511 
511 

873 

527 

1315 
278 

4,4 

2,6 

6,6 
1,4 

Ciclotrón 

Ciclotrón 

Gerador/Ciclotron 
Reator/Ciclotron 

Cu 

61Cu 

62Cu 
64Cu 

1346 
190 0,95 

67CÜ 93 Í2Í ÓT61 Reator/CiclotrorT" 
Ep - Energía penetrante mais abundante da radiacáo (y) emitida pelo 
decaimento correspondente; Enp = Media da energía nao-penetrante mais 
abundante da radiacáo (p+/p"); Anp = Media do alcance da radiacáo nao-
penetrante no tecido. 

O 4Cu é um isótopo excepcional por causa dos seus tres tipos de decaimento: positrón, 

beta menos e captura eletrónica (WILLIAMS et al., 2005). Um dos métodos de producao 

do 64Cu no reator nuclear é pela reacao do 64Zn(n,p), utilizando néutrons rápidos (WELCH 

et al., 2003), ou pela reacao 63Cu(n,y) usando o cobre natural (63Cu) (WILLIAMS et al., 

2005). Através da reacao ^Zn^p) pode-se conseguir urna alta atividade específica, o 

mesmo nao acontece na reacao Cu(n,y), por causa da secao de choque do Cu (4,5 barn). 

Dados da producao dos radionuclídeos de cobre estáo resumidos na tabela 1 (WILLIAMS 

et al., 2005). 
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TABELA 3 - Dados da producáo para os radionuclídeos de cobre (WILLIAMS et al., 2005). 

Producáo 

Ciclotrón 
Ciclotrón 
Ciclotrón 
Ciclotrón 

Ciclotrón 
Gerador 
Reator 

Isótopo 

^ C u ' 
61Cu 
62Cu 
64Cu 

62Zn^2Cu 

64Cu 

Rea9áo 

60Ni(p,n)60Cu 
61Ni(p,n)61Cu 
62Ni(p,n)62Cu 
64Ni(p,n)64Cu 

64Ni(d,2n)64Cu 
Zn(p,xn)64Cu 

63Cu(p,2n)62Zn 
65Cu(p,4n)62Zn 
64Zn(n,p)64Cu 

63Cu(n,y)64Cu 

Energía do 
feixe 

incidente 
(MeV) 

11 
19 

5 - 1 4 
12 
19 

DN 

34,37 
58 
1.8e 

(néutons 
rápidos) 

DN 

Enriquecimento 
do alvo (%) 

DN 
88.8 
97.0 
94.8 
96.4 

Zn natural 

Cu natural 

99.9 

Cu natural 

Secáo 
de 

Choque 
(a) em 
barns 

0,7 

4,5 

Rendimento 
( MBq/mg) 

370 
573a 

19800a 

243b 

388b 

67 

417c 

14.5d 

DN 

DN- Dados nao avaliados; a- Rendimento previsto; b- Resultado máximo; c- Total para tres alvos 
positrón; d- Resultado medio; e- Energía aproximada mínima do neutrón. 

3.3.2 - Química do Cobre 

Os radioisótopos do cobre tém atraído ampio interesse para sínteses de novos 

radiofármacos pelo fato deles possuírem a versatilidade química dos elementos de 

transicao (WELCH et al., 2003), contudo, nao apresentam grande variacao no estado de 

oxidacao como, por exemplo, o tecnécio e o rénio (estados de oxidacao variam de I a VII). 

A química do cobre é dominada por apenas dois estados de oxidacao I e II, pois o estado 

de oxidacao III é bastante oxidante e instável, além disso, só pode ser formado em certas 

condicoes bioquímicas (VAVARE et al., 2007). 

O equilibrio redox, governado preferencialmente pelos estados de oxidacao 0, I, II, é 

controlado pela natureza química do meio. Sendo assim, na presenca de ligantes altamente 

covalentes e polares como as tioetéres, nitrilas, íons iodetos, fosfínas, o Cu (I) é estável e 

forma complexos estáveis com estes ligantes. Onde existe disponibilidade de interacáo 

com especies menos polares e covalentes (H2O, ClO^ SO4), Cu(I) é desprotonado 

favorecendo a formacao do Cu(0) e Cu(II). Nestas condicoes, a estabilidade dos estados I 

e II pode ser controlada pelo tipo de doador dos seus ligantes (BLOWER et al., 1996). 
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O cobre (I) é o mais baixo estado de oxidacao geralmente, formam-se complexos sem cor 

(ou amarelos) e dimagnéticos. A depender do tipo de ligantes podem-se obter uma 

geometría e coordenacáo numérica principalmente estérica e conformacional. Os números 

de coordenacáo podem ser 2 (linear), 3 (plano trigonal), e 4 (tetraédrica). O Cu (I) tem 

preferencia por ligacoes polares com grupos doadores, como as tioéster, fosfinas, nitrilas, 

isonitrilas, alquenos, iodetos, cianidas, tiolatos. O tipo de ligacao pode ser aniónica, neutra 

ou ambas (BLOWER et al., 1996). 

No estado de oxidacao II o cobre possui a configuracao do subnível d9, portanto é 

paramagnético. Este paramagnetismo pode deixar de existir quando houver interacoes 

metal-metal nos complexos polinucleares. A carnada d insaturada provoca a estabilizacao 

do campo energético no ligante, induzindo o metal a exibir uma preferencia esterioquímica 

que pode competir com outros ligantes. A prioridade do Cu (II) é para os números de 

coordenacáo quatro, cindo e seis. O complexo de cobre com o número de coordenacáo 

quatro apresenta uma estrutura quadrática planar e tetraédrica. A configuracao d9 causa 

formacao do complexo com 6 coordenacoes octaédricas e 4 coordenacoes tetraédricas 

conhecidas como distorcoes de Jahn-Teller. Um exemplo é o CuCLt (BLOWER et al., 

1996). 

O cobre (III) requer estabilizacao particularmente pelas ligacoes fortes n através das 

doacoes ligantes amónicos. Muitos exemplos contém ligantes amidas nitrogenadas 

desprotonadas. Usualmente requerem alto pH para minimizar a competicao por prótons, 

desde que os ligantes tenham pKa alto. A geometría é quadrática planar e configuracao d8 

(BLOWER et al., 1996). 

3.3.4 -Bioquímica do Cobre 

O cobre é o terceiro metal natural mais abundante no corpo humano, após o ferro e zinco 

(BLOWER et al., 1996). É um metal essencial no sistema biológico e possui, 

freqüentemente, um comportamento catalítico (WELCH et al, 2003). 

Um grande número de proteínas e enzimas contém cobre na sua composicao química, 

sendo que algumas destas enzimas contribuem para reacoes de oxidacao-reducao 

(WELCH et al., 2003) (TAB 4). 
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Devido á radiacao de fundo presente nos radiofármacos originados a partir do cobre, 

torna-se necessário o conhecimento dos mecanismos envolvidos na sua fixacao, 

distribuicao, metabolismo e excrecáo (BLOWER et al., 1996). O cobre in vivo está quase 

que completamente ligado a proteínas e petídios (BLOWER et al., 1996), ou ainda a 

moléculas menores (WELCH et al., 2003). O Cu(II) encontra-se ligado a albúmina, 

ceruloplasmina, transcupreína, histidina, para fins de transporte; ou complexado a 

citocromo oxidase, superóxido dismutase, lisil oxidase, dopamina (3 hidrolase e outras 

metaloenzimas para uso ñas funcoes biológicas. Já os aglomerados Cu(I)-tiolato sao 

seqüestrados pela metalotionina. Alguns complexos com cobre podem imitar a acao de 

proteínas ou enzimas, como por exemplo, a superóxido dismutase (SOD) (WELCH et al., 

2003). 

TABELA 4 - Enzimas do sistema biológico que contem cobre (WELCH et al., 2003). 
Proteína ou Enzima Origem Funcáo 

Citocromo Oxidase 

Superóxido dismutase 

Dopamina hidrolase 

Ceruloplasmina 

Amina oxidase 

Lisina oxidase 

Óxido Nitroso redutase 

Tirosinase 

Mitocóndria 

Citosol 

Adrenal 

Plasma 

Aorta 

Bacteria 

Pele 

Reducao do oxigénio 

202"paraH202+02 

Oxidacáo da Dopamina para Noradrenalina 

Oxidacáo do Fe(II) para Fe(III) 

Transporte de Ferro 

Remocáo de hormónios (Adrenalina) 

Oxidacáo do colágeno 

Reducao do NO para N2 

Oxidacáo da tirosina para melanina 

As reacoes enzimáticas geralmente utilizam-se das propriedades de oxi-reducao do cobre, 

como a transferencia de elétrons do ciclo do estado de oxidacáo (Cu(I)/Cu(II) e 

Cu(II)/Cu(III)); ou da transferencia do oxigénio que encontra-se ligado ao dioxigénio ou 

de outras especies reativas do oxigénio (ROS) (BLOWER et al., 1996). 

A forma de administracao dos isótopos do cobre na medicina nuclear é de fundamental 

relevancia para entendimento da fisiología do cobre. O Cu(II) administrado 

endovenosamente ou absorvido pelo trato gastrointenstinal superior (TGS), após urna dose 

oral, liga-se mediatamente a proteínas transportadoras do soro, como a albúmina e 

transcupreína. Urna pequeña fracao também se liga a aminoácidos e pequeño peptídeos 
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(especialmente a histidina) (FIG. 11). Estas ligacoes ocorrem em condicoes instáveis, com 

transferencia e distribuicao de proteínas para as células via intermediarios de baixo peso 

molecular. Assim, quando a albúmina é marcada com radionuclídeos do cobre para 

investigacáo dos seus sitios de ligacao, a radioatividade é rápidamente depurada do 

sangue, apesar da longa meia-vida da albúmina no soro, e depositada no figado. O mesmo 

nao acontece quando a albúmina é radiomarcada com cobre e um quelante bifuncional, 

como o derivado do tetra(aminocaboxilato)-TETA ou de urna bis(tiossemicarbazona), a 

radioatividade permanece na circulacáo por um período prologando. Assim, embora a 

maioria do cobre esteja no soro (65%), ligado a ceruloplasmina, urna boa parte encontra-se 

ligado a albúmina. Desta maneira, pode fornecer um método de imagem conveniente para 

investigacoes hematológicas (BLOWER et al, 1996). 

A albúmina e transcupreína transferem o cobre para os hepatócitos através de aminoácidos 

pequeños (especialmente a histidina), provavelmente intermediado pelo complexo ternario 

cobre-albumina-aminoácido. A albúmina nao transiere o cobre diretamente para as 

células, ao contrario disso, ela inibe a fixacáo do cobre na forma do complexo histidina 

(BLOWER et al., 1996). 

O cobre internalizado pelos hepatócitos pode ser utilizado ñas seguintes situacSes: a) na 

síntese de metaloenzimas; b) na síntese de ceruloplasmina, a qual é transportada pelo 

sangue para outros órgaos; c) seqüestrado na forma de metalotionina (que pode servir 

como estoque temporario ou protecáo contra excesso de cobre); d) ou preparado para 

excrecao biliar (BLOWER et al., 1996). 

O cobre quando administrado via endovenosa nao se liga inicialmente com 

ceruloplasmina, mas quando ocorre urna nova síntese de ceruloplasmina no figado e assim 

é formando o complexo cobre-ceruloplasmina. Este complexo sofre urna lenta depuracáo 

pelos rins e parte é transferido para outros tecidos e órgaos, absorvidos por receptores na 

superficie das células (BLOWER et al., 1996). 
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FIGURA 11- Esquema ilustrativo da fisiología do cobre pelas vias administracáo 
endovenosa (I.V) ou oral (Trato Gastrointestinal Superior) (Adaptado de 
BLOWER et al., 1996). 

3.5 - Radiofármacos 

Os radiofármacos utilizados para diagnóstico sao classificados em radiofármacos de 

perfusáo (ou primeira geracao) (TAB. 5) e radiofármacos sitios-específicos (ou segunda 

geracao) (OLIVEIRA et al., 2006). Os radiofármacos alvos-específicos ou receptores-

específicos sao da terceira geracao (FERRO-FLORES et al., 2006). Os radiofármacos de 

perfusáo sao transportados no sangue e atingem o órgao alvo na proporcáo do fluxo 

sanguíneo. Nao tém locáis específicos de ligacáo e pensa-se que sao distribuidos de acordó 

com tamanho e carga do composto (OLIVEIRA et al., 2006). 

Os radiofármacos sitios-específicos sao direcionados por moléculas biológicamente ativas, 

como, por exemplo, anticorpos e peptídeos, que se ligam a receptores celulares ou sao 

transportados para o interior de determinadas células (OLIVEIRA et al., 2006) (TAB 6). 
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TABELA 5- Radiofármacos de perfusao (Ia geracáo) para diagnóstico clínico 

tumores. 

RADIOFÁRMACOS APLICACOES 
99mTc-Pertecnetato de sodio 

67Ga-Citrato de galio 

Carcinoma da tiróide e metástases. 

Tumores primarios como linfoma Hodgkin, 
linfomas, tumores pulmonares, melanoma. 

F-Flourdexoglicose (FDG) Tumores de cabeca e pescoco, linfomas, 
tumores pulmonares e metástases, tumores 
esofágicos, cáncer de mama. 

(Adaptado de OLIVEIRA et al., 2006). 

Em geral, os radiofármacos receptores-específicos sao compostos de tres partes: o 

radiometal, o quelante bifuncional e um fragmento-alvo bioativo. Os radiofármacos da 

terceira geracáo sao os únicos com a habilidade para monitorar a ligacáo a enzimas e sitios 

específicos in vivo (FERRO-FLORES et al., 2006). A capacidade da biomolécula 

reconhecer os receptores vai determinar a fixacáo do radiofármaco no tecido pretendido e 

nao deverá ser alterada com a incorporacáo do radionuclídeo (OLIVEIRA et al., 2006). 

TABELA 6 - Radiofámarcos (2a e 3a geracóes) específicos para diagnóstico clínico de 
tumores. 

RADIOFÁRMACO APLICACOES 
1 x' In-pentetreonida 

(Receptor de somatostina) 

131I ou 123I -MIBG 

(Receptor Adrenérgico pré-sináptico) 
99mTc-arcitumomabe 

(Anticorpo Monoclonal) 
99mTc-nofetumomabe 

(Anticorpo Monoclonal) 
In-satumomabe pendetida 
(Anticorpo Monoclonal) 

ni 

Tumores neuroendócrinos e metástases, 
como gastrinoma, neuroblastoma, adenoma 
de pituitaria, carcinoma medular da 
pituitaria, tumores pulmonares. 
Tumores neuroendócrinos, feocromocitona 
e neuroblastoma. 

Carcinoma de colon e reto e metástases 

Tumor de pequeñas células pulmonares 

Tumores coloretal e dos ovarios 

luIn-capromabe pendetida 
(Anticorpo Monoclonal) 

Tumores primarios da próstata e 
mestástases 

(Adaptado Oliveira et al., 2006). 
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A medicina nuclear também tem uma aplicacao terapéutica quando utiliza radionuclídeos 

emissores de partículas, acoplados a fármacos, ocasionando uma dose de radiacáo 

citotóxica nos tecidos alvo selecionados (BLOWER, 2005). Os radionuclídeos que emitem 

partículas ionizantes (partículas beta ou elétrons Auger) sao indicados para tratamento de 

tumores. O tipo de partícula a ser utilizada depende do tamanho do tumor, da distribuicao 

intratumoral e farmacocinética do radiofármaco, apesar da sua deposicao nos tecidos alvo 

(tumores) ser heterogénea (OLIVEIRA et al., 2006). 

A síntese de um radiofármaco requer uma meticulosa otimizacao de dois componentes: o 

radionuclídeo e seu sistema carreador devem ir preferencialmente direto para o tumor, 

sendo que a radiacáo emitida tenha alta probabilidade de ser depositada dentro da 

populacao de células malignas; além disso, os carreadores físicos (por exemplo, 

lipossomas) criados devem isolar as cavidades do corpo que sao utilizadas para confinar o 

fármaco radiomarcado (VERTÍS, 2003). Outro componente, é que o mecanismo pelo qual 

uma droga administrada tende a localizar-se em diferentes tipos de tecidos depende das 

propriedades dos radiofármacos, como por exemplo, a lipofilicidade, peso molecular, 

planaridade, pKa e potencial redox. A relacao entre a estrutura-atividade fornece subsidios 

para um projeto racional de radiofármacos sitio-específicos (HOLLAND et al., 2007). 

Um importante conceito freqüentemente citado no contexto da química dos radiofármacos 

é a Bioconjugacao, que se trata do acoplamento de um radionuclídeo metálico a uma 

molécula biológicamente ativa (BAM), por exemplo, um peptídeo, anticorpos ou uma 

proteína, através do uso de quelante bifuncional (BFC), tais como o EDTA, DOTA, via a 

um átomo ou grupo ligante (FIG. 12). Esta metodología envolve sutileza entre a síntese e o 

projeto de cada complexo de sistemas bioinorgánicos. Dentre eles, incluí a escolha do 

radionuclídeo, a construcáo e a natureza do ligante, complexacao do metal, seqüéncia de 

reacoes, tipo de acoplamento químico usado para combinar o radionuclídeo com o BAM 

escolhido. Cada projeto deve ser governado pela pretensáo de se atingir o alvo desejado 

(HOLLAND et al., 2007). 
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Quelante Bifuncional (BFC) 

FIGURA 12 - Representado esquemática da juncao de um radionulídeo 

encapsulado com urna BAM via grupo ligante (Adaptado de HOLLAND et al., 

2006). 

Quando um radiofármaco é administrado a um paciente, ocorre, de modo geral, processos 

de distribuicao, metabolizacáo e excrecáo como qualquer outro fármaco. A excrecáo do 

radiofármaco faz-se por meio dos mecanismos fisiológicos existentes (excrecáo renal, 

biliar, ou outro) e segué urna lei exponencial semelhante ao decaimento do radionuclídeo. 

Quando o organismo elimina metade do radiofármaco chama-se meia-vida biológica. Num 

sistema biológico, o desaparecimento de um radiofármaco deve-se ao decaimento físico do 

radionuclídeo e á eliminacáo biológica do radiofármaco. A combinacáo destes dois 

parámetros é designada meia-vida efetiva. Pretende-se urna meia-vida efetiva 

suficientemente curta para minimizar a exposicao do paciente á radiacao, mas 

suficientemente longo para permitir adquirir e processar as imagens (OLIVEIRA et al., 

2006). A maioria dos radiofármacos tem a propriedade altamente desejável de nao 

perturbar a funcao biológica (THRALL, 2003). 

A química inorgáncia (incluindo a química de organometálicos) desempenha um papel 

chave no desenvolvimento de radiofármacos, porque muitos dos radionuclídeos sao 

metálicos como, por exemplo, o cobre, o galio e o zircónio (BLOWER, 2005). 

O radionuclídeo mais empregado em medicina nuclear é o tecnécio-99 metaestável 

(99mTc). O tecnécio foi o primeiro elemento produzido artificialmente, tendo sido isolado 

por Cario Perrier e Emilio Segré, em 1937 (SILVA, 2003). 
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3.6 - Radiofármacos derivados de Tiossemicarbazonas. 

As tiossemicarbazonas sao compostos de considerável interesse científico devido ás suas 

importantes propriedades biológicas, tais como as atividades anti-tumoral, anti-bacteriana, 

anti-viral, citotóxica, dentre outras (BERALDO, 2004). Outra propriedade destes 

compostos é que podem ser fácilmente complexados com radionuclídeos, demonstrando 

grande potencialidade para desenvolvimento de radiofármacos para o diagnóstico e terapia 

de tumores (BERALDO, 2003). Um dos primeiros radionuclídeos usados na complexacao 

com as tiossemicarbazonas foi o tecnécio-99m. No ano 1982, Yokohama e colaboradores 

relataram que o complexo 9 mtecnécio-(bis)tiossemicarbazona acoplada a estrutura da 

glicose poderia penetrar a barreira hematoencefálica em animáis de laboratorio. Eles 

relataram também que o complexo 9mTc-ditiossemicarbazona ligado a um grupo amino 

terciario ou quaternário apresentava um tropismo para o miocardio. Esses achados 

encorajaran! no vos esforcos no desenvolvimento de radiofármacos sintetizados a partir de 

tiossemicarbazonas para mapear as funcoes miorcárdicas e cerebral, bem como na 

deteccao de tumores nestes órgáos (ARAÑO, 2002). 

As tiossemicarbazonas sao sintetizadas, em geral, de duas formas: pela obtencao direta, 

que consiste na reacáo quimiosseletiva de aldeídos e/ou cetonas com as 

tiossemicarbazidas; e pela obtencáo indireta, que exige a preparacao previa das 

tiossemicarbazidas, usando hidrazina (NH2-NH2) e diferentes reagentes, seguida de 

condensacáo com o derivado carbonilado. Na obtencáo direta, as tiossemicarbazidas sao 

adquiridas comercialmente. Esta síntese é descrita pela condensacáo equimolar de um 

derivado carbonilado, do tipo aldeído ou cetona, com tiossemicarbazidas em meio 

alcoólico sob refluxo e quantidades catalíticas de ácido. Esta reacáo é bastante conhecida 

por sua alta quimiosseletividade, versatilidade e rapidez, apresentando geralmente altos 

rendimentos (TENORIO et al., 2005). 

Segundo Tenorio e colaboradores (2005), as tiossemicarbazonas apresentam estrutura 

básica, C=N-NHCS-NH2, aproximadamente planar, com o átomo de enxofre em posicao 

anti em relacao ao átomo de nitrogénio da funcáo imina. Fatores eletrónicos e estéricos 

contribuem para este arranjo estrutural, porém, possivelmente o fator mais importante é 

que o átomo de enxofre em posicao anti possibilita a ocorréncia de ligacao de hidrogénio 

intramolecular entre o nitrogénio da imina e os hidrogénios da tioamida. Por outro lado, 
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este arranjo estrutural muda significativamente se grupos substituintes forem adicionados 

na posicao N-4, favorecendo a conformacáo sin entre o átomo de nitrogénio da imina e o 

átomo de enxofre 13 (FIG. 13). 
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FIGURA 13 - Estrutura das tiossemicarbazonas as 

conformacoes sin e anti (TENORIO et al., 2005) 

A complexacao das tiossemicarbazonas com metáis apresenta propriedades carcinostáticas 

contra urna ampia variedade de neoplasias malignas (CHANDRA et al, 2005). Um 

exemplo é a atividade antineoplásica do cobre-II, da 3-etoxi-2-oxobutiral-

bis(tiossemicarbazona) em tumores sólidos de animáis (BERALDO, 2004). Atualmente, 

os complexos de cobre ligados as bis(tiossemicarbazonas) sao usados como radiofármacos 

específicos para tecidos com hipóxia e para deteccao de tumores (HOLLAND et al., 

2007). 

De modo geral, pode-se dizer que tiossemicarbazonas agem, seja como inibidores de 

enzimas, através da complexacao de metáis endógenos ou através de reacoes redox, seja 

através de interacoes com o DNA ou da inibicao da síntese do DNA. Além disso, alguns 

complexos metálicos com estes ligantes apresentam a habilidade de mimetizar a acao de 

certas enzimas (BERALDO, 2003). As tiossemicarbazonas heterocíclicas exercem suas 

propriedades terapéuticas benéficas em células humanas pela inibicao da ribonucleotídeo 

redutase (VATSA et al, 2005). Segundo Beraldo (2004) estas tiossemicarbazonas 

encontram-se entre os inibidores mais potente da atividade ribonucletídeo redutase (RR). 
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FIGURA 14 - Complexo Cobre-bis(tiossemicarbazona) 
(VAVERÉ et al., 2007). 

A ribonucleotídeo redutase (RR) é um enzima citossólica que desempenha um papel chave 

tanto na síntese do DNA como na catálise da biossíntese de desoxiribonucleotídeos. Para 

realizar esta reacao a RR utiliza radicáis livres orgánicos, os quais sao estocados por ela 

até serem requisitados para a catálise (EKLUND et al., 2001). Esta enzima existe em todas 

as células vivas e é constituida por duas subunidades conhecidas como Rl e R2. A 

subunidade R2 contém um radical livre tirosila, que é estabilizada por um centro de ferro 

nao heme. Ambos, o ferro e o grupo tirosila, sao essenciais para a atividade catalítica (FIG 

15a) (TENORIO et al., 2005). 

Nao existe nenhuma via alternativa para síntese de desoxiribonuclídeos, pois toda a síntese 

é catalizada pela ribonuclídeo redutase (RR). Ribonucleotídeos sao sintetizados a partir de 

aminoácidos, derivados de tetrahidrofolatos, amina, gas carbónico e 5-ribosil-pirofosfato. 

A RR reduz todos os quatro principáis ribonucleotídeos para seus desoxiribonucleotídeos 

correspondentes (EKLUND et al., 2001). O ciclo de reacóes redox envolvido na conversáo 

de ribonucleotídeos a desoxirribonucleotídeos catalisada pela RR é mostrado na FIG. 15b. 

No ciclo, os elétrons sao transportados da nicotinamida adenina dinucleosídeo fosfato 

(NADPH) para o ribonucleotídeo através de urna cadeia envolvendo a flavoproteína 

flavina adenina dinucleosídeo (FAD), a tiorredoxina redutase (TR), a tiorredoxina (T) e a 

RR. Tiorredoxina redutase, tiorredoxina e RR contém dissulfetos que participam das 

reacoes de transporte de elétrons. A tiorredoxina reduzida nao cede diretamente um átomo 

de hidrogénio ao substrato, mas realiza antes a reducáo do dissulfeto da enzima. Mesmo 

fazendo parte do sitio enzimático, o grupo SH nao reduz diretamente os ribonucleosídeos, 

mas interage antes com um outro intermediario ativado, que é o radical tirosila presente na 

estrutura da RR (BERALDO, 2004). 
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De acordó com Le e colaboradores (2002) a atividade da RR é dependente de ferro, desde 

que a subunidade R2 contém um radical tirosila que necessita do ferro para sua 

estabilizacáo. Muitos estudos tém mostrado que os efeitos anti-proliferativo da 

degeneracao do ferro em células cancerosas in vivo e in vivo em varios ensaios clínico, 

devido a acao quelante das tiossemicarbazonas. A enzima ribonucletídeo redutase (RR) 

vem sendo relacionada como um alvo promissor na terapia do cáncer pelas 

tiossemicarbazonas (TENORIO et al., 2005). 
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FIGURA 15 - (a) Representacao esquemática da estrutura da 

RR; (b) ciclo de reacoes de oxi-reducao envolvidas na conversáo 

de ribonucleotídeos em desoxi-ribonucleotídeos, catalisada pela 

RR (HERALDO, 2003). 
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3.7 - Produjo de radiofármacos em reatores nucleares. 

Um reator consiste em urna quantidade de material físsil aglomerado, como o Uránio-235 

(natural ou enriquecido), Plutónio-239 ou Uránio-233, onde se controla a reacao em cadeia 

(FIG. 16). O uránio-235 é geralmente unido em pastilhas ou varetas e fundido em tubos de 

metáis de zircónio. A fissao de Uránio-235 produz em media 2,4 néutrons, 2,5 massas 

nucleares (produtos de fissao com massas medias entre 100 e 140 u.m.a.) e libera 200 

MeV. Essa fissao é melhor induzida com a energia de néutrons lentos, utilizando-se um 

moderador (geralmente agua), diminuindo dessa forma a emissao de néutrons. Outros 

néutrons sao absorvidos pelo moderador e materiais estruturais. Desse modo, a reacao em 

cadeia pode ser mantida se um dos néutrons causarem outra fissao do Uránio-235. Esta 

condicao é expressa como o fator de multiplicidade K e é chamado de fator crítico quando 

o K= 1 (WELCH et al., 2003). 

Para producao nos reatores dos radionuclídeos utilizados na síntese ou conjugacao de 

radiofármacos sao usadas diferentes tipos reacoes: a) captura neutrónica (n, y); b) captura 

neutrónica seguida pelo decaimento; c) fissao. A reacao mais rotineiramente usada é a 

captura neutrónica com néutrons térmicos (WELCH et al., 2003). 

A ativacao neutrónica é a irradiacao de um núcleo com néutrons para produzir especies 

radioativas ou radionuclídeos, numa reacao de captura neutrónica (n, y). O número de 

radionuclídeos produzidos dependerá do número de núcleos alvo, do número de néutrons e 

de um fator chamado secao de choque (a) (PARRY, 2003). A secao de choque determina 

a probabilidade de ocorréncia de urna reacao nuclear com néutrons e é proporcional a área 

efetiva que cruza seccionalmente o alvo da partícula incidente. A unidade da secao de 
■y A -y 

choque é o barn =10" cm . Cada reacao nuclear tem sua própria secao de choque (a) que 

pode ser fortemente dependente da energia cinética da partícula incidente (WELCH et al., 

2003). 

As vantagens deste processo de producao é sua simplicidade e quase sempre com alto 

rendimento. Além disso, podem ser usados muitos elementos como alvo e em alguns casos 

nao se exige nenhuma separacao química. A desvantagem é que podem surgir 

radioimpurezas durante a captura neutrónica, como a formacáo de outros isótopos ou 

impurezas químicas nos alvos usados (WELCH et al., 2003). 
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Os néutrons utilizados na ativacáo neutrónica nao apresentam urna energía singular, sendo 

caracterizados por energías distintas que dependem das interacoes com o meío. Á medida 

que os néutrons entram em equilibrio com o meio, se diz que eles sao termalizados. Em 

reatores nucleares de pesquisa, os néutrons podem alcancar energías de 15 MeV, contudo 

a maioria se encontra em urna faixa enérgica de até 2 MeV, que sao os chamados néutrons 

de fissao. A energía dos néutrons se distribuí formando um espectro consistindo de tres 

regioes: néutrons térmicos, epitérmicos e rápidos (FIG. 16) (DA COSTA, 2007). 
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FIGURA 16 - Espectro de néutrons típico apresentando 

as regioes de energía (DA COSTA, 2007). 
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Inicialmente, a reacao de fissao do U fornece néutrons que se orientam do centro do 

reator para as extremidades. Próximo ao centro a contribuicao maior no fluxo de néutrons 

é de rápidos, porém com os continuos choques desses néutrons com os elementos 

moderadores (agua leve e grafite) que envolvem o centro do reator, os mesmos vao 

perdendo energía e se tornando mais termalizados. Esta termalizacao aumenta com a 

distancia do centro do reator (PARRY, 2003). 

Na regiao de néutrons térmicos, a componente do fluxo é constituida por néutrons de 

baixas energías, geralmente abaixo de 0,5 eV. Estes néutrons estáo em equilibrio térmico 

com os átomos do meio moderador do reator, sendo denominados também de néutrons 

termalizados. Considerando-se urna temperatura de 20° C, o processo de termalizacao 

ocorrerá quando os néutrons atingirem urna energía media de 0,025 eV (máximo na FIG. 

16), sendo que nesta energía, a velocidade mais provável para esses néutrons é de 2200 

m.s'1. Já a regiao intermediaria corresponde ao fluxo de néutrons epitérmicos ou de 
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ressonáncia. Nesta regiao, os néutrons tém energías na faixa de 0,5 eV a 0,5 MeV e estao 

em processo de termalizacao com os átomos do elemento moderador. No fluxo de 

néutrons epitérmicos em um reator de pesquisa típico corresponde a cerca de 2 a 5 % do 

fluxo térmico. A última regiao a ser abordada corresponde a componente de néutrons 

rápidos. Nessa regiao os néutrons apresentam urna energía alta, em geral maior que 0,5 

MeV (DA COSTA, 2007). 

FIGURA 17 - Vista superior do reator nuclear 

TRIGA IPR-R1 (Fonte CDTN). 

Quando um alvo absorve néutrons e isótopos radioativos sao originados, o número de 

núcleos ativados será diminuido devido ao fenómeno de decaimento radioativo, que ocorre 

imediatamente após a ativacáo do primeiro núcleo. Assim, a atividade induzida na amostra 

varia com a ativacáo e o decaimento dos núcleos (PARRY, 2003): 

A producáo de radionuclídeos aumenta com a intensidade do fluxo de néutrons (q>), e com 

o número de núcleos alvos presentes na amostra (N) (DA COSTA, 2007). Assim, a taxa de 

ativacáo será diretamente proporcional a <p e N e pode ser representada por: 

Taxa de ativacáo <r cp N (1) 

No entanto, o número de núcleos presentes na amostra para um determinado elemento, 

pode ser dado pela razáo entre o número de Avogadro (NA) e o peso atómico do elemento 

(Ap), multiplicado pela massa (m) do mesmo elemento (PARRY, 2003). 
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Taxa de ativacao x cp WNA/ A P (2) 

Porém, para nuclídeos que apresentam dois ou mais isótopos, deve ser adicionada na 

equacao anterior, a abundancia isotópica (9) do núcleo original: 

Taxa de ativacao OC(P/77NA6/AP (3) 

A relacao entre a taxa de ativacao, o fluxo de néutrons e o número de núcleos alvo de um 

elemento, é expresso pela seccao de choque (a), assim (PARRY, 2003): 

Taxa de ativacao = a cp m NA 0 / Ap (4) 

A taxa de ativacao total deve conter a contribuicao de cada tipo de neutrón, tais como as 

secoes de choque e os fluxos para cada componente dos néutrons. Como a componente 

dos néutrons rápidos é pouco significativa para a reacao (n, y), a equacao de ativacao é 

representada da seguinte forma: 

Taxa de ativacao = ath(pt/wNA0/Ap + I(pep/wNA0/Ap (5) 

Onde: 

x - proporcionalidade 

0 - abundancia isotópica. 

a - seccao de choque a néutrons. 

ath - seccao de choque de ativacao para néutrons térmicos. 

1 - integral de ressonáncia. 

cp - fluxo de néutrons. 

9ep - fluxo de néutrons epitérmicos. 

cpt - fluxo de néutrons térmicos. 

(n, y)- reacao de captura radioativa. 
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3.8 - Técnicas de aquisicao de imagens na medicina nuclear. 

Na medicina, a tomografia pode ser obtida, dentre outras formas, com informacoes 

contidas ñas aquisicoes de raios X que atravessaram um paciente, ou de radiacoes y 

emitidas por um composto administrado a um paciente. No primeiro caso, da radiología, a 

interacao dos raios X com os tecidos e órgaos de diferentes composicoes e densidades 

resulta em mudancas ñas características iniciáis destes, tais como energía e trajetória. 

Essas alteracoes sao processadas e usadas para formar as tomografías por transmissao, 

cuja escala de cinza revela os diferentes coeficientes de atenuacao e, conseqüentemente, 

diferentes densidades de órgaos e tecidos. No segundo caso, da medicina nuclear, a 

informacao procurada é dada pela presenca ou nao de um tracador ou radiofármaco em um 

órgao ou tecido de interesse. Desta maneira, as projecoes das distribuicoes do tracador ou 

radiofármacos podem ser usadas para formar as tomografías por fixacao de raios gama ou 

pósitrons (POZZO, 2005). 

A aquisicao de imagens em medicina nuclear denomina-se aquisicao cintilográfica, em 

funcao dos detectores de radiacao empregados na aquisicao das imagens serem cristais 

cintiladores, principalmente o iodeto de sodio ativado com tálio (Nal(Tl)). As imagens 

cintilográficas sao atualmente obtidas em equipamentos de deteccao de campo largo 

(utilizam um grande cristal detector), também denominadas cámaras gama de Anger 

(SORENSON et al., 1987) ou simplesmente cámaras gama (FIG 18) (SILVA, 2003). 

Sucintamente, a cámara-gama ou SPECT é constituida essencialmente por detector de 

iodeto de sodio ativado com tálio (Nal(Tl). Da interacao da radiacao com estes detectores 

resultam sinais luminosos, os quais sao captados por válvulas fotomultiplicadores. A 

cámara-gama também possui um colimador de chumbo que seleciona a qualidade dos 

feixes de radiacao. Existem diferentes tipos de colimadores, concebidos de forma a serem 

utilizados para urna determinada faixa de energía com resolucao e sensibilidade bem 

determinadas. A sua funcao é limitar o campo da radiacao, limitando, portanto, a 

qualidade da radiacao que chega ao detector. A selecao do tipo de colimador depende da 

energía gama do radionuclídeo usado no estudo clínico. Esta técnica produz urna imagem 

tomográfica, que mostra a distribuicao do radionuclídeo, acoplado ou nao a um fármaco, 

no corpo do paciente, á medida que o detector vai giranda até 180° ou 360° a sua volta. Por 

esta técnica é possível a obtencáo de imagens nos diversos planos anatómicos 

(OLIVEIRA, et al., 2006). Ñas imagens tumorais, "pontos quentes" sao detectados pela 
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gama cámara quando o processo concentra radioatividade no tumor e "pontos fríos" 

ocorrem quando os tumores deslocam tecidos e estruturas normáis, como, por exemplo, 

ñas lesoes hepáticas expansivas (DEVITA et al, 2003). 

FIGURA 18 - Camera gama (SILVA, 2003). 

O acoplamento de computadores aos sistemas de deteccáo, presente em todas as cameras 

gama, fez do processo de avaliacáo funcional por imagens a principal escolha nos 

procedimentos em medicina nuclear, tornando possível a obtencáo de uma serie de 

parámetros funcionáis úteis ao diagnóstico e tratamento (SILVA, 2003). 

Outra técnica utilizada em medicina nuclear é a tomografia por emissáo de positrón (PET), 

que é um exame nao invasivo cujo principio fundamental baseia-se na utilizacáo de 

compostos biológicos marcados com elementos de elevada instabilidade nuclear como os 

emissores de pósitrons, por exemplo, o flúor-18, cobre-64, carbono-11, nitrogénio-13, 

oxigénio-15. Estes radionuclídeos tém uma meia-vida que varia 2,07 (oxigénio) minutos a 

12,7 h (cobre). Esta radiacao liberada é detectada, processada por computador e a seguir 

transformada em imagens (FILHO et al, 2000). 

O positrón é uma partícula estável, porém sua existencia está limitada devido á interacáo 

elétron-pósitron, ao serem combinadas com elétrons sao aniquiladas, sua massa é 

transformada em energía, resultando na emissáo de dois fótons de 511 keV emitidos em 

direcao oposta, a 180° (POZZO, 2005). 

Segundo a teoría dos buracos de Dirac, o positrón pode interagir com o meio de 

propagacáo por colisao elástica. Ao perder quase toda sua energia cinética, pode interagir 
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com um elétron (négatron) e formar um análogo do átomo de hidrogénio, com um positrón 

no lugar de um protón: o positrónio (FIG.19) (POZZO, 2005). 

FIGURA 19 - Desenlio esquemático do decaimento do carbono para boro e 

aniquilacáo do positrón com elétron, formando-se um par de fótons de 511 keV, em 

direcóes opostas (Adaptado de ROBILOTTA, 2006). 

Fótons de 51 IkeV podem interagir com o meio que os cerca através de efeito fotoelétrico e 

espalhamento Compton. Cada um desses efeitos pode ocorrer em funcáo do número 

atómico efetivo (Z) do meio. Para um número atómico próximo ao da agua, o processo 

dominante é o espalhamento Compton. Como o corpo humano é composto de 70% - 80% 

de agua, este é o principal processo de interacáo de fótons de aniquilacáo com o corpo do 

paciente (POZZO, 2005). 

A PET produz imagens tridimensionais e tomográficas da distribuicáo no organismo de 

radioisótopos emissores de pósitrons. As aplicacoes iniciáis da PET foram direcionadas ás 

doencas neurológicas e cardiológicas. Atualmente, a PET é indicada principalmente em 

cardiología e oncología, resultado do sucesso da aplicacáo do FDG (2[18F]-fluor-2-

desoxi-D-glicose) no diagnóstico, estadiamento e seguimento de varios tipos de cáncer. O 

FDG é um análogo da glicose marcado com o flúor-18, radioisótopo emissor de pósitrons, 

que permite o estudo do metabolismo da glicose, através de sua maior fixacáo em tecidos 

com maior atividade glicolítica. O diferencial da PET em relacáo ás outras técnicas de 

imagem é sua maior da sensibilidade na deteccao de tumores e suas metástases. 

(BOMBARDA et al., 2002). 
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Para adocáo da PET como recurso clínico é necessária a construcao de urna estrutura 

específica como os cíclotrons, para servir aos hospitais e servicos de medicina nuclear, o 

que requer um constante fluxo de investimentos dos setores público e privado (BLOWER, 

2005). 

Existem algumas diferencas básicas entre os radionuclídeos usados rotineiramente na 

Medicina Nuclear e os de PET. Urna délas é que, no primeiro caso, cada radionuclídeo 

usado emite radiacoes y com valores bem determinados de energía, o que os torna 

identifícáveis. Com emissores de pósitrons isto nao ocorre, urna vez que as radiacoes 

detectadas sao provenientes da aniquilacáo elétron-pósitron e, portanto, tém sempre a 

mesma energía de 511 keV (POZZO, 2005). 

FIGURA 20 - Exemplo de um equipamento PET, fechado, a esquerda 

(Siemens Medical Systems), e mostrando a estrutura interna de blocos 

de detectores dispostos em anéis, á direita (equipamento GE) 

(POZZO,2005). 
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4-JUSTIFICATIVAS 

O cáncer continua sendo o maior desafío da ciencia médica, embora imensos recursos 

financeiros, tecnológicos, científicos e humanos estejam á disposicáo da pesquisa. Essa 

doenca tem sido responsável por grande parte das causas de morte no mundo. A 

Organizacao Mundial de Saúde (OMS) estima a ocorréncia de mais dez milhoes de 

novos casos de cáncer por ano, sendo esperado, próximo de 2020, o diagnóstico anual 

de mais de quinze milhoes de novos casos. Conforme dados dessa organizacao, o cáncer 

causa seis milhoes de mortes todo ano, ou seja, 12 % das mortes mundiais (CHUBACI, 

2005). 

A aplicacáo de radionuclídeos na medicina configura-se como urna ferramenta de 

grande valor, seja na terapia assim como no diagnóstico do cáncer (SILVA, 2003). 

Recentemente, avancos no desenvolvimento de radiofármacos complexados com 

radionuclídeos metálicos tém gerado intenso interesse para a síntese de novos agentes, 

tanto para o diagnóstico (através de imagens médicas) quanto na terapia antitumoral em 

sitios-específicos (HOLLAND et al, 2007). Nesse sentido, as tiossemicarbazonas e 

seus complexos derivados de radionuclídeos metálicos demonstram grande 

potencialidade como radiofármacos com propósitos para diagnóstico e terapia do 

cáncer. Um exemplo é o 62Cu-ATSM (62Cu-diacetil-bis(N4-metil)tiossemicarbazonas), 

que é usado na medicina nuclear como radiofármaco para formacao de imagens PET 

nos tumores com hipóxia. O seu complexo radioativo, 62Cu, apresenta alto nivel de 

seletividade ñas células com hipóxia. Outro complexo, o 62Cu-PTSM (62Cu-

Piruvaldeído bis(N4-metil)tiossemicarbazonas) é radiofármaco usado na radioterapia, 

principalmente contra tumores de colon (Beraldo, 2004). 

Outra grande vantagem dos complexos bis(tiossemicarbazonas) é a fácil e rápida 

radiomarcacáo química, permitindo seu uso com radionuclídeos de meias-vidas, curta e 

media, como o Flúor-18 (T1/2 = 110 min), Cobre-62 (T1/2 = 9 min), Cobre-64 (T1/2 

=12,7h) Desse modo, minimiza-se a dose para o radiofarmacéutico, o desperdicio 

devido a marcacáo ineficiente, bem como a contaminacáo microbiológica do 

radiofármaco (BLOWER, 2005). 

Atualmente, a busca pela otimizacáo de radiofármacos, mais seletivos na deteccao de 

tumores, torna-se cada vez mais essencial, pelo fato de que os radiofármacos usados na 
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medicina nuclear, tais como o gálio-67, tálio-201, mTc-sestamibi, mTc-tetrofosmim e 
18F-FDG, sao, em sua maioria, marcadores de presenca de atividade metabólica elevada, 

o que pode resultar em falso positivo quando um processo inflamatorio estiver 

instalado. Os únicos radiofármacos específicos para diagnóstico clínico de tumores sao 

derivados de anticorpos monoclonais (por exemplo, o H1In-satumomabe pendetida) e ou 

dos peptídeos, como a somatostatina (THRALL, 2003). Neste contexto, os 

radionuclídeos de cobre, devido a sua diversidade na coordenacáo química, podem ser 

explorados no projeto do radiofármaco específicos para deteccáo de tumores sólidos ou 

de origem linfática (WELCH et al., 2003). Estes radionuclídeos também apresentam 

muitas vantagens: sao mais estáveis químicamente do que outros radionuclídeos (por 

exemplo, o 99mTc); a sua química é restrita a dois principáis estados de oxidacao (I e II), 

o seu potencial redox é bem estabelecido; a sua bioquímica e metabolismo em humanos 

sao bem conhecidos; (VÁVERE et al., 2007). Além disso, recentes pesquisas para o 

desenvolvimento de novos radiofármacos complexados com o cobre tém sido 

estimuladas devido a evolucáo das técnicas de producáo destes radionuclídeos 

(producáo em cíclotrons); a viabilidade técnica dos radionuclídeos emissores beta 

menos ((3"), com meia-vida curta ou media, utilizados para radioterapia; ao crescimento 

no uso dos tomógrafos por emissao de pósitrons (PET) (WELCH et al., 2003). 

Segundo dados de 2007 da Comissáo Nacional de Energía Nuclear (CNEN), existem, 

no territorio brasileiro, mais de 297 servicos de medicina nuclear, com um número 

similar de cameras SPECT, das quais 75% estáo localizadas ñas regioes Sudeste e Sul. 

Em 1998, entrou em operacao, na cidade de Sao Paulo, o primeiro tomógrafo por 

emissao de positrón (PET), sendo que, hoje em dia, além da cidade de Sao Paulo, Rio 

de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Salvador, também possuem clínicas que oferecem 

estudos de PET. Entretanto, apenas tres destas cidades (Sao Paulo, Rio de Janeiro) sao 

centros produtores de radiofármacos, tanto para as técnicas de PET e SPECT. Este fato 

limita a difusao da modalidade de imagem PET a outras regioes do territorio, 

principalmente, considerando-se que o radiofármaco mais usado na imagem PET é o 
18F-FDG, o qual possui meia-vida física muito curta (ROBILOTTA, 2006). Em virtude 

deste problema, os radiofármacos derivados do cobre-64 apresentam urna grande 

vantagem, pois possuem meia-vida física de 12,7 h, o que facilita seu acesso a regioes 

mais distantes (WELCH, et al., 2003). 
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Nesta conjuntura, em se tratando das aplicacoes médicas dos radionuclídeos, este 
trabalho tém como finalidade o desenvolvimento de radiofármacos, derivados de 
tiossemicarbazonas, mais específicos para a deteccao e tratamento de cánceres 
humanos, visando a obtencao de um maior número de subsidios para diagnóstico ou 
maior desempenho das práticas terapéuticas com urna menor dose para o paciente. 
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5- MATERIAIS e MÉTODOS 

5.1 - Tiossemicarbazonas 

Vinte compostos de tiossemicarbazonas derivadas 2-metil-toluil-acetilpiridina e 2-

piridinoformamida (TAB. 7) foram sintetizados pelo Laboratorio de Química Inorgánica 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e gentilmente cedidas ao 

Laboratorio de Radiobiología do Centro de Desenvolvimento da Tecnología Nuclear-

CDTN. Primeiramente, os compostos foram sintetizados utilizando-se de vidrarias 

laboratoriais, posteriormente foi usado o teflon com o objetivo de reduzir possíveis 

contaminacoes. 

Em todas as atividades biológicas in vitro e in vivo, as tiossemicarbazonas foram 

solubilizadas em DMSO na concentracao de 0,5%. 

TABELA 7 - Tiossemicarbazonas Livres (ligantes) e complexadas com galio, 
estanho e cobre. 

N° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 

20 

Tiossemicarbazonas (fórmula molecular) 
H2Am4DH 
H2Am4Me 
H2Am4Et 
H2Ac4pH 

H2AcoClpH 
H2Ac4oT 
H2Ac4mT 
H2Ac4pT 

[Ga(H2Ac4oT)3 N03](N03)2 
[Ga(H2Ac4mT)3 N03](N03)2 
[Ga(2Am4DH)2 ] N03. H20 

[Ga(2Am4Me)2 ] N03. HN03 
[Ga(2Am4Et)2]N03 

(Sn(2Am4DH)(n-but)Cl2). 
(Sn(2Am4DH)(n-but)Cl3) 
(Sn(2Am4Me)(n-but)Cl2) 
(Sn(2Am4Et)(n-but)Cl2) 

(Sn(H2Am4Ph)(n-but)Cl2) 
(Sn(2Am4Me)Cl2) 

(Sn(2Am4Me)(n-but)2). 
(Sn(2Am4Me)(n-but)2Cl)(Sn(n-but)2Cl3) 

(Cu)(H2Ac4oT)Cl 

Códigos 
Ll 
L2 
L3 
PH 

CLPH 
Lac 

Lacm 
Lacpt 
Galac 

Galacm 
Gall 
Gal 2 
Gal 3 
Snl 

Sn2 
Sn3 
Sn4 
Sn5 
Sn6 

Culac 

Peso Molecular 
195,14 g/mol 
209,16 g/mol 
223,18 g/mol 
270,35 g/mol 
304,80 g/mol 
284,38 g/mol 
284,38 g/mol 
284,38 g/mol 
1108,88 g/mol 
1108,88 g/mol 
538,22 g/mol 
674,28 g/mol 
576,31 g/mol 

1554,61 g/mol 

454,99 g/mol 
469,02 g/mol 
572,95 g/mol 
433,33 g/mol 
1254,15 g/mol 

382.37 g/mol 
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5.2 - Cultivo celular 

As linhagens de células de glioblastoma multiforme murino (RT2), status p53 selvagem, 

e de glioblastoma multiforme humano (T98), status p53 mutante, foram, gentilmente 

cedidas pelo Departamento de Neurocirurgia da MCV-VCU {Medical College of 

Virginia, Virginia Commonwealth University) . As linhagens de células de carcinoma 

mamario humano (CF-7), status p53 selvagem, e carcinoma mamario ascítico de Ehrlich 

(CAE), status p53 selvagem, foram, respectivamente, cedidas pela Fundacao Oswaldo 

Cruz (FIOCRUZ), e pelo Departamento de Patología Comparada do Instituto de 

Ciencias Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Todas as células foram cultivadas em estufa de CO2 (5% CO2 - Colé Parmer) com 

atmosfera úmida a 37°C, em meio Dulbecco 's modified Eagle 's (DMEM) suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% de penicilina/estreptomicina (meio DMEM 

completo). Ao atingirem 80% de confluencia, as células foram tripsinizadas e a 

viabilidade celular foi avahada através da exclusao do azul de Tripan. 

O azul de Tripan é um corante de alto peso molecular que só é capaz de entrar em 

células mortas ou que possuem a permeabilidade de membrana aumentada. A avaliacao 

da viabilidade celular através da exclusao do azul de Tripan consiste em incubar as 

células por 1 minuto com este corante e quantificá-las com o auxilio de urna cámara de 

Neubauer (FIG. 21). Células vivas em perfeito estado (membrana impermeável) 

permanecem incolores e células mortas ou com a permeabilidade de membrana 

aumentada sao visualizadas em azul. As células viáveis (incolores) foram utilizadas nos 

experimentos (Faixa de passagem: 5-20). 

FIGURA 21: Cámara de Neubauer. 
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A manutencao das culturas foi garantida através do congelamento (-80 e -197°C) de 

alíquotas contendo 5x106 células em DMEM, acrescido de 50% de soro fetal bovino 

(SFB), 1% de penicilina/estreptomicina e 10% de DMSO. 

Os reagentes utilizados no cultivo celular foram obtidos da Gibco® e Cultilab®. 

5.3 - Modelo Animal 

Todos os experimentos com animáis foram feitos de acordó com o Manual sobre os 

cuidados no uso de animáis de laboratorio (Institute of Laboratory Animal Resources -

Comission on Life Sciences - National Research Council - Washington D.C.), como 

recomendado pelo Colegio Brasileiro de Experimentacáo animal (COBEA). 

Foram utilizados camundongos Swiss fémeas, pesando de 25-30g, obtidos no Centro de 

bioterismo (CEBIO) do Instituto de Ciencias Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). 

Os camundongos foram acondicionados em gaiolas pequeñas (30x20x15cm) com um 

número máximo de 5 animáis, recebendo racao e agua potável ad libitum, em ambiente 

com temperatura mantida a 25°C e com ciclos dia-noite (12/12 horas)(estante ventilada 

Alesco). Ao final dos experimentos os animáis foram sacrificados pelo método da 

guilhotina. 

5.3.1 - Modelo animal tumoral. 

A capacidade de deteccáo de sitios tumorais in vivo da tiossemicarbazona Culac-64 foi 

avaliada em camundongos implantados com tumor de Ehrlich ascítico (CAE). Este tipo 

de tumor possui alto índice mitótico e se caracteriza pela presenca de poucas células 

inflamatorias, estroma escasso e presenca de células anaplásicas. Além disso, é 

fácilmente induzido em animáis saudáveis, que nao sejam imunossurprimidos, através 

do transplante direto de células tumorais retiradas de um animal que já possua a 

neoplasia desenvolvida. O tumor de Ehrlich foi mantido através do transplante 

intraperitoneal seriado em camundongos Swiss, fémeas, realizado em intervalos de 7 

dias. Para obtencao do modelo tumoral de Ehrlich foram retirados 3 mL do fluido 
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ascitico. Este fluido foi centrifugado (2500 rpm) e lavado 3 vezes em solucáo salina 

fisiológica para a obtencao de um líquido denso e claro, correspondente a urna 

suspensao celular, com o mínimo de fibrina e hemáceas. Em seguida, as células do 

tumor de Ehrlich foram contadas e analisadas quanto a sua viabilidade. A viabilidade 

celular foi avaliada através da exclusao pelo azul de Tripan. Células do tumor de 

Ehrlich viáveis (1,5x106) foram implantadas entre coxins plantares do membro posterior 

esquerdo dos camundongos Swiss, fémeas, pesando de 25-30g, para obtencao do tumor 

na forma sólida. Após sete dias do implante do tumor, os animáis foram divididos em 7 

grupos, contendo 4 animáis cada, e utilizados no experimento de biodistribuicáo. 

5.4 - Estudo do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas: avaliacáo da taxa 

de sobrevivencia das células tratadas. 

A atividade citotóxica das tiossemicarbazonas derivadas de 2-acetilpiridina e 2-piridina 

foi avaliada através do ensaio com o MTT. O MTT [3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl-2,5-

diphenyl-2H-tetrazolium bromide)] é um sal de coloracao amarela capaz de captar 

elétrons da cadeia transportadores de elétrons, em urna reacáo de oxi-reducao. O MTT 

ao ser reduzido por enzimas desidrogenases de células metabolicamente viáveis forma 

cristais de coloracao roxa, o Formazan (FIG. 22). Esses cristais sao insolúveis em agua 

e apresentam pico de absorcáo em 570 nm. 

As células tumorais RT2, T98, MCF-7 (500 células/poco), Ehrlich (1500 células/poco), 

foram semeadas em placas de cultura de 96 pocos e incubadas por 24 horas para 

aderéncia. Decorrido esse tempo, diferentes concentracoes das tiossemicarbazonas 

(20fM a 20uM), foram adicionadas as células aderidas. Em seguida, as células foram 

novamente incubadas por mais 48 horas. Após este tempo, as células foram incubadas 

com o MTT (0,5 mg/mL) durante 4 horas, ao abrigo da luz. Posteriormente, o 

sobrenadante contendo MTT foi retirado e 100 ul de DMSO foram colocados em cada 

poco para solubilizar os cristais de Formazan. As amostras foram medidas por 

espectrofotometria em um leitor de microplaca UV-visível (Molecular Devices) a 570 

nm. A fracao de sobrevivencia foi calculada como porcentagem do controle 

(Absorbáncia no controle =100% de sobrevivencia). Os experimentos foram feitos em 

quadruplicatas. O valor do IC50 (concentrado do composto que produziu 50% de 
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morte celular) dos compostos Culac, Lac, Lacm, Lacpt, foram determinados 

gráficamente usando o programa Graphpad Prism. Os aspectos morforlógicos das 

células MCF-7, Ehrlich, RT2 e T98 foram analisados pela observacao ao M.O das 

células controle e das tratadas com essas tiossemicarbazonas. 

Foram realizados, em paralelo, testes usando dimetilsulfóxido (DMSO) como controle 

negativo, pois as tiossemicarbazonas foram pré-dissolvidas em DMSO a 0,5%. 
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FIGURA 22: Desenho esquemático do MTT sendo reduzido pelas enzimas 

desidrogenases de células metabolicamentc viáveis e dando origem ao Formazan. 

5.5 - Estudo do efeito das tiossemicarbazonas sobre a proliferacáo celular. 

Células tumorais RT2 foram incubadas em placas de Petri de 40 mm (65 células/placa) 

por 24h para aderéncia. Posteriormente, as células foram tratadas com as 

tiossemicarbazonas de códigos Ll, L2, L3, L4, PH, Lac, Lacm, Lacpt, Galac, Galacm, 

Gal 1, Gal 2, Gal 3, Snl, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6 (TAB. 7) e depois incubadas por um 

período de sete dias para permitir a formacao de colonias isoladas. Após esse período, 

as placas foram lavadas em PBS e entao coradas pelo Giemsa. Este método de 

coloracao consiste em incubar as placas primeiramente com metanol (100%) em 

temperatura ambiente por 15-30 minutos. Em seguida, o metanol é descartado e 
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quantidade suficiente de solucao Giemsa (0,074%) é acrescentado. A incubacao com 

Giemsa também ocorre a temperatura ambiente durante 15-30 minutos. Após a 

incubacao as placas foram lavadas para posterior contagem das colonias isoladas. A 

porcentagem de capacidade proliferativa (clonogenicidade) foi calculada dividindo-se o 

número de colonias ñas placas tratadas pelo número de colonias ñas placas controle. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. 

5.6-Análise das alteracoes do DNA cromossomal, induzidas pelas 

tiossemicarbazonas Lac, Lacm, Lacpt e Culac, através da coloracao com DAPI. 

O DAPI (4',6- diamidine- 2'- phenindole dihydrocloride) é um corante fluorescente, 

capaz de se ligar especificamente ás fitas duplas do DNA cromossomal (KUBOTA et 

al., 2000). 

Após a fase inicial de triagem, as tiossemicarbazonas Lac, Lacm, Lacpt e Culac foram 

selecionadas para estudo mais detalhado do mecanismo de acao. Para análise das 

alteracoes do DNA cromossomal, células RT2, T98, MCF-7, Ehrlich, foram semeadas 

em placas de 96 pocos e, após 24h, foram tratadas com as tiossemicarbazonas de 

códigos Lac, Lacm, Lacpt, Culac, Culac-64 (ativada neutronicamente), na concentracao 

de 0,2 uM. Após 48h de tratamento, as células foram lavadas lx com PBS e fixadas em 

metanol (gelado) por 20 minutos. Após fixacao, as células foram lavadas novamente lx 

com PBS e incubadas por 30 minutos com DAPI (SIGMA - Chemical Co.) na 

concentracao de 400 ng/mL, diluido em PBS. Após o período de incubacao, o 

sobrenadante contendo DAPI foi retirado e as células foram lavadas 5x com PBS. 

Núcleos das células corados com DAPI foram visualizados em microscopio de 

fluorescencia (Nikon- 385-410 nm). 
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5.7 - Produjo de radiofármaco via ativacáo neutronica no reator TRIGA-

IPR-R1. 

As tiossemicarbazonas de códigos Snl e Culac foram irradiadas na mesa giratoria e 

tubo central, respectivamente, por 8 horas, no núcleo do reator nuclear de pesquisa 

TRIGA MARK I IPR-RI, fabricado pela GENERAL ATOMIC COMPANY e que 

opera atualmente a urna potencia de 100 kW. 

O núcleo do reator TRIGA MARK I IPR-RI forma um cilindro com 91 posicoes onde 

estáo instalados 63 elementos combustíveis-moderadores. O combustível usado é o 

U, sendo que cada núcleo de U que sofre fissáo produz em media 2,5 néutrons e 

um fluxo máximo em torno de 1012 néutrons.cm"2.s_1. A FIG. 23 mostra um diagrama do 

atual núcleo do reator TRIGA-IPR-R1. 
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FIGURA 23: Núcleo do reator TRIGA-IPR-R1 (Vista Radial). 
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O reator TRIGA possui quatro dispositivos principáis para irradiacáo de amostras: Tubo 

Central, Mesa Giratoria com 40 posicoes, e dois termináis pneumáticos TP1 e TP2. 

O Tubo Central consiste de um tubo de aluminio que é capaz de penetrar a regiao 

central do núcleo o que possibilita a irradiacáo de amostras sob fluxos neutrónicos mais 

intensos (FIG.24). Atualmente, o fluxo néutrons térmicos máximo é de 

4,3 x 1012 n.cm"2.s"' a 100 kW (CTORP, 2004). 

A Mesa Giratoria aloja-se numa cavidade, em forma de anel, do refletor de grafite. 

Contém 40 tubos cilindricos nos quais sao inseridas as amostras. Estas, por sua vez, sao 

colocadas em frascos de plástico ou de aluminio com formato cilindrico e sao 

introduzidas na Mesa Giratoria através de um pick-up magnético que desee por um 

canal de acesso (FIG. 24). O fluxo de néutrons térmicos na mesa giratoria é de 

6,5 x 10" n.cm"2.s"' a 100 kW (CTORP, 2004). 

FIGURA 24 - Maquete do Reator TRIGA onde mostra 

a Mesa Giratoria e o Tubo Central (Fonte: CDTN) 

Todas as irradiacoes realizadas neste trabalho foram feitas no Tubo Central e na Mesa 

Giratoria, para tanto, as amostras foram acondicionadas em tubos de polietileno medio, 

TM (FIG. 25C). Estes foram colocados em tubos de polietileno maiores, TG (FIG. 

25B), que por sua vez foram colocados em frascos de poliestireno denominados "porta 

amostra", sem o filtro de cadmio (FIG. 25A). 
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FIGURA 25 - Frascos utilizados para irradiacáo das amostras. Frasco A: 

porta amostra; frasco B: tubo grande (TG) e frasco C: tubo medio 

(TM), com todas as medidas em milímetros (DA COSTA, 2007). 

Amostras das tiossemicarbazonas de códigos Culac e Snl, pesando 3 mg cada, foram 

irradiadas, através das reacoes de capturas neutrónicas: 63Cu(n, y)64Cu para o cobre-63, 

com abundancia isotópica de 69%, secao de choque de 4,50 barn; 112Sn(n, y)113Sn, 

abundancia isotópica 0,0097%, secáo de choque 0,54 barn. 

Depois de irradiados no reator TRIGA-IPR-R1, as amostras das tiossemicarbazonas de 

códigos Snl e Culac foram analisadas por espectrometría gama para determinacao de 

suas atividades específicas e concentracoes elementares. 

Para análise das tiossemicarbazonas através da espectrometría gama foram utilizados 

dois sistemas de contagem do Laboratorio de Radioquímica do CDTN. O primeiro deles 

(sistema de contagem 1) conta com um detector HPGe {Hiper Puré Germanium) 

modelo CANBERRA GC 1518 (eficiencia de contagem: 15%; resolucao: FWHM (Full-

Width Half-Maximum) 1,85 keV para a energía 1332 keV do Co60). O programa 

computacional para aquisicao e tratamento de espectros neste sistema é o Maestro, EG 

& G ORTEC. O segundo (sistema de contagem 2) conta com um detector HPGe modelo 

CANBERRA 5019, (eficiencia de contagem: 50%; resolucao: FWHM 1,85 keV para a 

energía 1332 keV do Co60) e o programa computacional Gennie 2000 v2.0, 

CANBERRA. Estes dois sistemas de contagens permitiram a aquisicao de espectros e 
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conseqüentemente a análise de fotopicos com suas energias determinadas em keV. 

Desse modo, foi possível determinar e caracterizar os isótopos presentes ñas amostras, 

assim como suas atividades específicas. 

O cálculo das atividades específicas das amostras foi determinado pela relacao entre 

área de contagem, geometría de contagem, tempo de irradiacao, tempo de contagem tc = 

tf - t¡, { t¡ é o instante do inicio da medida e tj do final da mesma), meia-vida dos 

isótopos (T1/2), correcao do decaimento, eficiencia do detector e rendimento gama (Y¿) 

dos isótopos, seguindo os cálculos das equacoes abaixo. 

A taxa de contagem dos fotopicos C(t) no espectrómetro gama é proporcional á 

atividade da amostra (KASTNER et al., 2005): 

C(t)=gA(t) (7) 

onde a constante de proporcionalidade g é dada por: 

g^SyYy (8) 

sendo ey é a eficiencia de contagem e Yy é o rendimento gama. 

Integrando-se (7), obtém-se a contagem total durante o intervalo de medida: 

C = syYr 
V A ) 

(9) 

Onde Neo número de núcleos alvos na amostra, a é a sessao de choque para captura 

neutrónica do elemento alvo, </> é o fluxo total de néutrons térmicos no reator, Áé a 

constante de decaimento do radioisótopo (X =ln2/Ti/2, sendo Ti/2 a meia-vida do 

radioisótopo). 

A atividade induzida^ do cobre-64 foi calculada, sabendo-se que: 

C 

°A 
(10) 

A atividade específica Aesp. do cobre-64 foi calculada pela equacao abaixo: 

Aesp. = - (11) 
m 

Dissertagáo de Mestrado - Paulo Roberto Órnelas da Silva - CDTN/CNEN 



Materiais e Métodos 94 

Sendo A é atividade induzida e m é a massa em gramas do composto. 

O cálculo das concentracoes dos elementos presentes ñas amotras das 

tiossemicarbazonas irradiadas foi realizado pelo método paramétricro Ko. 

5.8 - Avaliacao do comportamento químico da tiossemicarbazona 64Culac, 

após irradiacáo no reator TRIGA IPR-R1, através da espectroscopia de absorcao 

no infravermelho (IV). 

O objetivo da espectroscopia de absorcao no infravermelho (IV) é a determinacáo dos 

grupos funcionáis de um dado material. O principio desta técnica é que cada grupo 

absorve urna freqüéncia característica de radiacao na regiao do IV. Assim, pode-se obter 

um gráfico de intensidade de radiacao versus freqüéncia, o espectrograma de IV, o qual 

permite caracterizar os grupos funcionáis de um padrao ou de um material 

desconhecido. 

Para esta avaliacao através da espectroscopia de absorcao no infravermelho (IV) foi 

utilizado o Espectrofotómetro FTIR, marca ABB Bomen, modelo MB 102. O material 

utilizado para o preparo das amostras foi o KBr por ser relativamente barato e nao 

possuir banda de absorcao na regiao analisada. As condicoes do ensaio foram: 

- Número de varreduras: 128; 

- Resolucao: 4 cm'1; 

- Foram feitas pastilhas de KBr e secadas a 300 graus centígrados por tres horas. Esse 

procedimento permitiu eliminar toda a agua presente no KBr, já que este material é 

bastante higroscópico. 
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5.9 - Avaliacao da toxicidade produzida pela tiossemicarbazona culac in 

vivo. 

A tiossemicarbazona Culac foi administrada intravenosamente em camundongos Swiss 

fémeas, saudáveis, com objetivo de se avaliar a toxicidade ocasionada por este 

composto, bem como assegurar a integridade fisiológica dos animáis nos estudos de 

biodistribuicao a serem realizados posteriormente. Para tanto, utilizou-se a mesma dose 

de 136 ug/Kg estipulada para se avaliar o perfil de biodistribuicao do composto ativado 

neutronicamente. Nove camundongos, pesando de 25-30g, foram separados em dois 

grupos experimentáis contendo 2 animáis no grupo controle, injetados (via intravenosa, 

caudal) com solucao salina estéril (0,9%), e 7 animáis no grupo tratado, injetados (via 

intravenosa caudal) com a tiossemicarbazona Culac, dissolvidas em salina tamponada 

contendo DMSO (0,5%). Os animáis foram sacrificados, pelo método da guilhotina, 24 

e 144 horas após tratamento e os órgaos como encéfalo, coracao, pulmáo, fígado, baco, 

rins, ovarios foram dissecados para confeccao das láminas histológicas (coradas com 

hematoxilina-eosina) e posterior análise histopatológica no laboratorio de Patología 

Comparada, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

5.10 - Estudo do perfil de biodistribuicao da tiossemicarbazona 64Culac e de 

sua capacidade para deteccáo de sitios tumorais in vivo . 

A interacao da tiossemicarbazona de código 64Culac com células tumorais in vivo foi 

realizada em animáis com tumor de Ehrlich, com o objetivo de avaliar o potencial desta 

molécula ativada neutronicamente como radiofármaco para deteccáo de tumores 

sólidos. 

A biodistribuicao foi realizada injetando-se a tiossemicarbazona 64Culac (18,7 KBq) 

diluida em 200 uL salina (contendo 0,5% DMSO) nos animáis, por via intravenosa (i.v.) 

caudal. Após diferentes tempos de injecáo (10, 30, 60, 240, 1440, 2880 min.), os 

animáis foram sacrificados pelo método do guilhotinamento (guilhotina Insight, modelo 

EB271) e depois coletadas amostras de sangue (50 uL). Os órgaos (tiróide, coracao, 

pulmoes, fígado, baco, páncreas, estómago, intestino, bexiga, rins, músculo esquelético, 
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ossos, cerebro, aparelho reprodutor), patas também foram removidos para avaliacáo do 

perfil de biodistribuicao, bem como da interacáo com o tumor. A radioatividade 

(emissáo gama) em cada órgao foi determinada no contador gama, tipo poco, 

automático, modelo 1480 Wizard 3 " (Janela de 511 keV, com eficiencia do aparelho de 

89% para o cobre-64). 

Os resultados foram expressos como percentual da dose injetada por grama de cada 

órgáo (%DI/g) e analisados no programa Graphpad Prism. Os valores da dose injetada 

foram ajustados através da subtracáo da radioatividade remanescente na cauda do 

animal. 

O cloreto de cobre ativado ( 4CuCl2) foi usado como controle e injetado ñas mesmas 

condicoes do 4Culac, sendo que os animáis foram sacrificados após 4 horas. 

5.11 - Cálculos farmacocinéticos. 

A caracterizacao do perfil farmacocinético de urna nova molécula pode ser obtida do 

cálculo de parámetros matemáticos calculados a partir de dados de biodistribuicao. Os 

principáis parámetros sao a área sob a curva (ASC), o volume de distribuicáo (Vd), a 

depuracáo (ou clearance), a meia-vida e a biodisponibilidade. 

Para simplificacáo dos cálculos realizados neste trabalho foi assumido que o perfil 

farmacocinético correspondía ao modelo monocompartimental, no qual o corpo é 

considerado um compartimento único. Este modelo descreve adequadamente as 

alteracoes sofridas ao longo do tempo na concentracáo plasmática e na via de excrecao 

de fármacos que após a administracao se distribuem rápidamente para os tecidos. 

A biodisponibilidade diz respeito á quantidade de urna substancia que, introduzida no 

organismo, ganha a circulacao e torna-se disponível para exercer sua atuacáo 

terapéutica. O cálculo deste parámetro é dispensável quando a via de administracao é a 

endovenosa, pois 100% da droga está disponível na circulacao. 
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A ASC foi calculada a partir do gráfico de cinética sanguínea das moléculas e foi 

utilizada para determina9ao dos tempos de meia-vida, volume de distribuÍ9ao e 

depura9ao. 

A depura9ao indica o volume de líquido biológico (sangue/ plasma) totalmente livre do 

fármaco em urna determinada unidade de tempo. Na verdade, é a medida da eficiencia 

do corpo na elimina9ao da molécula. A depura9ao plasmática (CL) foi calculada pela 

equa9ao: 

CL = D/ASC (mL/min) 

Onde: 

D = massa da droga administrada 

ASC = área sob a curva no gráfico que descreve a concentra9ao da molécula na 

circulafao sanguínea. 

O volume de distribuÍ9ao é a constante de proporcionalidade que descreve a rela9áo 

entre a quantidade de fármaco em todo o organismo e a quantidade existente no sangue 

ou plasma e foi calculado pela equa9ao: 

Vd = D/Cp (mL) 

Onde: 

Vd = volume de distribuÍ9ao aparente 

D: massa da droga administrada 

Cp: concentra9áo sanguínea após completa administra9ao. 

O tempo de meia-vida no plama é o intervalo de tempo durante o qual um fármaco tem 

sua concentra9áo plasmática reduzida em 50%. A meia vida também pode ser calculada 

independentemente para cada órgao no qual a molécula se acumula. Os valores de meia-

vida foram determinados diretamente a partir dos gráficos de cinética, para cada órgao 

de interesse. 
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5.12 - Manipulacao de radioisótopos. 

Após 12 h da irradiacao da tiossemicarbazona Culac no reator TRIGA-IPR-1, as 

amostras foram acondicionadas em "castelos" (blindagens) de chumbo, e em seguida 

monitoradas. A liberacao das amostras foi feita seguindo-se a norma da CNEN-NE-

6.02. 

Todos os experimentos foram realizados obedecendo-se aos cuidados de radioprotecao, 

de acordó com a norma CNEN-NE-3.01, tais como, uso de blindagem de chumbo e 

acrílico revestido com chumbo para o cobre-64; uso dos equipamentos de protecao 

individual (EPI), tais como luvas cirúrgicas descartáveis, óculos de seguranca, jalecos, 

dosímetros individuáis; bancadas devidamente forradas com plásticos e papéis toalha; 

monitoracoes de superficies com o detector Geiger-Müller. 

Os rejeitos radioativos foram separados quanto ao tipo material (sólido ou líquido) e 

acondicionados em sacos plásticos, lixeiras blindadas e bombonas de polipropileno até 

o completo decaimento. Após o decaimento, os rejeitos foram recolhidos pelo setor de 

rejeitos do CDTN. 

Após os experimentos com animáis, as carcacas e órgáos foram embalados em sacos 

plásticos (cor branca), identificados (data e tipo de isótopo) e acondicionados em freezer 

-20°C por um período suficiente para permitir o decaimento do isótopo de cobre. 

Posteriormente, foram monitorados com o detector de exposicao de dose RADIATON 

SURVEY METER PRM 301 e aqueles classificados como lixo nao radioativo foram 

descartados como residuo de servico de saúde. 

5.13 -Análise estatística. 

Todos os experimentos foram realizados em quadruplicatas, inclusive os respectivos 

grupos controles. Os resultados foram expressos como a media e desvio padrao de, pelo 

menos, tres experimentos. Os dados foram analisados pelo teste t de Student nao 

pareado; foram considerados significativos aqueles dados com p<0,05. 
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6 - RESULTADOS 

6.1 - Triagem das tiossemicarbazonas com atividade antitumoral sobre 

células tumores cerebrais (RT2). 

6.1.1 - Avaliacao do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas Ll, L2, 

L3, Lac, Lacm, PH, CIPH, Snl, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6, Galac, Galacm, Gal 1, Gal 

2, Gal 3. 

O estudo do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas foi avaliado pela medida da taxa 

de sobrevivencia das células em relacáo ao controle, através do ensaio com sal tetrazólio 

MTT. 

A FIG. 26 apresenta o efeito das tiossemicarbazonas de códigos Ll, L2, L3, Lac, Lacm, 

PH, CIPH, Snl, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6, Galac, Galacm, Gal 1, Gal 2, Gal 3, sobre a 

sobrevivencia celular ñas células RT2, após 48 horas do tratamento. Todas as 

tiossemicarbazonas testadas foram capazes de produzir forte reducao (>60% de reducao, 

p<0,001) da sobrevivencia celular na concentracao de 10 ug/mL (5-82uM). Além disso, 

a complexacáo metálica com o ligante produziu um aumento da atividade antitumoral, 

como se pode observar pelo efeito dos complexos de estanho e galio. 

Os controles realizados na presenca do solvente DMSO a 0,5% nao apresentaram 

alteracoes significativas. 
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FIGURA 26 - Avaliacáo do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas sobre as 

células RT2. Células RT2 foram semeadas em placas de 96 pocos numa densidade de 

500 céls/poco e incubadas por 24 h. Após este período, as tiossemicarbazonas foram 

adicionadas na concentracáo de 10 u.g/mL diluidas em DMEM. A sobrevivencia celular 

foi avaliada pelo ensaio do MTT. O maior efeito citotóxico encontrado foi da 

tiossemicarbazona complexada com estanho (Sn6) e ocasionou a sobrevivencia de 

apenas 0,55 ± 0,50% das células tratadas (n=4, p <0,001). 

6.1.2 - Avaliacáo do efeito das tiossemicarbazonas Ll, L2, L3, Lac, Lacm, 

PH, C1PH, Snl, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6, Gal 1, Gal 2, Gal 3, Galac, Galacm, sobre 

a proliferacáo celular. 

A avaliacáo do efeito das tiossemicarbazonas sobre a proliferacáo celular de células 

RT2 foi realizado através do teste clonogénico. Células foram semeadas em placas de 

Petri de 40 mm e tratadas com diferentes tiossemicarbazonas por um período de 48 h. 

Após período de incubacao de 7 dias, as placas de células foram coradas pelo Giemsa 

para posterior contagem de colonias. Apenas colonias com mais de 50 células foram 

consideradas. As tiossemicarbazonas Ll, L2, L3, Lac, Lacm, Snl, Sn4, Sn5, Sn6, 

Galac, Galcm, Gal 1, Gal 2, Gal, com excecao da Sn2 (86,4 + 2,4%) e Sn3 (11,2 ± 0,8%), 

inibiram totalmente (100 ± 0,0%>) a formacao de colonias das células de glioblastoma 

multiforme em relacáo ao controle, na concentracáo de lOug/mL (n=3, p< 0,05). 

Os controles realizados na presenca do solvente (0,5%) de DMSO) nao apresentaram 

alteracao significativa na proliferacáo. 
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6.1.3 - Avaliacáo geral das atividades citotóxica e antiproliferativa das 

tiossemicarbazonas Ll, L2, L3, Lac, Lacm, PH, C1PH, Snl, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, 

Sn6, Gal 1, Gal 2, Gal 3, Galac, Galacm em células de RT2. 

Os resultados da atividade antitumoral das tiossemicarbazonas sobre células de 

glioblastoma multiforme sao descritos na TAB. 8. Os efeitos antiproliferativo e 

citotóxico destes compostos, na concentracáo de 10 ug/mL, foram avaliados, 

respectivamente, pelo teste Clonogénico e ensaio do MTT, como descrito em métodos. 

Os dados mostram que todos os compostos testados foram altamente ativos contra 

células de RT2. O mecanismo da atividade antitumoral observada envolveu tanto 

mecanismos citotóxicos quanto antiproliferativos. O composto que apresentou maior 

atividade citotóxica (99%) foi o complexo de estanho SN6 que também produziu a 

completa inibicao da taxa de proliferacáo. Dos dezoito compostos avaliados, o 

composto Sn4 foi o menos ativo produzindo 45% de citotoxicidade, contudo inibiu 

completamente a proliferacáo. 
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TABELA 8 - Atividade antitumoral das tiossemicarbazonas contra 

células RT2. 
lemicarbazonaí 

(códigos) 

Ll 
L2 
L3 
Lac 

Lacm 
PH 

C1PH 
Snl 
Sn2 
Sn3 
Sn4 
Sn5 
Sn6 

Galac 
Galacm 
Gall 
Gal 2 
Gal 3 

3 % Morte Celular* 

(Ensaio MTT) 

89,6 ± 0,6 
85,1 ±1,8 
21,9 ±7,9 
87,3 ±1,7 
90,0 ± 0,7 
89,9 ±1,3 
72,1 ±9,0 
77,2 ±4,6 
70,1 ±5,6 
81,9 ±4,7 
45,8 ± 8,5 
73,4 ± 6,0 
99,4 ± 0,5 
87,5 ± 0,6 
88,7 ±1,4 
89,5 ±0,8 
87,6 ± 7,8 
88,2 ± 4,3 

% Inibicao da 

Proliferacao* 

(Teste Clonogénico) 

100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
86,4 ± 2,4 
11,2 ±0,8 
100 ±0,0 
96,8 ± 0,2 
100 ±0,0 
100 ± 0 

100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 
100 ±0,0 

* Resultados expressos pela media de 4 experimentos e seus desvíos padrao absoluto. 

6.2 - Avaliacáo do efeito antitumoral das tiossemicarbazonas derivadas 2-

piridinoformamida e seus complexos de estantío 

Após triagem de todos os compostos da TAB. 8, alguns foram selecionados para 

caracterizacao mais detalhada da atividade antitumoral observada e avaliacáo do 

potencial radiofarmacéutico. Avaliacáo do efeito tumoral foi realizada pelo ensaio do 

MTT e obtida através da análise das curvas de sobrevivencia celular. Células de RT2 

foram semeadas em placas de 96 pocos e após 24h tratadas com diferentes 

concentracoes (2 nM a 0,2 mM) das tiossemicarbazonas L1,L2,L3, Snl, Sn2 e Sn3.. 
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Os valores da IC5o (concentracao do composto que produziu 50% de morte celular) 

foram calculados plotando-se a porcentagem de sobrevivencia celular versus 

concentracao dos compostos, através do programa Graphpad Prism. 

Os resultados obtidos mostraram que as tiossemicarbazonas ligantes (Ll, L2, L3) e as 

complexadas com estanho (Snl, Sn2 e Sn3), derivadas da 2-piridinoformamida, foram 

citotóxicas para as células RT2, como mostrado nos valores da IC50 na TAB 9. A 

tiossemicarbozona L3 apresentou menor acao citotóxica, com valor da IC50 80 vezes 

menor que as tiossemicarbazonas Ll e L2. Contudo, quando complexada com estanho 

(Sn3), sua atividade citotóxica aumentou 53 vezes. Dessa forma, pode-se constatar que 

a complexacáo metálica com estanho aumentou a potencia citotóxica. 

TABELA 9 - Análise comparativa do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas 

derivadas de 2-piridinoformamida ñas células RT2. 

Código COMPOSTOS IC50 RT2 (p53 selvagem) 
Ll H2Am4DH 6,79 uM 

L2 H2Am4Me 17,80 uM 

L3 H2Am4Et 243,00 uM 

Snl (Sn(2Am4DH)(nbut)Cl2) 5,83 uM 

Sn2 (Sn(2Am4Me)(n-but)Cl2) 2,89 uM 

___ (Sn(2Am4Et)(n-but)CI2) 3,78 uM 

6.3 - Avaliacao do efeito antitumoral das tiossemicarbazonas derivadas da 

N4-orto-toluil 2—acetilpiridina e seu complexo de cobre sobre células tumorais. 

Após triagem de todos os compostos da TAB. 8, alguns foram selecionados para 

caracterizacao da atividade antitumoral observada e avaliacao do potencial 

radiofarmacéutico. Avaliacao do efeito tumoral foi realizada pelo ensaio do MTT. 

Células de RT2 (p53 selvagem), T98 (p53 mutante), MCF-7 (p53 selvagem) e CAE 

(p53 selvagem) foram semeadas em placas de 96 pocos e após 24h tratadas com 

diferentes concentracoes (20 fM a 0,2 mM) das tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm e 
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Lacpt. A avaliacao dos efeitos antitumorais foi obtida através da análise da curvas de 

sobrevivencia celular. Os valores da IC50 (concentracáo do composto que produziu 

50% de morte celular) foram calculados plotando-se a porcentagem de sobrevivencia 

celular versus concentracáo do composto, através do programa Graphpad Prism. 

Os resultados obtidos mostraram que as tiossemicarbazonas ligantes (Lac, Lacm, Lacpt) 

e complexada com cobre (Culac), derivadas da N4-toluil-2-acetilpiridina, foram 

citotóxicas para as células RT2, T98, MCF-7 e CAE, como mostrado na TAB 10. Esses 

efeitos foram independentes do status da p53. Pela análise dos valores das IC50 dos 

ligantes, a posicáo orto, meta ou para, no tolueno, nao interferiu na potencia do 

composto assim como a sua complexacáo metálica. O cloreto de cobre (CuCb) foi 

usado como controle e os valores das IC50 ñas células tratadas variaram de 1,27 a 1,4 

mM. 

T ABEL A 10 - Análise comparativa do efeito citotóxico das tiossemicarbazonas 

derivadas de N(4)-toIuil-acetilpiridina em diferentes linhagens tumorais. 

icio* 
Compostos RT2 T98 MCF-7 CAE 

(p53 selvagem) (p53 muíante) (p53 selvagem) (p53 selvagem) 

Culac 0,014** ±0,001 0,023 + 0,006 0,039 ±0,003 0,052 ±0,009 

Lac 0,018± 0,007 0,034± 0,003 0,023 ±0,001 0,039± 0,003 

Lacm 0,024 ±0,002 0,050 ±0,005 0,052 ±0,009 0,096 ±0,004 

Lacpt 0,017 ±0,001 0,037 ±0,003 0,024 ±0,005 0,034 ±0,009 

*Resultados expressos em uM.** Media e desvio padrao absoluto. 
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6.4 - Análise morfológica das células tumorais submetidas ao tratamento 

com as tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-toluil-acetilpiridina: Lac, Culac, 

Lacm, Lacpt. 

As análises morfológicas foram realizadas, com o auxilio de urna camera fotográfica 

digital acoplada ao microscopio óptico (M.O.). As células tumorais RT2, T98, MCF-7, 

CAE, submetidas ao tratamento com as tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, Lacpt, 

em diferentes concentracóes (20 fM a 0,2 mM) foram visualizadas e fotografadas. As 

alteracoes sofridas pelas células tumorais tratadas na concentracáo de 2uM podem ser 

observadas ñas FIGs. 27-30. Todos os compostos testados demonstraram potente 

atividade citotóxica ñas células tumorais tratadas, pois foram observados 

arredondamento celular, reducao no número de células, reducao do volume 

citoplasmático, formacao de vesículas (blebs) na membrana plasmática, característicos 

do processo de morte celular programada (apoptose). Nao foram observadas alteracoes 

celulares no grupo controle (DMSO a 0,5%). 
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FIGURA 27 - Fotomicrografías ópticas da análise morfológica das 

células RT2. As alteracoes morfológicas sofridas pelas células RT2, após 

48 h de tratamento com as tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, Lacpt, na 

concentracao de 2 uM, revelaram reducao do volume celular 

(encolhimento), arredondamento e formacao de vesículas (blebs) na 

membrana plasmática, característicos do processo apoptótico. Imagens 

adquiridas em Camera fotográfica digital, modelo Nikon Coolpix 4500, 

acoplada ao M.O. (aumento 200x). 
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FIGURA 28- Fotomicrografías ópticas da análise morfológica das 

células T98. As alteracóes morfológicas sofridas pelas células T98, após 

48 h de tratamento com as tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, Lacpt, na 

concentracao de 2 uM, revelaram reducáo do volume celular 

(encolhimento), arredondamento e formacao de vesículas (blebs) na 

membrana plasmática, característicos do processo apoptótico. Imagens 

adquiridas em Camera fotográfica digital, modelo Nikon Coolpix 4500, 

acoplada ao M.O. (aumento 200x). 
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FIGURA 29 - Fotomicrografías ópticas da análise morfológica das 

células MCF-7. As alteracoes morfológicas sofridas pelas células MFC-7, 

após 48 h de tratamento com as tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, 

Lacpt, na concentracáo de 2 uM, revelaram reducao do volume celular 

(encolhimento), arredondamento e formacáo de vesículas (blebs) na 

membrana plasmática, característicos do processo apoptóticos. Imagens 

adquiridas em Camera fotográfica digital, modelo Nikon Coolpix 4500, 

acoplada ao M.O. (aumento 200x). 
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FIGURA 30 - Fotomicrografías ópticas da análise morfológica das 

células CAE. As alteracoes morfológicas sofridas pelas células CAE, após 

48 h de tratamento com as tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, Lacpt, na 

concentracáo de 2 uM, revelaram reducao do volume celular 

(encolhimento), arredondamento e formacao de vesículas (blebs) na 

membrana plasmática, característicos do processo apoptóticos. Imagens 

adquiridas em Camera fotográfica digital, modelo Nikon Coolpix 4500, 

acoplada ao M.O. (aumento 200x). 
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6.5-Análise das alteracóes do DNA cromossomal, induzidas pelas 

tiossemicarbazonas Lac, Lacm, Lacpt, Culac, através da coloracao com DAPI. 

Células tumorais RT2, T98, MCF-7 e CAE foram semeadas em placas de 96 pocos e 

após 24h tratadas com as tiossemicarbazonas de códigos Lac, Lacm, Lacpt, Culac, na 

concentracáo de 0,2 nM, próxima ao IC50 (concentracao do composto que produziu 50% 

de morte celular, estabelecidas nos ensaios citotóxicos). Depois de 48h, as células foram 

reveladas através da coloracao DAPI. 

Ñas células controle se observa urna coloracao mais homogénea compatível com a 

ausencia de pontos de condensacao de DNA. As células tratadas apresentam pontos de 

condensacao de DNA, visualizados por pontos brilhantes focáis, fragmentacao 

perinuclear e formacáo de corpos apoptóticos. Os resultados mostram que a coloracao 

DAPI permitiu avaliar nao só a fragmentacao do DNA, bem como outras características 

da apoptose como a condensacao da cromatina, formacáo de corpos apoptóticos, em 

todas as linhagens de células tratadas (FIGs 31-34) . Todas as alteracóes morfológicas 

observadas no DNA cromossomal sao características do processo de morte celular 

programada, o que demonstra grande potencial destas tiossemicarbazonas para induzir a 

apoptose. No entanto, para se caracterizar melhor o mecanismo de acáo e para se definir 

com maior exatidao os tipos de morte celular desencadeados por estes compostos outros 

ensaios mais específicos ainda deverao ser realizados. 
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FIGURA 31 - Fotomicrografías das análises das alteracoes do DNA 

cromossomal induzidas pelas tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, 

Lacpt ñas concentracao de 0,2 nM sobre células RT2 . Ñas células 

tratadas foram observados condensacao da cromatina (setas grossas), 

fragmentado (asterisco), formacáo de corpos apoptóticos (setas finas) 

(M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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FIGURA 32 - Fotomicrografías das análises das alteracóes do DNA 

cromossomal induzidas pelas tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, 

Lacpt na concentracáo de 0,2 nM sobre células T98. Ñas células 

tratadas foram observados condensacáo da cromatina (setas grossas), 

fragmentacao (asterisco), formacao de corpos apoptóticos (setas finas) 

(M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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FIGURA 33 - Fotomicrografías das análises das alteracoes do DNA 

cromossomal induzidas pelas tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, Lacpt 

na concentracáo de 0,2 nM sobre células MCF-7 . Ñas células tratadas 

foram observados condensacáo da cromatina (setas grossas), 

fragmentacáo (asterisco), formacáo de corpos apoptóticos (setas finas) 

(M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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FIGURA 34 - Fotomicrografías das análises das alteracoes do DNA 

cromossomal induzidas pelas tiossemicarbazonas Lac, Culac, Lacm, 

Lacpt na concentracáo de 0,2 nM sobre células CAE . Ñas células 

tratadas foram observados condensacáo da cromatina (setas grossas), 

fragmentacáo (asterisco), formasáo de corpos apoptóticos (setas finas) 

(M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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6.6 - Producáo de radiofármaco baseado em complexos metálicos derivados 

de 2- piridinoformamida e N(4)orto-toluil-2-acetilpiridina tiossemicarbazona via 

ativacáo neutronica no reator TRIGA IPR-R1. 

Amostras das tiossemcarbazonas Culac e Snl foram irradiadas, por 8 horas, na Mesa 

Giratoria e no Tubo Central do reator TRIGA IPR-R1. Em seguida, os compostos foram 

analisados por espectrometría gama nos sistemas de contagem 1 e 2, descritos na 

metodología. A partir da análise os espectros dos compostos foi possível determinar as 

áreas dos fotopicos e, conseqüentemente, as atividades específicas induzidas dos 

radioisótopos presentes nos compostos, através das equacoes 9 e 10, na página 94. 

Como mostrado na FIG. 35 a irradiacao da tiossemicarbazona Snl ( Sn), pela reacao 
119 1 1 "3 

de captura neutronica Sn(n, y) Sn resultou em interferencias isotópicas como a do 
153Sm , T1/2 de 46,2 h, com energía gama de 103, 18 keV; 117mSn, Tm de 13,6 d, com 

1 9S 

energía gama de 158,56 keV; além do Sb, T\a 2,73 a, com energía de 427,89 keV, 
i -ye t 

como produto do decaimento do Sn, impossibilitando seu uso como radiofármaco. 
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FIGURA 35 - Espectro total da tiossemicarbazona Snl ativada 

neutronicamente na Mesa Giratoria do reator TRIGA IPR-R1. O 

espectro total mostra os fotopicos do 1MSm, 127mSn, 113Sn, 125Sb. 153<-
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A producao de Culac por ativacao neutrónica nao exigiu nenhum processo de 

separacao radioquímica, urna vez que a producao do Cu foi realizada via reacao de 

captura neutrónica, 63Cu(n, y)64Cu e nao foi observada nenhuma interferencia isotópica. 

Desse modo, permitiu que os compostos 64Culac fossem usados nos ensaios biológicos 

logo após irradiacao. 

Na análise dos espectros gama da tiossemicarbazona 64Culac, sintetizada em vidraria 

comum, foram encontrados o fotopico de 511 keV, área líquida de 508.000 ±0,13%, o 

fotopico de 1346 keV, área líquida de 3600 ± 1,6%, característicos do radioisótopo 64Cu 

e o fotopico 1368 keV, área líquida de 1400 ± 2,8%, do radioisótopo 24Na (FIG. 36). A 

presenca do radioisótopo 4Na no composto indica alguma contaminacao ocorrida 

durante a síntese deste composto, ou durante as manipulacoes para o preparo das 

irradiacóes no reator (FIG. 37). 

Nesta técnica de producao dos radiofármacos foi possível determinar as concentracoes 

dos diferentes elementos presentes ñas amostras irradiadas pelo método paramétrico ko. 

Para tanto, amostras da tiossemicarbazona Culac foram irradiadas juntas com padroes 

de Na por 8 horas, na Mesa Giratoria do reator TRIGA IPR-R1. A espectrometría gama 

foi realizada no sistema de contagem-1 e as análises dos fotopicos de 1346 keV (cobre) 

e 1368 keV (sodio), indicaram as concentracoes de 18 ± 1% para o Cu e 700 ± 20 ppm 

para o Na. O valor obtido para a concentracáo de Cu da tiossemicarbazona Culac está de 

acordó com a estequiometria do composto ((Cu)(H2Ac4oT)Cl). 
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Energy (keV) 

FIGURA 36 - Espectro total do ^Culac, sintetizado em vidro, ativado 

neumónicamente na Mesa Giratoria (fluxo de néutrons térmicos de 6,5 x 1011 n.cm'V) 

do reator TRIGA IPR-Rl. O espectro total mostra o fotopico principal do 64Cu a 

esquerda do gráfico no valor 511 keV, com área líquida igual a 508.000 ± 0,13%, e dois 

fotopicos menores, destacados no inserto a direita, nos valores 1346 keV e 1368 keV, 

que sao respectivamente do 64Cu e 24Na. 

Di 600 -

Energía (keV) 

FIGURA 37 - Ampliacáo do inserto do espectro do 64Culac irradiado na Mesa 

Giratoria do reator TRIGA IPR-Rl. Os espectros mostram o segundo fotopico do 
64Cu a esquerda do gráfico na energía de 1346 keV, com área líquida igual a 3600 ± 

1,6% e o fotopico do 24Na, á direita do gráfico, na energía de 1368 keV, com área 

líquida igual a 2400 ± 2,8%, resultante de contaminacoes. Tais picos correspondem a 

concentracoes de 700 ± 20 ppm de Na e 18 ± 1% de Cu na amostra de 3 mg. 
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O cálculo das atividades induzidas do Cu ñas amostras do composto Culac foi 

realizado a partir das informacoes: área líquida dos fotopicos; geometría de contagem: 

10 ou 20 cm da fonte; tempo de irradiacáo: 8 horas; tempo de contagem: entre 10 a 20 

minutos; meia-vida do radioisótopo (T1/2): 12,7 h; correcáo do decaimento; eficiencia do 

detector: 15 e 50%; rendimento gama: 5% para o fotopico de 1345 keV. A partir destes 

dados, foram determinadas as atividades específicas induzidas nos valores de 

0,77MBq/mg e 5,55 MBq/mg de 64Culac, para a Mesa Giratoria e Tubo Central, 

respectivamente. 

Pelo fato da síntese inicial em vidraria ter apresentado contaminacao expressiva de 
24Na, a qual poderia interferir nos parámetros farmacocinéticos deste composto Culac, 

tentamos urna via de síntese em tefion, com o objetivo de se eliminar este contaminante. 

A FIG. 38 mostra os espectros gama da análise comparativa das duas vias de síntese da 

tiossemicarbozona Culac, onde foi possível determinar as interferencias isotópicas dos 

compostos sintetizados em vidrarias laboratoriais ou tefion. Pela análise dos espectros 

demonstrou-se que a síntese em tefion reduziu significamente a interferencia espectral 

(contaminacao) de outros radioisótopos no composto como o 24Na, enquanto a síntese 

em vidrarias revela varios fotopicos (557 a 1315 keV), característicos do radioisótopo 
82Br (T1/2 1,47 dias) e 700 ppm de 24Na (FIG. 38 e 39). A pequeña contaminacao de 
24Na (23 ppm) ainda presente ñas amostras sintetizadas em tefion nao interferiu 

significativamente sobre os experimentos in vitro e in vivo. 

A partir destes dados, foi determinado que complexo de cobre para producao de 

radiofármaco Culac seria sintetizado em tefion para realizacáo dos ensaios in vitro e in 

vivo. 
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Energía (keV) 

FIGURA 38 - Comparacao entre os tipos de síntese da tiossemicarbazona Culac 

através da ativacáo neutronica. A tiossemicarbazona Culac foi irradiada por 8 h, na 

Mesa Giratoria, do reator TRIGA-IPR-R1 para avahar a interferencias isotópicas. O 

composto Culac foi sintetizado utilizando-se de vidrarias laboratoriais e teflon. A linha 

espectral (cor preta) representa a síntese em vidrarias, onde sao mostrados varios 

fotopicos, com energías entre 557 a 1315 keV, característicos do radioisótopo Br (T1/2 

35,3 h), os quais nao foram observados na síntese em teflon (linha azul). 
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FIGURA 39 - Comparacao entre os tipos de síntese da tiossemicarbazona Culac e 

a interferencia do Na através da ativacáo neutronica. A tiossemicarbazona Culac 

foi irradiada por 8 h, na Mesa Giratoria, do reator TRIGA-IPR-R1 para avahar a 

interferencias isotópicas. O composto Culac foi sintetizado utilizando-se de vidrarias 

laboratoriais e teflon. A linha espectral (cor preta) representa a síntese em vidrarias, 

onde mostra o fotopico do 24Na, Tm= 14,7 h, com energía de 1368 keV. Na síntese em 

teflon (linha azul) nao foi observado o fotopico do 24Na. 
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6.6.1 - Análise da integridade estrutural química da tiossemicarbazona 
64CuIac pela técnica do infravermelho após irradiacáo no reator TRIGA IPR-R1.. 

O modo composto v(C=C)+(C=N) observado a 1608-1554 cm"1 no espectro da 

tiossemicarbazona livre (LAC) desvia para 1602-1536 cm"1 no espectro do complexo 

metálico Culac, indicando coordenacao do nitrogénio N2 azometino (MENDES et al., 

2006). A absorcáo v(C=S) a 870-821 no espectro da tiossemicarbazona nao complexada 

é observada a 763 cm"1 no complexo Culac, de acordó com a coordenacao através de 

um enxofre tiolato. Este desvio observado após complexacao é compatível com a 

coordenacao de urna tiossemicarbazona aniónica. O modo de deformacao no plano 

piridina a 639-595 cm"1 no espectro do ligante Lac desviou para 604 cm"1 no complexo 

Culac, sugerindo coordenacao do nitrogénio heteroaromático (MENDES et al., 2006). 

Em adicáo, novas absorcoes a 460 e 346 cm" tem sido atribuidas a v(Cu=N) e 

v(Cu=Npi), respectivamente, e bandas a 329 cm"1 tem sido atribuidas a v(Cu=S). 

Análise do complexo ^Culac após ativacáo neutrónica nao apresentou nenhuma 

alteracáo significativa em relacao ao Culac nativo. Em resumo, os dados da análise de 

infravermelho indicam coordenacao das tiossemicarbazonas através do sistema quelante 

Npi-N-S e que o processo de ativacao neutrónica para gerar o radiofármaco Culac, nao 

altera sua estrutura molecular. 

TABELA 11 - Absorcáo das ligacóes químicas das tiossemicarbazonas no espectro 
infravermelho. 
Compostos 

Lac 
Culac 

64Culac 

v(C=C)+(C=N) 

1608-1564 cm"1 

1602-1536 cm"' 
1602-1536 cm"' 

v(C=S) 

870-821 cm"' 
763 cm"' 
763 cm"1 

p(py) 

639-595 cm"1 

604 cm"1 

604 cm"1 

v(Cu=Np¡) 

346 cm"1 

346 cm"1 

v(Cu=N) 

460 cm"1 

460 cm"1 

v(Cu=S) 

329 cm"1 

329 cm"1 

v =estiramento. 
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FIGURA 40 - Estrutura da 

tiossemicarbazona Lac (H2Ac4oT), 

derivada de 2-acetilpiridina. 

r - " " ^ 

FIGURA 41 
CH3 

Estrutura da 

tiossemicarbazona Culac [Cu(2Ac4oT)Cl], 

derivada de 2-acetilpiridina, complexada 

com o cobre. 
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FIGURA 42 - Espectro infravermelho da tiossemicarbazona Culac 

sintetizada em teflon. 
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FIGURA 43 - Espectro infravermelho da tiossemicarbazona Culac 

sintetizada em teflon e irradiada por 8 horas no Tubo Central do reator 

TRIGA IPR-R1. 

6.6.2 - Avaliacao da manutencáo da atividade antitumoral da tiossemicarbazona 
64 Culac ativada neutronicamente no reator TRIGA IPR-R1. 

Urna vez determinada a integridade estrutural do 64Culac, foi realizada a avaliacao da 

manutencáo da atividade antitumoral deste composto contra as células de RT2 (p53 

selvagem), T98 (p53 muíante), MCF-7 (p53 selvagem) e CAE (p53 selvagem), pelo 

ensaio do MTT. As células tumorais foram semeadas em placas de 96 pocos e após 24h 

tratadas com diferentes concentracoes (20 fM a 0,2 mM) das tiossemicarbazonas 
64Culac e Culac. A comparacao dos efeitos antitumorais dos dois compostos foi obtida 

através da análise das curvas de sobrevivencia celular. 

Nossos resultados mostraram potente acao citotóxica das tiossemicarbazonas testadas, 

de maneira dose-dependente, contra as células RT2, T98, MCF-7, CAE, independente 

do status da p53. Os valores das IC50 (FIGs 44-47) das tiossemicarbozonas Culac e 

Culac nao demonstraran! variacáo expressiva ñas linhagens celulares tratadas, 

provavelmente, devido baixa atividade específica da 64Culac (56,54 Ci/mol). Contudo, o 
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potente efeito antitumoral da tiossemicarbazona 64Culac foi preservado após irradiacáo 

por 8 horas no reator TRIGA IPR-Rl, confirmando a manutencáo da estrutura e funcáo 

desta molécula. Assim, constatou-se que a molécula radioativa Culac estava adequada 

para realizacáo dos testes farmacocinéticos e de biodistribuicáo. 

/64 , O cloreto de cobre ativado neutronicamente ( CUCI2) foi usado como controle e os 

valores do IC50 ñas células tratadas variaram de 0,91 a 1,35 mM. Nao ocorreu um 

aumento significativo do valor da IC50 da cloreto irradiado para o nao-irradiado. 
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FIGURA 44 - Avaliacao da manutencáo da atividade antitumoral da 

tiossemicarbazona 64Culac sobre células RT2. A comparacao da a9áo antitumoral 

da Culac e Culac mostrou que estes compostos foram significativamente 

citotóxicos, de maneira dose-dependente, com os valores das 1C50 de 0,040 + 0,007 

uM, para o 64Culac e 0,014 ± 0,001 uM para o Culac (n=4, p <0,00l). A atividade 

antitumoral foi preservada após irradiacáo no reator TRIGA-IPR-R1. 
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FIGURA 45 - Avaliacáo da manutencáo da atividade antitumoral da 

tiossemicarbazona 64Culac sobre células T98. A comparacao da acao antitumoral da 
64Culac e Culac mostrou que estes compostos foram significativamente citotóxicos, de 

maneira dose-dependente, com os valores das IC50 de 0,023 + 0,005 uM, para o 
64Culac e 0,023 ± 0,006 uM para o Culac. A atividade antitumoral foi preservada após 

irradiacáo no reator TRIGA-IPR-R1. 
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FIGURA 46 - Avaliacáo da manutencáo da atividade antitumoral da 

tiossemicarbazona 64Culac sobre células MCF-7. A comparacao da acao antitumoral 

da Culac e Culac mostrou que estes compostos, foram significativamente citotóxicos, 

de maneira dose-dependente, com os valores das IC50 de 0,049 ±0,004 uM, para o 

Culac e 0,039 ± 0,003 uM. A atividade antitumoral foi preservada após irradiacáo no reator 

TRIGA-IPR-R1. 
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FIGURA 47 - Avaliacáo da manutencao da atividade antitumoral da 

tiossemicarbazona 64Culac sobre células CAE. A comparacao da acao antitumoral da 

Culac e Culac mostrou que estes compostos foram significativamente citotóxicos, de 

maneira dose-dependente, com os valores das IC50 de 0,023 ± 0,008 uM, para o 64Culac 

e 0,052 ± 0,009 uM para o Culac (n=4, p <0,00l). A atividade antitumoral foi preservada 

após irradiacao no reator TRIGA-IPR-R1. 

6.6.3- Análise morfológica das células tumorais submetidas ao tratamento 

com a tiossemicarbazona 64Culac ativada neutronicamente no reator TRIGA IPR-

Rl. 

As análises morfológicas foram realizadas, com o auxilio de urna camera fotográfica 

digital acopladas ao microscopio óptico (M.O.). As células tumorais RT2, T98, MCF-7, 

CAE, submetidas ao tratamento, em diferentes concentracoes (20 fM a 0,2 mM), com a 

tiossemicarbazona 64Culac, irradiada no Tubo Central, por 8 horas, no reator TRIGA 

IPR-R1, foram visualizadas e fotografadas. A manutencao da atividade citotóxica foi 

confirmada pelas alteracoes das células tumorais tratadas na concentracáo de 2 uM 

(FIG. 48). A análise demonstrou arredondamento celular, reducao no número de células, 

reducáo do volume citoplasmático, formacáo de vesículas (blebs) na membrana 

plasmática, característicos do processo de morte celular programada (apoptose), como 

também observado pelo tratamento com Culac nao-irradiado (FIGs.27-30). Nao foram 

observadas alteracoes celulares significaticas no controle (DMSO a 0,5%). 
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FIGURA 48 - Fotomicrografías ópticas das análises morfológica das 

células RT2, T98, MCF-7, CAE. As alteracoes morfológicas sofridas 

pelas células tumorais, após 48 h de tratamento com a tiossemicarbazona 
64Culac, na concentracao de 2 uM, demostraram que a atividade 

citotóxica do composto foi preservada, pois revelaram reducáo do 

volume celular (encolhimento), arredondamento e irregularidades na 

membrana plasmática, característicos do processo apoptótico. Imagens 

adquiridas em camera fotográfica digital, modelo Nikon Coolpix 4500, 

acoplada ao M.O. (aumento 200x). 
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6.6.4 - Análise das alteracoes do DNA cromossomal induzidas pela Culac, 

ativada neutronicamente no reator TRIGA IPR-R1. 

Células tumorais RT2, T98, MCF-7 e CAE foram semeadas em placas de 96 pocos e 

após 24h tratadas com a tiossemicarbazonas de códigos 64Culac, ñas concentracoes de 

0,2 a 20 nM, próximas a IC50. Depois de 48h, as células foram reveladas através da 

coloracao DAPI. 

Os resultados mostraram que o efeito de Culac sobre o DNA foi preservado após a 

ativacao neutrónica. 
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FIGURA 49 - Fotomicrografías das análises das alteracoes do DNA 

cromossomal induzidas pela tiossemicarbazona 64Culac na 

concentracáo de 0,2 nM sobre células RT2, T98, MCF-7, CAE . Ñas 

células tratadas foram observados condensacáo da cromatina (setas 

grossas), fragmentacao (asterisco), formacáo de corpos apoptóticos 

(setas linas) (M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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6.7 - Avaliacao da toxicidade produzida pela tiossemicarbazona Culac in 

vivo. 

Após caracterizacao das tiossemicarbazonas derivadas de acetilpiridina, selecionamos 

um complexo metálico derivado da tiossemicarbazona Lac, a Culac, para investigar o 

seu potencial radiofarmacéutico para deteccáo específica de tumores. A selecao foi 

fundamentada pelo fato do cobre (Cu) possuir varios radioisótopos com meia vida e 

energías adequadas para serem aplicados tanto para terapia como diagnóstico, como já 

descrito na introducao. Para o desenvolvimento de qualquer fármaco é fundamental se 

avaliar a toxicologia do mesmo, sendo assim avaliamos primeiramente os parámetros 

toxicológicos de Culac in vivo para determinarmos se este composto seria adequado 

para o desenvolvimento de um radiofármaco. 

A tiossemicarbazona Culac foi administrada intravenosamente, na concentracao de 136 

ug/kg, em camundongos Swiss fémeas, saudáveis. Os animáis foram observados 

diariamente por um período de 144 h para se avaliar alteracoes comportamentais e 

fisiológicas. Depois de transcorridos os tempos de 24 e 144 horas após administracao 

i.v., os animáis foram sacrificados, pelo método da guilhotina e os órgaos como o 

coracao, pulmáo, fígado, baco, rins, ovarios, encéfalo foram dissecados para confeccao 

das láminas histológicas (coradas com hematoxilina-eosina). Posteriormente, foram 

analisadas pelo laboratorio de Patología Comparada da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). 

Os cortes histológicos do coracao, baco, rins, ovarios, encéfalo, dos animáis tratados 

com o composto Culac, revelaram arquitetura e morfología celulares normáis, sem 

alteracoes no volume ou forma, com núcleos preservados, sem sinais de condensacao da 

cromatina e contracao nuclear, nos tempos de 24 e 144 horas administracao i.v. (FIGs. 

50-53). No fígado, os cortes histológicos revelaram alteracoes no tempo de 144 horas 

após administracao i.v., visto que, foram observados perda da morfología celular, 

núcleos com reducao do volume e aumento da basofilia, homogenizados, característicos 

da cariopicnose. Além disso, foi observada a formacáo de vacúolos, como conseqüéncia 

direta de processo degenerativo, como a necrose (FIG.52). Nos cortes histológicos 

pulmonares foram observadas dilatacao dos bronquios e presenca de hemácias, 
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provavelmente devido ao tipo de sacrificio (guilhotinamento) aplicado aos animáis 

(FIG.51) 

Apesar da hepatoxicidade causada nos animáis pela administracáo do composto Culac 

nao foram observadas alteracoes comportamentais, locomotoras e nutricionais até as 

144 h após administracáo i.v. 

FIGURA 50 - Fotomicrografías das análises histopatológicas do 

córtex cerebral (A) dos animáis dos grupos controle e tratados 

com a tiossemicarbazona Culac. A histomoforlogia do córtex 

cerebral permaneceu inalterada após administracáo do composto 

Culac (136 ug/kg) até os tempos de sacrificios de 24 e 144h. (M.O, 
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FIGURA 51 - Fotomicrografías das análises histopatológicas do 

coracjío (B) e pulmoes (C) dos animáis dos grupos controle e 

tratados com a tiossemicarbazona Culac. A histomorfologia do 

coracao permaneceu inalterada após administracao do composto 

Culac (136 (ig/kg) até os tempos de sacrificio de 24 e 144h. Nos 

pulmoes foram observados dilatacao dos bronquios e presenca de 

hemácias (M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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FIGURA 52 - Fotomicrografías das análises histopatológicas do 

baco (D) e fígado (E) dos animáis dos grupos controle e tratados 

com a tiossemicarbazona Culac. A histomoforlogia do baco 

permaneceu inalterada após administrado do composto Culac (136 

ug/kg) até os tempos de sacrificio de 24 e 144h. Já na 

histomoforlogia do fígado foram encontradas núcleos picnóticos e 

formacáo de vacúolos (M.O, aumento de 400x-Nikon). 
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FIGURA 53 - Fotomicrografías das análises histopatológicas dos 

rins (F) e ovarios (G) dos animáis dos grupos controle e tratados 

com a tiossemicarbazona Culac. As histomoforlogias dos rins e 

ovarios permaneceram inalteradas após administracao do composto 

Culac (136 ug/kg) até os tempos de sacrificio de 24 e 144h (M.O, 

aumento de 400x-Nikon). 
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6.8 - Estudo do perfil de biodistribuicáo e deteccao de sitios tumorais in vivo 

da tiossemicarbazona Culac. Determinacáo dos parámetros fármacocinéticos. 

O perfil de biodistribuicáo da tiossemicarbazona 64Culac em camundongos Swiss 

fémeas implantados com tumor de Ehrlich, nos tempos de 10, 30, 60, 240, 1440, 2880 

minutos, é mostrado na FIG. 54. 

Os resultados mostraram que a maior concentracáo do composto 64Culac no sangue foi 

alcancada no tempo de 10 minutos (1,86 ± 0,61% Dl/g) e em seguida reduzida 

gradativamente, tornando-se desprezível no tempo de 2880 minutos (0,01 ± 0,0% Dl/g). 

Os valores de meia-vida biológica (Ti/2b) no sangue foram de 3,50 ± 0,59 min. para a 

fase rápida (distribuido) e 1080,40 ± 330,63 min. para a fase lenta (eliminacao). A 

depuracáo plasmática (CL) do 64Culac foi 0,48 mL/min., calculada dividindo-se a massa 

da droga administrada pela área sob a curva do gráfico da biocinética sanguínea (FIG. 

55). O volume de distribuicáo aparente foi 0,32 mL. 

A alta fixacao do 64Culac no fígado nos tempos de 10 min (5,75 ± 3,28 % Dl/g) até 240 

min (9,01 ± 3,32%) Dl/g) demonstrou evidente acumulacáo e retencáo do composto 

neste órgao, corroborando com sua funcáo de metabolizacao e eliminacao deste 

composto. No cerebro foi observada urna baixa fixacao após 10 minutos (0,09 ± 0,03% 

Dl/g), mantendo-se em media de 0,07 ± 0,03%) Dl/g nos demais tempos. 
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FIGURA 54 - Perfil de biodistribuicáo da tiossemicarbona 64Culac em 

camundongos swiss fémeas implantados com tumor de Ehrlich. 
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Tempo após injegáo (min.) 

64/ FIGURA 55 - Biocinética da concentrado da tiossemicarbazona Culac no 

sangue de animáis implantados com tumor de Ehrlich. O pico de fixacao do 
64Culac no sangue foi observado no tempo de 10 min. após administracao i.v. e 

diminuiu significativamente nos primeiros 30 min. (Ti/2b =3,50 ± 0,59 min. na 

fase rápida e 1080,40 ± 330,63 min. para a fase lenta). 

A melhor fixacao na pata com tumor de Ehrlich foi alcancada nos tempos de 60 min. 

(0,47 ± 0,18 % Dl/g) e 240 min (0,44 ± 0,02% Dl/g) após administracao i.v. do 64Culac. 

A FIG. 56 mostra que, ao contrario do 64CuCl2 (cloreto de cobre), o 64Culac se 

concentra preferencialmente no sitio tumoral, sendo, portanto capaz de diferenciar a 

pata normal da pata com tumor. A capacidade do composto ^Culac discriminar entre o 

tumor e órgaos adjacentes é mostrado na TAB. 12. 
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FIGURA 56 - Comparacáo da fixacao entre a pata normal e a pata com tumor 

da tiossemicarbazona 64Culac e do cloreto de cobre (64CuCl2). A fixacao na pata 

com tumor foi significativamente maior para o composto Culac do que para cloreto 

de cobre (n=3, p=0,001). 
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64, TABELA 12 - Proporcáo entre a concentracao de Culac no tumor e órgáos 

adjacentes. 

Tumor/Pata normal Tumor/Sangue Tumor/Músculo Tumor/Osso 
Proporcáo* 1,60 ±0,42% 1,53 ±0,50 6,55 ±1,37% 3,30 ±1,58% 
*Tempo de 240 min. após administrado i.v. 

A fixacao nos rins demonstra que excrecáo do composto 64Culac foi realizada, 

primeiramente no tempo de 10 min. pela via renal 75,51% e após 30 minutos (61,06%) 

pela via hepatobiliar, logo após sofrer metabolizacao hepática (biotransformacao). No 

tempo de 240 min foi de 29,78% pelos rins e 31,46% hepatobiliar. Esses achados 

podem ser justificados pela observacáo da fixacao intestinal (FIG. 54). Após 2280 

minutos o 64Culac foi quase completamente eliminado, pois foram encontrados apenas 

3,01%) na via renal e 1,65% na via hepatobiliar. Os valores de Ti/2b nos rins foram de 

62,61 ± 19,64 min. para a fase rápida e 1205,74 ± 288,70 min. para a fase lenta. Já no 

fígado Ti/2b o Ti/2b foi de 726,59 ±51,61 min. para a fase lenta. Os valores dos Ti/2b dos 

rins e fígado (media e desvio padráo) da fase lenta sao semelhantes ao Ti/2b do sangue, 

indicando que estes dois órgáos foram os responsáveis pela eliminacáo do composto. 

Ao contrario da excrecáo do 64Culac, o cloreto de cobre (64CuCl2) foi excretado quase 

que pela via renal (86,85 ± 9,40 %) e apenas 13,14 ± 4,90 % via hepatobiliar no tempo 

de 240 min. após administracáo i.v. 

Q 1 

Tempo após ¡njefáo (min.) 

FIGURA 57 - Biocinética da concentracao da tiossemicarbazona 64Culac nos 

rins de animáis implantados com tumor de Ehrlich. O pico de fixacao do ^Culac 

nos rins foi observado no tempo de 10 min. após administracáo i.v. e diminuiu 

significativamente nos primeiros 60 min (Ti/2b =62,61 ± 19,64 min para a fase lenta 

e 1205,74 ±288,70). 
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FIGURA 58 - Biocinética da concentracáo da tiossemicarbazona 64Culac 

no fígado de animáis implantados com tumor de Ehrlich. A captacáo 

hepática do composto manteve-se alta até o tempo de 240 min. após 

administracao i.v. (9,01 ± 3,32%DI/g) (Ti/2b = 726,59 ±51,61 min). 

A FIG. 59 mostra o perfil de biodistribuicao do 64Culac comparado com o 64CuCl2, no 

sangue, cerebro, tireóide, coracao, pulmoes, fígado, páncreas, intestino, rins, osso e 

músculo esquelético, após 240 minutos da administracao intravenosa. Foi possível 

verificar, pela análise comparativa dos perfis de biodistribuicoes dos compostos, bem 

como pela análise da biocinética sanguínea do 64Culac (FIG. 51), a manutencao da 

estabilidade e da pureza radioquímica in vivo do 64Culac, urna vez que a rápida 

depuracáo do Culac sangue indicou que nao ocorreu dissociacao do complexo 

metálico (cobre) do ligante, dessa forma manteve-se estável in vivo. Visto que, a 64Culac 

seguiu o perfil de biodistruicáo diferente ao do 64CuCb, sofrendo, desse modo, desvíos 

de fixacao, indicando a integridade molecular. Ou seja, nao ocorreu dissociacao da 

tiossemicarbazona e o cobre da molécula. Já a pureza radionuclídica do ^Culac foi 

constatada pelo fato que todas as amostras foram analisadas na janela de energía de 511 

kev, correspondente ao Cu, do detector gama e nao ter sido visto nada em outra janela 

nao relacionada a esta energía confirmando a inexistencia de interferencias isotópicas 

decorrente da ativacáo neutrónica. 
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FIGURA 59 - Verificacáo in vivo da estabilidade e pureza radioquímica da 
64 tiossemicarbazona Culac. Comparacáo dos perfis de biodistribuicao da 

64, tiossemicarbazona 0£tCulac e cloreto de cobre (64CuCl2) após 240 min. de administracao 

I.V. (n=3, *p<0,05). 
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7- DISCUSSAO 

A expansao clonal de urna célula transformada depende do descontrole da sua 

capacidade proliferativa e de urna crescente incapacidade de morrer por apoptose. 

Apesar da enorme variabilidade do cáncer, evidencias demonstram que a resistencia a 

apoptose é urna das características mais marcantes da maioria dos tumores malignos. De 

fato, a análise do processo de carcinogénese revela que a capacidade de resistir a morte 

pode ser adquirida por diferentes mecanismos e acontecer em varios momentos do 

desenvolvimento tumoral (GRIVICICH et al., 2007). 

A demonstracao de que a apoptose é um mecanismo inato de defesa antineoplásica e 

que varios agentes quimioterápicos quanto radioterápicos agem através da inducao 

desse tipo de morte celular, nos incentivou a urna intensa investigacao e selecao das 

tiossemicarbazonas com acao antineoplásica, pela inducao da apoptose. Atualmente, 

varios estudos mostram que as tiossemicarbazonas sao efetivas como agentes indutores 

da apoptose, demonstrando potente atividade antitumoral em linhagens de células de 

tumores sólidos ou de origem hematopoiética, dos cánceres humanos e murinos 

(MILLER et al., 1998). 

Segundo Beraldo e colaboradores (2004), em 1963 foram formuladas duas hipóteses 

sobre o modo de acao das tiossemicarbazonas a(N)-heterocíclicas com atividade 

antitumoral. A primeira hipótese foi que elas agem como ligantes tridentados (N-N-S). 

Já a segunda sugere que a modificacáo do seu anel estrutural enquanto retém o ligante, 

poderia melhorar sua atividade e diminuir a toxicidade. Outras características como a 

densidade eletrónica, substituintes e geometría dos compostos também teriam efeitos 

sobre sua atividade. Alguns pesquisadores consideram que suas propriedades 

antitumorais sao devidas a capacidade de formar complexos com cátions metálicos, 

formandos quelatos. Este comportamento como agente quelante resulta da flexibilidade 

das tiossemicarbazonas, as quais possuem dois grupos eletronegativos, que formam 

ligacoes coordenadas covalentes estáveis com um átomo do metal catiónico. Por outro 

lado, Greenhaum e colaboradores sugeriram que o mecanismo de acao das 

tiossemicarbazonas é ainda complexo e deve acontecer através da inibicao de múltiplos 

alvos (TENORIO et al., 2005). 
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As propriedades antitumorais das tiossemicarbazonas também sao freqüentemente 

relacionadas a sua complexacao metálica. Primeiramente, devido a modificacao da 

lipofilicidade na membrana celular pela coordenacáo metálica, ou ainda, pelo fato do 

complexo metálico ser mais ativo do que do ligante livre, ou funcionar como um 

veículo para ativacao do ligante como agente citotóxico (BERALDO et al , 2004) 

Os nossos resultados mostraram que, durante a fase de avaliacao das tiossemicarbazonas 

derivadas de N(4)-toluil-2-acetilpiridina e 2-piridinoformamida (ligantes e 

complexadas) pelos seus potenciáis citotóxicos e antiproliferativos in vitro sobre células 

de glioblastoma multiforme, todos os compostos demonstram potente acao antitumoral 

na concentracao de apenas 10 ug/mL. Ainda nesta fase inicial de triagem, também 

detectamos que o composto L3 (H2Am4Et) foi o composto derivado de 2-aminopridina 

menos potente. A presenga do grupo etila, mais volumoso que o DH ou metila das 

tiossemicarbazonas Ll (H2Am4DH) e L2 (H2Am4Me), provavelmente interfere 

negativamente com a interacáo desta molécula com seu alvo de acao celular (MENDES 

et al., 2007). No entanto, através da complexacao do L3 com o metal estanho (Sn), foi 

possível obter um composto com potencial antitumoral maior que o ligante de origem. 

Estes dados reforcam dados da literatura que demonstram aumento de potencia de 

complexos metálicos, seja por um efeito aditivo do metal ao composto ligante, seja pelo 

fato do ligante servir como urna molécula capaz de liberar o metal tóxico 

especificamente no local a ser tratado, neste caso a célula tumoral. Estes resultados 

culminaran! na apresentacáo de trabalho em congresso e na publicagao do artigo que 

está no anexo 1. 

O fato dos complexos de estanho aumentarem a potencia da tiossemicarbazonas livres 

(ligantes), na linhagem RT2 testada, nos incentivou a tentar desenvolver e produzir (via 

ativacao neutrónica) um radiofármaco específico para terapia de tumores, baseado neste 

complexo metálico. Contudo, após irradiacáo, no reator TRIGA IPR-R1, do complexo 

Snl ((Sn(2Am4DH)(n-but)Cl2).(Sn(2Am4DH)(n-but)Cl3)), detectamos, pela 

espectrometría gama, o surgimento de interferencias isotópicas indesejadas, como o 

samário e antimonio, inviabilizando o uso deste novo radiofármaco nos ensaios 

biológicos in vivo. 
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Durante a avaliacao da atividade antitumoral da tiossemicarbazona N(4)-toluil-orto-2-

acetilpiridina Culac (complexo metálico) nao foi observado um aumento significativo 

da citotoxicidade (IC50 entre 14 e 52 nM) comparada ao seu ligante, o Lac (IC50 entre 18 

a 39 nM) em todas as células testadas, , apesar de sua potente atividade antitumoral. 

Estes achados carecem de mais investigacoes dos mecanismos envolvidos no aumento 

da atividade citotóxica pelas tiossemicarbazonas complexadas com metáis, bem como 

do processo de internalizacao do cobre pelas células por estes compostos. 

Na segunda fase de nossos experimentos foram usadas linhagens de células RT-2, status 

p53 selvagem e T-98, p53 status muíante, MCF-7, p53 selvagem, CAE, p53 selvagem, 

para analisar o potencial antitumoral das tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-toluil-2-

acetilpiridina e seu complexo de cobre (Lac, Lacm, Lacpt, Culac) e a influencia da p53 

na regulacao do crescimento das células tumorais após o tratamento. 

A potencia antitumoral das tiossemicarbazonas foi avaliada obtendo-se os valores da 

concentracao do composto que produziu 50% de morte celular (IC50). Nesta avaliacao, 

as tiossemicarbazonas Lac, Lacm, Lacpt, Culac apresentaram valores da IC50 entre 14 a 

96 nM ñas células tumorais tratadas. Estes valores demonstraran! que as 

tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-toluil-2-acetilpiridina e seu complexo de cobre 

sao muito mais potentes que a hidroxiuréia (HU), um inibidor da ribonucleotídeo 

redutase (RR), que é usado na clínica médica como um agente quimioterápico e 

apresenta a IC50 de 140 uM em células de linfoma de Burkitt (EASMON et al., 2001). 

Novamente, quando comparadas com as tiossemicarbazonas 1 -piridina-2-carbaldeído 

(HFoTsc) e l-piridina-2-iletan-l (HAcTsc), que apresentaram valores da IC50 de 0,55 e 

3,29 uM, respectivamente, contra células MCF-7 (KOVALA-DEMERTZI et al., 2006), 

observa-se que as Lac, Lacm, Lacpt, Culac sao bastante citotóxicas. Já na avalicao da 

acáo da p53 foi constatado que estas tiossemicarbazonas exibiram potente atividade 

citotóxica em todas as células tratadas, independente do status da p53. 

De acordó com Linke e colaboradores (1996), inibidores da ribonucletídeo redutase, 

como as tiossemicarbazonas, levam a parada do ciclo celular na fase-S (síntese de 

DNA) independente da acao da p53. Sabe-se que a p53 desempenha um importante 

papel na regulacao crescimento e morte das células. Em resposta a alguns fatores, os 

níveis de p53 aumenta, induzindo a parada em Gi ou provocando a apoptose (LIS et al., 
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2004). Estudos demonstram que a p53 pode ativar vias apoptóticas por mecanismos 

tanto dependentes quanto independentes do seu potencial de transativacáo 

(O'CONNOR, 1997). O efeito citotóxico independente do status p53 sugere que os 

compostos analisados possam atuar downstream de p53 (atuar sobre moléculas que 

estao após a sinalizacao p53), comprometendo o reparo e a síntese de DNA (NAKANO 

et al., 2000). Um novo gene, induzido por p53, codificador de urna proteína relacionada 

a ribonucleotídeo redutase foi identificada recentemente e denominada p53R2. Esta 

proteína pode ser ativada mesmo em células p53 mutantes (NAKANO et al., 2000). Se a 

ribonucletideo redutase é o alvo destes compostos ainda terá que ser investigado. No 

caso dos gliomas, aproximadamente 2/3 possuem defeitos na via p53. Sendo assim, a 

capacidade de afetar células independentemente do status p53 aumenta os tipos de 

tumores que podem ser tratados por estes compostos (ALEMANY, 1999). 

As análises morfológicas das células tumorais revelaram alteracoes na membrana, 

encolhimento celular e grande reducáo no número de células em relacáo ao controle, 

característicos do mecanismo de morte celular programada, sugerem fortemente que a 

tiossemicarbazonas derivadas de N(4)-toluil-2-acetilpiridina avaliadas neste trabalho 

atuam, pelo menos parcialmente, através da inducao da apoptose. Estes achados foram 

corroborados pela análise do DNA cromossomal de todas as células tumorais coradas 

com o DAPI. 

Atualmente, a tiossemicarbazona 3-aminopiridina-2-carboxaldeído (Triapina®) 

encontra-se na fase I dos ensaios clínicos e demonstra ser um potente inibidor da 

ribonucleotídeo redutase (RR) (GOJO, et al., 2007), com o valor do IC50 1.3 uM em 

células leucémicas humanas (L1210) no testes in vitro (LI et al, 2001). A toxicidade da 

Triapina® foi obtida pela análise dos pacientes que foram submetidos a estes estudos 

pré-clínicos, os quais manifestaram desordens gastrointestinais, como náusea, vómitos, 

diarréias, anorexia, mucosites e também toxicidade hepática, entre 2 horas até 19 dias, 

após a administracao intravenosa da dose 96 mg/m (equivalente a aproximadamente 25 

mg/kg nos camundongos) (GOJO, et al, 2007). Os nossos resultados demonstraran! que 

a tiossemicarbazona N(4)-orto-toluil-2-acetilpiridina Culac também provocou 

hepatoxicidade nos camundongos Swiss fémeas, após 6 dias da administracáo 

intravenosa na dose de 136 |J.g/kg. Contudo, os animáis mantiveram suas funcoes 
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locomotoras e nutricionais preservadas. Desse modo, foi possível realizar nossos 

experimentos de biodistribuicao nos camundongos, visto que, a tiossemicarbazona 

Culac nao provocou nenhuma letalidade ou incapacidade funcional nos animáis 

tratados. O processo de desenvolvimento de radiofármacos é longo, muitos compostos 

potentes ficam no meio do caminho exatamente por serem muito tóxicos, ou se 

demonstrarem insolúveis no plasma. Assim, estes resultados toxicológicos 

demonstraran! que a tiossemicarbazona Culac poderia seguir para próxima etapa do 

nosso projeto. 

Na terceira fase deste projeto, nos associamos os excelentes resultados terapéuticos da 

tiossemicarbazona, derivada de N(4)-orto-toluil-2-acetilpiridina, (Cu)(H2Ac4oT)Cl), 

sobre as células rumoráis, com a versatilidade e boas propriedades físicas dos isótopos 

do cobre, para desenvolver um novo radiofármaco emissor de positrón, via ativacao 

neutrónica, urna vez que o reator TRIGA-IPR-R1 dispunha de condicoes técnicas e 

operacionais adequadas para a irradiacao das amostras. Além disso, hoje em dia, a 

tomografia por emissao de pósitrons (PET) tornou-se urna importante ferramenta na 

oncología e muitos radiofármacos emissores de pósitrons tém sido desenvolvidos para o 

diagnóstico de tumores malignos e suas metástases (OBATA et al., 2003). Embora 

outras técnicas de imagem como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonáncia 

magnética nuclear (RMN) tenham um resolucao espacial superior ao PET (menor que 

lmm versus 3-10 mm da PET), elas tém urna baixa sensibilidade e, geralmente, 

requerem o uso agentes de contraste em concentracoes que podem ser tóxicas para o 

paciente. (HOLLAND et al., 2007). A alta sensibilidade da PET é decorrente da 

deteccao de dois fótons de raios gama coincidentes, com a energía de 511 keV. Desse 

modo, as concentracoes de radiofármacos necessárias para obtencao da imagem do 

paciente sao da ordem de nanomolar. Além disso, é possível obter informacoes 

fisiológicas correlacionando a observacao do perfil de biodistribuicao do radiofármaco 

com a bioquímica celular. 

Dissertacao de Mestrado - Paulo Roberto Órnelas da Silva - CDTN/CNEN 



Discussao 144 

TABELA 13-Comparacáo entre a performance de algumas modalidades de imagens. 
Modalidade 

TC 
RMN 

SPECT 
PET 

Resolucáo Espacial 
(mm)a 

1 
<1 

8-20 
3-10 

Concentra9áo dos agentes 
de imagem (M) 

lO"4 

lO"5 

10"6 

io-8-io-lu 

Dose de 
Radiacao 

Sim 
Nao 
Sim 
Sim 

Toxicidade 

Sim 
Sim 
Nao 
Nao 

a-A resoluto espacial apresentado nesta tabela é aproximada e a imagem pode variar significativamente 
de acordó com o equipamento usado (Adaptado de SMITH, 2004). 

Nesse sentido, os radiofármacos derivados de tiossemicarbazonas, complexados com o 

cobre-64 ( 4Cu), despontam como promissores para o diagnóstico e tratamento de 

tumores, urna vez que, apresentam excelentes propriedades farmacológicas. A 

lipofilicidade, tanto das tiossemicarbazonas quanto do complexo com cobre, é sem 

dúvida urnas das mais importantes propriedades farmacológicas, pois garante a 

passagem do radiofármaco através da membrana celular, e consequentemente fácil 

dissociacao. Este mecanismo de dissociacáo envolve urna reacáo redox com tióis 

intracelulares, presumivelmente, com a glutationa, que está presente em concentracáo 

milimolar dentro das células, mas em concentracáo micromolar no plasma. Dessa 

forma, os complexos cobre-tiossemicarbazonas agem como um transportador do cobre 

para dentro das células (OBATA et al., 2003). 

Alguns complexos cobre bis(tiossemicarbazonas), como o ^Cu-ATSM, demonstram 

também a capacidade de formar imagens de tumores com hipóxia (OBATA et al., 

2003). Sabe-se que a hipóxia é urna condicao patológica, onde a concentracáo do 

oxigénio encontra-se abaixo de 1000 ppm e geralmente está associada a injurias 

cardíacas e certos tipos de cáncer (HOLLAND et al., 2007). Os tumores sólidos contém 

freqüentemente regioes de hipóxia, visto que durante o curso da progressao tumoral, as 

células localizadas no interior da massa tumoral tém seu aporte sanguíneo restrito, 

tornando-se hipóxicas e na maioria das vezes mais lesionadas (OBATA et al., 2003). O 

mecanismo de internalizacáo das tiossemicarbazonas complexadas com o cobre-64 nos 

tumores com regioes de hipóxia envolve a reacáo redox do Cu + para Cu1+ pelo 

grupamento metil presente na molécula das tiossemicarbazonas (MCQUADE et al., 

2005). 
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Hoje, na prática da medicina nuclear, o 18FDG (18F-2-desoxi-2-flúor-D-glicose) é o 

radiofármaco mais amplamente usado para deteccáo e formacáo de imagens tumorais. 

Entretanto, por causa da heterogenicidade dos tumores malignos, o 18FDG pode gerar 

imagens com resultados falso-positivos, devido a sua incapacidade de distinguir entre 

massas tumorais viáveis/residuais e massas resultantes de tecido necrótico ou cicatricial 

(OBATA et al., 2003). Além disso, a fixacao do FDG pelo tecido tumoral é dependente 

do nivel da glicose no plasma, visto que, o FDG compete com a glicose. A falsa-

positividade também é vista pelo fato que varios tecidos do corpo, de acordó com a 

demanda energética, metabolizam a glicose para gerar adenosina trifosfato (ATP) 

(VALLABHAJOSULA, 2007). A especifícidade do 18FDG no diagnóstico dos tumores 

também se torna limitada quando ocorre um processo inflamatorio onde se concentra 

urna alta taxa acumulativa da glicose, devido ao metabolismo dos macrófagos e células 

inflamatorias. Já nos tumores cerebrais, a dependencia exclusiva pela glicose no 

metabolismo normal do cerebro, dificulta o diagnóstico específico. Assim, a fixacao 

absoluta do FDG pelos tumores depende de muitos fatores e pode nao refletir 

necessariamente a agressividade e a taxa proliferativa das células tumorais 

(VALLABHAJOSULA, 2007). 

Por outro lado, o 64Cu também poderia ser um eficiente radionuclídeo para o tratamento 

de tumores, devido a seus múltiplos modos de decaimento (decaimento P+ e P", captura 

eletrónica). Além disso, quando complexado com drogas (p.ex. tiossemicarbazonas), 

permite que a concentracáo regional da droga seja monitorada em tempo real pela 

técnica PET. Recentemente, tem sido proposto que os danos causados ao DNA pelo 
64Cu sao devidos as emissoes dos elétrons auger, com alta transferencia linear energía, 

resultantes do decaimento por captura eletrónica. Varios estudos mostram que a 

penetracao no tecido dos elétrons Auger, emitidos pelo 64Cu, alcanca 5 uní. Assim, 

quanto menor for o diámetro das células tumorais maior será a radiotoxicidade 

provocada pelos elétrons Auger, urna vez que eles se localizarao mais próximo ao DNA. 

Já a penetracao das partículas P" do ^Cu, com energía de 278 keV, alcanca no tecido 

em media 1,4 mm. Por esta razáo, o efeito citotóxico das partículas P'pode alcancar nao 

só urna célula, que tenha captado o 64Cu, mas também todas as células ao redor 

(OBATA et al. 2005). Em nossos resultados, apesar dos compostos Culac (nao-

irradiado) e o 64Culac (irradiado) demonstrarem potente acáo citotóxica em todas as 
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células tumorais testadas, nao ocorreu aumento significativo da acao antitumoral in vitro 

do 4Culac, provavelmente, por causa da baixa atividade específica induzida do ^Cu 

(56,54 Ci/mol) obtida através da producao de 64Cu no reator de pesquisa TRIGA-IPR-

Rl , ou pelo fato de que trabalhamos com cultura em monocamda , onde a dimensao do 

tumor é demasiadamente pequeña para serem atingidas pelas partículas P" de 278 keV, 

as quais poderiam atravessar a monocamada de células sem, no entanto, transferir a 

energía necessária para matá-las. Estudos em modelos tumorais animáis poderao 

solucionar esta questao. No entanto, pode-se obter urna atividade específica bem mais 

alta utilizando-se da producao do 64Cu em reatores mais potentes dedicados á producao 

de radionuclídeos para uso como radiofármacos ou em cíclotrons. A reacao nuclear 

comumente usada para obtencao do 64Cu com alta atividade específica (10.000 

Ci/mmol) é 64Ni (p,n)64Cu, utilizando -se o ciclotrón como ferramenta (WELCH et al., 

2003). 

Recentemente, alguns pesquisadores tém investigado algumas aplicacoes para o cobre 

livre ou fracamente quelado, usando o citrato de cobre como radiofármaco. Os estudos 

baseiam-se na exploracáo de anormalidades encontradas durante a biodistribuicao do 

cobre. Os primeiros estudos foram centrados na doenca de Wilson. Os pacientes com 

suspeita da doenca de Wilson mostram aumento da fixacáo hepática em comparacao aos 

controles. Já quando os síntomas desta doenca comecam a aparecer, a absorcao no 

fígado é retardada após a administracao oral ou intravenosa do cloreto de cobre 

radioativo, e em 2 h é diminuida. Ao mesmo tempo, a fixacáo extra-hepática ocorre 

especialmente nos rins. A progressao da doenca torna a fixacáo hepática ainda mais 

lenta, enquanto aumenta a fixacáo extra-hepática. Este tipo de varredura é útil para o 

acompanhamento da evolucao da doenca, bem como para observacao dos efeitos da 

terapia com quelantes (BLOWER et al., 1999). 

Nos estudos de biodistribuicao a alta fixacáo no fígado é considerada um problema para 

as tiossemicarbazonas complexadas com cobre por causar citotoxicidade aos 

hepatócitos (OBATA et al., 2005) e por prejudicar as imagens do miocardio (SMITH et 

al., 2004). O acumulo dos complexos cobre-tiossemicarbazonas no fígado é em parte 

justificado pelo fato destes compostos serem seletivos por ambientes com hipóxia, urna 

vez que 75% do sangue que entra no fígado é pela veia porta e apenas 25% pela arteria 

hepática (OBATA et al., 2005). Outra justificativa se deve ao grande número de 
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metaloenzimas presentes no fígado que necessitam do Cu na suas subunidades 

estruturais para desempenhar suas funcoes. Dentre elas, a superóxido dismutase (SOD), 

que contem em cada subunidade um átomo de cobre ou zinco, os quais se ligam ao 

grupamento imidazol desta enzima. A SOD é urna enzima amplamente distribuida no 

citosol das células eucarióticas e sao abundantes no fígado, rins, adrenal e hemácias. O 

papel desta enzima no corpo é servir como mecanismo de defesa contra radicáis livres 

(peróxido de hidrogénio) e também quebrar os complexos de cobre no fígado (SMITH 

et al., 2004). Os nossos ensaios de biodistribuicao mostraram urna maior fixacao 

hepática da 64Culac (9,01 ± 3,32% Dl/g). Já a fixacao na pata com tumor de Ehrlich foi 

em parte comprometida, pelo fato do tumor nao ter atingindo um tamanho superior. 

Entretanto, apesar da baixa fixacao, nos tempos de 60 min. (0,47 ±0,18 %DI/g) e 240 

min (0,44 ± 0,02%DI/g), foi possível verificar que a 64Culac é mais seletiva e específica 

para diagnóstico de tumores quando comparada ao 64CuCl2. A baixa fixacao no cerebro 

é justificada pelo fato que pequeña parte do composto pode ter sido absorvida pela zona 

de gatilho quimiorreceptora (KATSUNG, 2005). Em geral, fármacos mais lipofílicos e 

de baixo peso molecular, como as tiossemicarbazonas, tém seu volume de 

biodistribuicao maior, dada a sua maior facilidade em atravessar membranas 

(KATZUNG, 2005). 

Assim, este projeto, contribuiu para o desenvolvimento de urna ferramenta para 

aplicacao em imagens multimodais, como a imagem molecular, o que é considerado 
i o 

essencial para a oncología, urna vez que o FDG nao é específico para o diagnóstico de 

tumores. 
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8- CONCLUSOES 

• Todas as tiossemicarbazonas, derivadas de (N4)-orto-toluil-2-acetilpiridina e 2-

piridinoformamida, bem como seus complexos metálicos possuem potente 

atividade antitumoral contra células de tumores malignos cerebrais e mamarios. 

• As células RT2, T98, MCF-7, CAE foram bastante sensíveis ao tratamento com 

as tiossemicarbazonas Culac, Lac, Lacm, Lacpt, independente do status da p53. 

• O mecanismo de morte celular programada (apoptose) foi desencadeado pelas 

tiosssemicarbazonas testadas em todas as células tumorais malignas tratadas. 

• A producao do radiofármaco 64Culac, através do uso do reator TRIGA-IPR-Rl, 

foi desenvolvido com sucesso. 

• A integridade estrutural do radiofármaco 64Culac foi mantida, mesmo depois das 

8 horas de irradiacáo no Tubo Central, do reator TRIGA-IPR-Rl. 

• A alta citotoxicidade in vitro do radiofármaco 64Culac foi observada em todas as 

células tumorais tratadas. 

• A fixacao no tumor de Ehrlich do radiofármaco 64Culac foi mais efetiva do que o 

sal de cobre ( 4CuCl2), no tempo de 240 min. após administracáo i.v. indicando 

o potencial desta tiossemicarbazona como agente de deteccao tumoral 

• O reator TRIGA-IPR-Rl constituiu urna boa ferramenta para desenvolvimento 

de radiofármaco Culac experimentalmente, contudo a sua baixa potencia de 100 

kW produziu radiofármacos com baixa atividade específica. Este fato acarretou 

no aumento da concentracáo química da droga administrada nos camundongos. 

• Os resultados indicam que as tiossemicarbazonas dervadas de N4-orto-toluil-

2acetilpiridina complexadas como o cobre sao agentes promissores para 

deteccao de sitios tumorias in vivo pela técnica PET (vide anexo 3). 
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9-PERSPECTIVAS 

• Avahar os mecanismos de interacao das tiossemicarbazonas com a 

ribonucleotídeo redutase. 

• Avahar os estudos de biodistribuicao do radiofármaco 64Culac, através da 

técnica de imagem PET, em camundongos swiss fémeas. 

• Avahar novos estudos de biodistribuicao em outros modelos tumorais. 

• Producao do 64Cu, com maior atividade específica, utilizando-se do 

ciclotrón. 
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APÉNDICE A 

Principios Físicos na Medicina Nuclear 

Decaimento Radioativo 

Emissao de Partículas Alfa 

A emissao de partículas alfa é o único tipo de decaimento radioativo espontáneo que 

emite partículas pesadas, excetuando-se a fissáo. Isso tanto para as especies naturais 

como para as produzidas artificialmente. O processo de decaimento alfa para um núcleo 

pode entáo ser descrito como na equacao 12: 

YA T ^ 4 7-7- 4 

A z - Yz-2 + He2 (12) 

Onde, Z é o número atómico, A é o número de massa, e X e Y simbolizam diferentes 

especies nucleares. 

Urna partícula alfa tem entao urna massa igual a 4 vezes a massa do protón (ou 7000 

vezes a massa do elétron), e carrega duas unidades de carga elétrica positiva. 

Os produtos do decaimento (núcleos filhos) de um núcleo obtidos por emissao de 

partículas alfa, podem ou nao ser radioativos. As partículas alfa correspondem a urna 

dada transicao entre o núcleo pai e o núcleo filho possuem energías características e 

discretas, portante, sempre tém a mesma energía cinética (SALVAJOLLI et al., 1999) 
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Emissáo de Partículas Beta 

A emissao da radiacao beta é um processo mais comum entre os núcleos leves ou de 

massa intermediaria, que possuem um excesso de néutrons ou de prótons em relacao a 

estrutura estável correspondente. Radiacao beta é o termo usado para descrever elétrons 

de origem nuclear, carregados negativamente (e"), ou positivamente (e+). 

Existem tres formas de emissáo beta: (3", (3+ e Captura de Elétrons (EC). A radiacao P" 

consiste de elétrons (também chamados négatrons) de alta energía que se originam no 

núcleo. Esses elétrons nucleares tém propriedades idénticas aos elétrons atómicos, e 

assim sua massa é (1/1840) urna, e carregam urna unidade de carga negativa. Um núcleo 

instável porque tem poucos prótons, e entáo apresenta excesso de néutrons tenderá a se 

estabilizar aumentando sua carga nuclear, ou seja, emitindo elétrons. Assim, numa 

análise rápida, o decaimento P" se reduz na transformacáo do neutrón em protón, como 
3 4 0 

porexemplo: H\ ~~* Hej + e~\ • I s s o pode ser ilustrado na equacáo 13. 

^ ->7z + 1 +¿ + v 03) 

Diferentemente das partículas alfa, observou-se que as partículas beta negativas, de 

núcleos idénticos, sao emitidas com continuidade de energía, variando de zero até urna 

energía máxima característica do núcleo pai. Assim, no núcleo do átomo saem 

partículas com todas as energías possíveis e o núcleo resultante nao poderá ter urna 

energía definida. Devido a este problema, Pauli, em 1933, postulou a emissao de urna 

segunda partícula para acompanhar cada emissáo beta. Essa segunda partícula 

carregaria a diferenca de energía entre a partícula beta e a máxima em cada caso 

(SCAFF, 1997). 

Contudo, desde que a energía e a carga elétrica sejam conservadas na emissáo beta, esta 

segunda partícula nao poderia ter carga nem massa. Desse modo, esta partícula 

hipotética recebeu o no me de neutrino (pequeño neutrón), com o símbolo v, cuja 

existencia foi confirmada experimentalmente em 1956. Reines e Cowan, também em 
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1956, conseguiram detectar antineutrinos (v) sendo que o antineutrino difere do 

neutrino somente na direcáo do seu spin (SALVAJOLI, et al., 1999). 

Urna outra forma de decaimento beta foi descoberta por C.D. Andreson em 1932. Esta 

radiacao consiste de partículas de massa igual a massa do elétron, mas tendo carga 

elétrica positiva. A partícula do decaimento P+ é um elétron positivo, também chamado 

positrón, que é a antipartícula do elétron (POZZO, 2005). 

A partícula P+ é emitida por um radionuclídeo de origem (pai), com excesso de prótons, 

que sofre urna transmutacáo e passa a ter número atómico Z-l. Este processo, o 

decaimento P+, pode ser representado pelas equacoes 14 e 15 (POZZO, 2005). 

Y MTA ° 
A Z ^ 7 z - ! + e + 1 + V OU 

p = n + p+ + v 

(14) 

(15) 

Ou seja, um protón se transforma em um neutrón (que permanece no núcleo) e um 

positrón, que é emitido juntamente com um neutrino. Por isso, o espectro energético de 

P+ é continuo, com urna energía media e urna energía máxima, como mostra a FIG. 60. 

FIGURA 60: Exemplo de espectro de partículas p+ emitidas por 

radionuclídeos instáveis por excesso de prótons (POZZO, 2005). 

Este fenómeno tem interesse fundamental na deteccáo de radioisótopos emissores de p+ 

(SALVAJOLI, et al., 1999). 
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Fótons de 511keV podem interagir com o meio que os cerca através de efeito 

fotoelétrico e espalhamento Compton. Fótons de energía ácima de 1,02 MeV podem 

aínda interagir formando um par de partículas (materia e antimatéria). A FIG. 61 mostra 

a probabilidade de ocorrer um processo ou outro em funcao do número atómico efetivo 

(Z) do meio (POZZO, 2005). 

120 

Espalhamento Compton 
dominante 

10 100 
hv (MeV) 

FIGURA 61 - Probabilidade relativa dos tres tipos de interacáo de fótons com o 

meio de propagacao (efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e producao de 

pares). Na regiao correspondente ao retángulo cinza se concentram substancias com 

número atómico em torno de 9,7, que corresponde ao Z da agua, maior constituinte do 

corpo humano (POZZO, 2005). 

Observa-se no gráfico que, para um número atómico próximo ao da agua (9,7) e energia 

de 511 keV, o processo dominante é o espalhamento Compton. Como o corpo humano é 

composto de 70% - 80% de agua, este é o principal processo de interacáo de fótons de 

aniquilado com o corpo do paciente (POZZO, 2005). 

A terceira forma de decaimento beta foi descoberta por Alvarez, em 1938, e envolve a 

aniquilacao de carga do protón, transformando-o em neutrón, pela captura de um elétron 

orbital. Ele pode ser ilustrado na equacáo 16: 
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¿_l+Xz _ ^ 7 ^ i + v (16) 

Quando um elétron é removido do orbital por sua captura pelo núcleo atómico, o lugar 

que fica vazio é imediatamente preenchido por algum elétron que esteja num orbital de 

energía mais alta. Durante esse processo nenhuma partícula é emitida, e só fica 

caracterizada a sua existencia porque um elétron, ao saltar de um orbital de energía mais 

alta para um orbital de energía mais baixa, emite urna energía característica, que é o 

raios-X. Entretanto, a captura de elétrons orbitais pelo núcleo atómico pode vir 

acompanhada, algumas vezes, da emissao de elétrons atómicos, denominados elétrons 

Auger. Isso acontece quando o raios-X emitido colide com um dos elétrons que 

permaneceram nos orbitais atómicos. Nessa colisao, o raios-X cede energía ao elétron, 

que é entao deslocado do orbital para fora do átomo, passando a ser observável 

(POZZO, 2005). 

Emissao Gama 

Em alguns casos, após a emissao da partícula pelo núcleo, o processo radioativo se 

completa; mas, em muitos casos, o núcleo filho ainda contém certa quantidade de 

energía, permanecendo "excitado". Os núcleos formados em tais estados excitados 

podem emitir o excesso de energía na forma de fótons chamados de raios gama, os quais 

apesar de se originarem do núcleo, sao de natureza eletromagnética. Pode-se dizer assim 

que a emissao dos raios y é a energía de excitacao do núcleo filho (CHRISTIAN et al., 

2007). 
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Abstract 

Reaction of n-butyltin Irichloríde [{fl-BuJSnCy with 2-pyridincformamtde thiosemicarbazoru; (H2Ani4DH) and its /V(4)-methyl 
(H2Am4Me) and rV(4)-elhy] (H2Am4El) derivatíves gave [(»-Bu)Sn(2Am4DH)C!2] (1). t(«-Bu}Sn{2Am4Me)Cl>] (2), and ((»-Bu)Sn(2A-
m4Et)Cy (3). Thiaseroicarbazones as well as their lin complexes are active as amiimcrobials against the growtb of Candida albicans and Sal-
morulla lyptamurium and were highlv active against malignan! glioblasloma. The cytotoxic activity of cotnplexes l~3 is similar. Among the 
studied compounds [(»«Bu)Sn(2Am4DH)€Í2] (1) was the most active as antiproliferaiivc ícylostatic) agem. Thiosemicarbazones and thcir 
tin(IV) complexes proved to be more potent as cytoloxk agents than eísplatín. Ali the compounds were able to induce apoptosis. 
© 2007 Ebevier Masson SAS. AH rjghts reserved. 

Keywords: 2-PyiMÍReformamtUe thi&semicarbaxones; Tin(lV) complexes; Cryslal smieuires; Antimicrobial activiiy; Cytotoxic activity 

J. Introduction 

Itiiosemicarbazones and their metal complexes present 
a wide range of bioactivities [1—3). The pharmacoiogical pro-
files of 2-formyl, 2-acetyl and 2-henzoylpyridine thiosemicar
bazones have been investigaled (1). Although the itlerature 
reportes some structurai and spectral studies on 2-pyridinefor-
mainkle-derived thiosemicarbazones (4—9). to our knowledge 
their pharrrcu-ologieal applications have noi so lar been inves-
ügated. Our group have recently started the study of ihe pos-
sibte pharmacoiogical applications of this class of compounds. 

Tin complexes are taiown for their múltiple applications as 
antimicrobtafs and biocídes [10]. Moreover. orgaiiotin(lV) 
compounds are known to exhibit important cytotoxic effects 
against tumor cell lines [11 — 14]. VVíth this in rnind we are 

' Corrcspontling mümx. Tel.: +55 31 34» 5740; fax: 
£-mail wldrms: hberaido#«fmg.br (H. Beralüo). 

55 31 349SJ700. 

now imerested in ubtaining litt complexes with thiosemicarba
zones as 3 strategy of preparatton of new drug candidates i:n 
which the metal and ligatid could acl synergistícally. We dem-
onstrated that «-butylttn(lV) complexes with 2-benzoylpyri-
dine thiosemicarbazones were active as cytotoxic agenls 
against MCF-7. TK.-10 and UACC-62 human tumor cell Unes 
[15]. The di-»i-butyl derívalive proved to be more active than 
the clínically used drug etoposide. Thiosemicarbazones as 
well as their tin(lV) complexes were able to induce apoptosis 
in UACC-62 cells [15], 

ln the present work n-butyltin(IV) complexes were obtained 
by reactiiig [(»-Bu)SnClj| with 2-pyridinefonnamide thíose-
micarbazone (H2Am4DH) and its Af(4)-methyl (H2Am4Me) 
and JV(4)-ethyl (H2Am4Et) derívatives (where Am stands for 
the amina group attached to the iminecarbón, Fig. t). The cy
totoxic activity of the studied compounds has been investigaled 
against glíoblastoma cell lines. The antimicrobial activity of 
the studied compounds in cultures of Candida albicans and 
Salnumella typhimurium has been investigaled as well. 

0223-5234/$ - w froot nuuer © 2007 Elstvier Masson SAS. All rights reserved 
,; .■ I'i h il- ■IHM-.I. .■!>■ 09,016 
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Flg. í. G^oseric strocíuce of l-pyridindbrmamidtí-derivíd íhiosemíearbaxoríes. 

2. Residís and disctissioii 

2.1. Formation oflhe tin(fV') compíexes 

Mieroaiialys.es atid molar conducttvily data are compatible 
with the formation of the foltowing compíexes: [(n-Bu)Sn-
(2Am4DH)CI2J (1). l(n-Bu)Sn(2Am4Me)Cli] ¡2), [(n-Bu)Sn-
(2Am4Et)CÍ3.] (3), in whíeh an anionic thiosemíearbazone ¡s 
attaehed to the metal centre and the remaining coordinatíon 
sites are oceupied by one n-butyl group and two chloride ions. 

2.2. Spectroscopic characterization 

The vibrations attributed to K ( C = N ) at 1611—1606 cm-1 

in the infrared spectra of the free thiosemicarbazones shíft to 
1650—1643 cm""' in the spectra of compíexes 1—3, in agree-
ment with coordinaiion of the azomethine nitrogen 116,171. 
The »'(C=S) absorption whkh lies ín ttie 855—847 cm"1 

rango to the spectra of the iígands sh'tfts to 734—693 cm-1 

in the spectra of compíexes 1—3, indicating the coordinador! 
of sulfur. The 111—54 cm""' shifl ís compatible with complex-
alion upon deprotonatiott and formalion of a thiolate sulfur 
(16.18]. The in-plane deformalion m«de of the pyridine ring 
at 622—600 cm"' in the spectra of the uneomplexed thiosemi
carbazones shifts to the 649—646 cm""' range in complexos 
1—3, suggesting coordinaiion of the hetero-aromatic nitrogen 
[18). The. ¡tbsorplions al: 542—522 cm""' tu the spectra of com
píexes 1—3 were attributed to the HSn—C) vibratkm roode and 
Ihose at 482—442 cm""' to the v(Sn-N) (imine) stretching vi
bratíon. Bands at 368-329cm'"', 309-241 cm ' and 284-
237 cm"' were attributed to the KSn—S). KSn-Np,.) and 
KSn—Cl) vibrations, respectively |'|()J. 

Therefore in the completes thiosemicarbazones are at
taehed to the metal through the NPS-N~S chelating syslem 
attd chloride iotis along with the n-butyl group occitpy tlie re
maining coordinaiion posítfcms. 

The NMR spectra of thiosemicarbazones and their titi(IV) 
compíexes were recorded in DMSO-4¡ because this is the 
only solvent which dissolves ¡til ligands and compíexes. The 
'H NMR abonances were assigned on the basis of chemical 
shifts, multtplicities and coupling conslams. The carbón type 
(C, CU) was determined by using distortionless enhancemenl 
by polarizado!! transfer (DEPT135) experiments. The 

assignments of the protonated carbón* were made by 2D hel
ero-nuclear múltiple quantum coherence (HMQC) experiments 
using delay valúes which correspond to *J(C, H). An ,!(,Sn 
NMR study was performed for 1—3 and also for the starting 
salí for the purpose of comparison. 

ín the 'H NMR spectra of the uncomplexcd thiosemicarba
zones the N3—H chemieal shifts in DMSO-rff, ocetir at 10.07— 
9.99 ppm. indicating hydrogen bonding with the solvent 
(10,16). This signal ís absertt in the spectra of 1—3, according 
to depratonation and formalion of an anionic ligand. Upon co-
ordimttion the signáis of the pyridine hydrogens undergo sig
nifican! shifts. The 13C NMR signáis of C=S, C™*N and the 
pyridine carbons also shíft in accordance with coordinaiion 
of the sulfur. the imine nitrogen and the hetero-aromatic nitro-
gen, leading to compounds in which thiosemiearbazone adopts 
the £ configuration in relation to the Cl—N2 bond. 

In the "*Sn NMR spectra of compíexes 1-3 (DMSO-<4) 
only one signal was observed ín the S— —337 to —342 ppm 
range, compatible with the presence of one tin site. The 
valúes of the ' l9Sn signal are in agreement with the data re
poned in the literature for hexa-coordinated tin compíexes 
¡19]. In a prevkms work we fourtd í = - 3 5 3 ppm for |(«-
Bu)Sn(2Bz4P!i)ClJ) (2B/.4Ph = 2-benzoytpyridine thiosemi-
carbazonato) [10] which also comains an anionic iridemate 
thiosemíearbazone along with two chloride ions and one 
«-butyl group in the metal coordinaiion sphere. 

The valúes of 'Ví^C-1 "Sn) were l/(593 Hz), '/(638 Hz) 
and './(fi74 Hz) for compíexes 1—3, respectively. The valúes 
of Ví'-'C-' l9Sn) were 2/(47 Hz). 3i(40 Hz) and 2Jm t-te), re
spectively. and Ihoac of 3J(13C-"9Sn) were 'V(159HzX 
3J(l2i Hz) and 37(I62 Hz), respectively. In all cases *J<}J 
as observed before for tin compíexes with 2-benzoylpyrt-
dine-derived thiosemicarbazones [I0J. 

In the Mossbauer spectra of complexos 1—3 the valúes of 
isomer shíft are very similar for the three compíexes, in agree
ment with the similar s-density aruund the metal centre in the 
three compounds, Ttie isomer shifts decrease upon coordina-
don due to the variation itt the percentage of s-character as 
tin changes from approximately sp3 hybridízation (25% 
s-cliaracter) ín |(«-Bu)SnCI;s) to sp3d3 (171* s-character) ín 
the oetahedral compíexes 1—3 [10,20]. Henee <5 valúes are 
1.31 mms"' for [(n-Bu)SnCl,J [I0J and 1.09(5). 1.07(5) and 
1.09(5) mm s"1 for compíexes 1—3, respectively. For [(«-
Bu)Sn(2Bz4Ph)CU! we had found á = 1.06 mms ' [10] indi
cating a similar s-density in all cases. 

The qtmdntpole splttting valúes for 1—3 were 2.07(5), 
2.15(5) and 2.17(5) mms - 1 , respectively. suggesting an in-
crease in the ¡tsymmetry of charge distribution with increasing 
volume of the substituettt attaehed to N(4). This variation is 
probably duc to spalial effeets but differences tn the electronic 
contributíon among the three groups could also take place. 

2.3. X-ray diffraakín analysis 

A summary of erysla! dala, experimental details and refine-
ment results are Usted in Table 1. Seiected intra-moleeular 

Plcia* ¿ilr Ibisarüc^; m prevv a-.. lu idJ t" Miildcs a Jl . I.ur. J. Mcd. Ct í '» . ¡¿tRIT.. iii»i.lll 101t)iiAjHk:t.n.j:iilt7.ir).U16 ~1 
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Table i 
Crystal data, sirucfore soiutkm methods and rvfinemcrtt results for [(n~8u>-
S«(2Afit40H>a23 (I) artd í{íi-8u)Sní2Am4E£}ai| (3) 

Qmipound 

Empírical formula 
Formula wdghf 
Q-ysiaJ system 
Spyee group 
Uftit cell díniensiiHis 

o, A 
6, A 

a &* 
Volunte. A 
Z. Ueiisiíy cale, Mgtor* 
Absorptíon 

coefíicient, (¡ó n¡m' l 

«000) 
Crystal sí¡r.c, mam 
Crystal eolor, sllíipc 
0 range for data coll., * 
índex range, Mi 

Complete ness 
AbSt»|)tH>ñ CtKTáCtiíRI 
Max. aml miñ. íransm. 
GtH>dness-üf-fil un F 2 

ítefK*etion& Cflllecied/ 
unique {Rial) 

Dala/restraínts/ 
páramete)* 

^>h«. wK<a* 
R.«. »*,ti 
Larg. pcaS¡ & hato,c Á~* 

|(«-Btt)Sn(2Am4DH) 
c u <i) 
C H U J C I J N J S S I I 
440.95 
Oñhorhombk 
Í>2|2.2¡ 

10.522(1) 
11.880(1) 
1X445(1) 
90 
1680.6(3) 
4, 1.743 
1.960 

872 
0.26x0.21x0.10 
Yt'llow, inregular 
129-28.06 
~ I J < » < 1 3 
-12 < í <15 

15 < / < 17 
98.8%, « = 28.06* 
SADABS 
0.8281 aml 0.6298 
0.889 
10,877(3988 
1(1.0743) 
3988/W1SI 

0.0392, 0.0636 
0.0529, 0.0666 
0.931 aud 0.965 

[(ii-Bu)Sn(2Am4Bt) 
CU<3) 

C„H,,ClíNsSSc» 
469.1» 
Monoclinic 
P2,k 

7.970(1) 
11.287(1) 
11.725(1) 
97.150(2) 
1933.0(3) 
4. 1.612 
1,709 

936 
0.21x0.19x0.18 
Yeítow, prism 
1.92-28.09 
™9<A< 10 
-21 < * < 25 

! 6 < í < 9 
94,8%, « = 28.09» 
SADABS 
0.7484 aoü 0.7154 
0.836 
11,437/4468 
¡0.07 II) 
4468W199 

0.0404, 0.06(5 
0.0878, 0.0726 
0.472 and 0.878 

bond distances and angies in complcxes 1 and 3 are given in 
Table 2. Figs. 2 and 3 are drawings of the molecules. 

Crystal and molecular structures of H2Ani4DH and 
H2Am4Et llave been deiermined prevíouslv bv some of us 
14,')]. 

Upon coordination the expeeted lengthemng of (he C8=S 
bond frora 1.698(2) and 1.697(3) Á in H2Am4DH and 
H2Am4£t to 1.751(5) and 1.750(4) Á ¡n t and i and shorten-
ing of the N3-C8 bond from 1.341(2) to 1354(6) Á ¡n 

H2Am4DH and H2Am4Et to 1.301(6) and 1.304(4) A in 1 
and 3 are observed, Therefore the C—S bond changes from 
a double to a prcdomínantly single bond whereas N3—C8 ac
eitares some double bond charactec 

In complexos 1 ancl 3 the metal ís located in a dístorted oc-
tahedral envitonment with thiosemicarbazone acting as a nega-
tively eharged ligand which acls as a tridentate Npy—N—S 
eheiating system. Some differences in bond distances and an
gies were observed betwecn the lwo complcxes (see Table 2), 
The Sn-Np» bond dislances are 2.310(4) Á (1) and 2.286(3) Á 
(3); the Sn-N distances are 2.162(4) Á (I) and 2.136(3) Á (3). 
and the Sn-S distances are 2.483< I) Á (1) and 2.495( I > Á (3). 
The remaining siles are oceupied by a rtegatively charged n-
buiyl ligand (d(Sn-Q~2.l50(5)Á (.1) and 2.132(5) Á (3)] 
and by two chloride ions [d(Sii-~OI) = 2.579(1)Á (1) and 
2.608(1 >Á (3). and (í(Sn~CI2) = 2,476(1) Á (I) and 
2.449(1 )Á (3)|. In bolh the complcxes ihe Sn-C12 distarles 
¡s smaller than the Sn~Cll dístance doe to hydrogen bonding 
(sec Table 3) and lo the proximily of the n-butyl group to CU 
as shown by the smaller Cll—Sn—CU angte in relation w 
C12-Sn-Cil, 

A twisting of approximately 180° in the N2—N3 bond of 
thiosetnicarbazones lo match the steric ret[utit>ments oí triden
tate coordination was evideneed. Henee some angies tmdergo 
significan! changes on complexation. The C8—N3—N2 angle 
varíes from 118.4(2)° in H2Am4DH to 115.0(4)" in 1 and 
from Il7.5(2f in H2Am4El to 113.9(3)" in 3; N3-C8-S 
varíes from 120.3(2)° in H2Am4DH to 127.9(4)° in 1 and 
from 120.0(4)° in H2Am4Eí to 128.2(3)° in 3: N4-C8-S 
varíes from 123.0(2)° in H2Am4DH to HSM4f in I and 
from 124,1(4)° in H2Am4Et to 115.1(3)* in 3. 

In both the compiexes a number of hydrogen bonds are 
íormed in the erystal packing airangement (see Figs. 4 and 
5). The most significant of these oceur between the amino do-
nor grottps and the CU atoras of neighbouring ehains, which 
aet as acceptors (Table 3). Thcse interactions give rise lo 
a thrce-dimensional supramolecolar network. 

2.4. Antimkrobial actírity 

The mínimum ínhibitory eoneeturatiotw (MICs) against S. 
typhimurittm and C. albicans of th'tosemiearbazones and thetr 

Tahl«2 
SdccKd bond distances aml smgli» fur [(n-Bu}Sn(2Am4DH)aj] (1) aml J(»-B«)Sní2Am4Et)CI2J (.3) 

l (A) 3 (A) Angle l O H") Angle 1(*> 3C) 
C.7-N2 
H2-N3 
N3-C8 
C8-N4 
C8-SI 
Sn-NI 
Sn~N2 
So-ai 
Sn~a2 
So—551 
Sn-CI 1 

1.291(5) 
1.384(5) 
1.301(6) 
1.339(6) 
1.7.51(5) 
2.310(4) 
2.162(4) 
2.579(1) 
2.476(1) 
2.483(1) 
2.150(5) 

1.304(4) 
1.386(4) 
1.304(4) 
1.354(4) 
1.750(4) 
2.286(3) 
2.136(3) 
2.608(1) 
2.449(1) 
2.495(1) 
2.132(5) 

C7-N2-N3 
N2-N3-C8 
N3-C8-N4 
.N3-C8-S1 
N4-C8-S1 
Nl -Sn-St 
Nl-Sn-CH 
Hi—Sn-C12 
NI-Sn~Cl l 
N2-S.1-NI 
N2-Sn-Sl 

115.8(4) 
113.0(4) 
116.5(5) 
127.9(4) 
115.6(4) 
150.7(1) 
82.1(1) 
82.4(1) 
99.1(12) 
71.8(1) 
79.0(1) 

114.5(3) 
113.9(3) 
116.7(4) 
128.2(3) 
115.1(3) 

151.25(9) 
80.12(8) 
84.96(8) 
104.0(2) 
72.60(1) 
78.69(8) 

N2-Sn-Cll 
N2-SO-CI2 
N l - S n - C I I 
S l -Sn-Cl l 
SI-SB-CI2 
S l - S n - C l l 
Clt~Sn-C12 
C l l - S n - C l l 
cn-sn-cn 

83.2(1) 
86.6(1) 

168.4(2) 
94.97(5) 
95.76(5) 
109.9(1) 

163.48(5) 
88.5(2) 
99.8(1) 

83.53(9) 
91.48(9) 
17Í6Q) 
95.21(4) 
97.61(4) 
104.3(2) 

165.03(4) 
89.4(2) 

94.80(2) 

! i'icaw m e ilu- jnick in presea'.- IWMJ r . Mmaf. el ai . iur. J Mea (licm (2l*)'i. <lui.l» l(>lt>''iij!)k-;i.2O07(i9MI6 

J 
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C14 

í%. 2. Molmüür piúl t>f i(n-Bu)Sní2Am4DH)Cl:;| (ií shmvmg ü\e kbeling 
scheine of (be not>-H aloms aod their dispiacemeflí dlipMMds at the 5 0 ^ prob-
abiiiíy tevd. 

tin complexes are reponed iti Table 4 along with the valúes for 
[in-BuXSnCl.,]. 

Thc valúes of MIC reveal ttiai thiosemicarbazones ate more 
active against ihe growth of $. typhimurium than againsl C. al-
hicans. Interestingly 2-fortnyl, 2-acelyt and 2-betizoylpyridine 
thiosemiearbaxones previously studied by us ¡iñ] showed 
much higher aetivity against C. alhicam than againsl S. typhi
murium, in accordance with other works in the literatee, 
which repon thal this class of compounds i* generally not ac
tive against <~ra»i-negative bacteria. Therefore, the phannaco-
logical behavior of the 2-pyridineformamide-derived 
thiosemicartíazones ts uncommon. 

Bg. 3. Molecular piot (tf j(fl-Bu)íiii(2Am4EtCy (3i showjiif tile ktwliog 
scheme of í be non~H alorns ami the ir displacement el! ípsoids at tbe 5Í)% puifo-
abílily leve!. 

Coordinatioii to tin ¡«creases the anlimicrobíal aetivity of 
thiosemicarbazones against both cultures but this mercase is 
more significant againsl (he yeasi. probably because (he start-
ing salt is already inore active against C. albicaia. On com-
piexatíon raodilications of lipophilicity can oecur. Also, tlic 
rigíd slructure of the lígand in the complex could facilítale 
its interaction with (he biological target, so Ihat (he meial com
plex rrtay be a vertiere Ibr activalion of thiosemicarbazone. as 
the antimicrobiol ageiit. 

Among (he complexos tín-6u)Sn(2Am4DH)Cli] (I) was 
the most active against S. typhimurium. The antí fangal aetivity 
of complexes 1—3 against C. albkans is similar. The above-
mentíorted results suggest that association of thiosemicarba-
zone and tin in one same eompound could be an interestítig 
strategy for dose reduction. 

Neither ol* lhe studied compounds presented higher aetivity 
thait chloramphenicol or nistatin, the reference drugs used as 
ptisitive control». However, considering that resistance to 
drugs in clínica! use is a major concern and the fact that this 
class of thiosemicarbazones showed aetivity against Gram-
negalive bacteria, thc results of lhe presen! work suggest 
ncw possibililies for fulure investigation. 

2.5. Cytotoxic aetivity 

The cytotoxic effeets of the studied compounds against 
glioblastoma are depicted in Table 5. The antiproliferative ef-
fect of the compounds was evaluated by a cloriogeníe assay. 
Thc data show that all ihiosemicarba/.ones as well as their 
tin complexes and [(/i-Bu)Sn(T.sJ were highly active againsl 
malignant glioblastoma. 

H2Am4Me was the most active eompound amongst the lí
gand series. A eoiicentralion as low as IQu.gmL~' of 
H2Am4Me was abie to kill 90% of the glioblastoma cells 
and fully inhibited lhe proliferation rate of lhe remaining cells. 
Interestingiy H2Am4El presente cytotoxic aetivity but has no 
iníluerice on cell proliferation. In fact H2Am4Et presems 
lower aetivity against the glioblastoma cells and S. typhimu
rium (see "I'ables 4 and 5). One of the reasons for this differ-
ence in aetivity could l>e lhe bulkíness of the ethyl group 
attached to N(4), which probably does not facilítate thc inter
action of H2Am4Et with thc biological targets. 

The cytotoxic activiúes of complexes 1—3 and of the tin 
salt against glioblastoma cells are similar, prcxiuctng 75—85% 
of cell deaih at 10 ng mL~l, which suggests that coordinarían 
lo tin probably inereases the cytotoxic aetivity. [(n-Bu) 
Sn(2Am4DH)Clj| (1) was the most active complex as anti
proliferative (cylostatte) agent. completely inhibíling cell pro
liferation at 10u.gm.L~1. Since the starting salt as well as 
thiosemicarbazones show cytotoxic aetivity, a synergistic ef-
fect could take place in the complexes. [(«-Bu)Sn(2A-
m4Et)Cl2) (2), cotttaining rV(4)-elhyl thtosemicarbazone, also 
shows hiv̂ ei aetivity of cell proliferation inhtbition. 

1 hiosemtcarba/ones and their lin complexes proved to be 
more poten! as cytotoxic agents than the clinically used antí-
neoplastic dtug cisplatin, which kills only 5 6 * of glioblas
toma cells al 10 u g m i r ' (Table 5). 

I'lciiw tiir this artu-lc in pii'» ;is IVJIJJ C MurKk^ ti di., huí i Nfiil C'hiin. i?ÍV7i iífi tü i(ilíi/j(')iivch ¿tWTtwolft 

Dissertacao deMestrado • Paulo Roberto Órnelas da Silva - CDTN/CNEN 

http://10u.gm.L~1


168 

IX". Mtmdes ttt ai i Eurofx-wi Jimitwi of Meéítim¡ Chamsny xx (2007) /~^' 

TM>le3 
HyAogen bond distantes fA¡ muí angks I»| fur t(»!-Bu)Si)(2An!40H)Cy (1) and ()!-Ba)Sti(lAr!i4El)C],j (?) witll ¿ ( H - A l < r(A) t 2.00 A Snxj ( O - H - A ) 110° 

D - H - A (A, *) ./(D-H) ¡i(H- -A) JCO--A) (DHA) 

{(»-Bu)SnaAm4DH¡CI2) (1) 

K/i-Bu)Sn(2Am4El!Cb¡ 0 ) 

M4-H4A"C12#1 
M4-H4B-C1¡#2 
N5-HSB---CI!» 

N4-H4A-C1I#4 
N5-HSA.«C1!#5 
NJ--H5B---M3 

Symrnt'íry transforniaií«iví usc*j (o genérate equivalen* autms: #1 .r ■■ i/2, 
- y - + - l / » , i - 1/2. 

Morphological analyses show apoptotic signs, such as ce II 
shrinking and chromatin eondeosation. iiidieating itiduclion 
of apoptosis as part of íhe meehanism of aelion of (hese eom-
pounds. Fig. 6 shows control glioblastoma cells and cells 
treated with H2Am4Me and [(n-Bu)Sn(2Ain4Me)Cl:]. Our 
prelímmary study indícales tliat tliiüsemiearbazones and íheir 
tin(lV) rompieses could be cffectivc eytotoxicAtntipralifera-
tíve eompounds against glioma. 

it is well known that glioblastoma cells express wild-type 
p5.3 protein (21,22|. Moreover, when these cells are submiüed 
to radiation ttcaiment apoptosis oceurs. This effecl is tríggered 
primarily by a p5í pathway, evidencing that RT2 cells havc 
functional pS3 protein, Sinee RT2 cells have functional p53. 
tire cytotoxic activity of the studied eompounds could be due 
lo p53-related apoptosis induction. Further studies of cytolox-
ieity and mechanisms of action are tmderway. 

3. GuucluüHttix 

Thc above-mentioned results suggest that 2-pyridinefonma-
mide-derived thiosemicarbazones present an inleresting 

0,92 
0.64 
0.63 

0M 

o.n 
0,80 

■y + 1/2. ■ ■:: n -x-

2.43 
2.72 
2.68 

2.58 
2.54 
2,22 

1/2, -y. z 

3.30X5) 
3.326(5) 
3.286(4) 

3.304(3) 
3.232(3) 
2.5%(4) 

159.4 
159.6 
157.4 

142.7 
160.1 
109.0 

x4 1/2, -y, z~Ul: #3 ■■■*. ,y-l- 1/2,-: ••■ 1/2; # 4 i ~ l , y , r. #5*\ 

pharmacological proftle and could be useful as cytotoxic and 
antibacterial agenls, Their action against Gram-ncgative 
slrairts of bacteria is unusnal among ihioscmiearbazcmes. 
üpon coordirtation to ün(IV) increased pharmacologieai ef-
i'ects are observed, indícating complexation to be a possible 
straiegy for dose reductíon. 

The presente of Ihe amino group attached to the ¡mine car
bón constantes a structural innovation, the impaet of which in 
the bioacti vicies of thiosemicarbazones has not so far been 
studied. In the present work wc started this investigalion. 

4. Experimental 

4.1. Physical measurements 

Partía) elemental analyses were performed on a Perkin El-
mer CHN 2400 analyzer. lnfrared spectra were recorded on 
a Perkin Elmer t'T-(R Spectrum GX speelrometer usíng Csl 
pellets: an YS1 mixlel 31 condnctivity brklge was einployed 
for molar condiiclivity measurements; NMR spectra were ob-
tained at room lemperature with a Brucker DRX-400 Avance 

Fig. 4. Molecular packing orí(ji-Bu)So(2Ain4DH)CI¡| (1). Kg. 5. Molecular padting of í(.ii-Bu)Sii(2Am4E()Clj| (3). 

Cicjse CÍTC duv uthle in guiris íy» IMIIIL C MLÍIUV* ti .il. hiu. 1 Med Í II.I-I O)07i. Joi ¡i).l'}|{r<.|Cinic<.li2i.i(r,),H>¡b 
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Tabfc 4 
Mínimum «ihíliitoíy «oneenfraiiofí (MIC) agamst Stíhmmíkt typhimwmm -má 

íbeir n-butyldn(lV} complexa 

Cúmpwmd 

Nistaíin 
Ctlloramphemaíl 
H2Am4DH 
H2Am4Mc 
H2Am4E< 
[(<i-Bu)Si)C2Ani4DH)CU) (1) 
((/¡.Bu)Si)(2<\m4Me>Cy (2) 
¡(H-Bu>Sn(2Ani4tt)aj! O) 
Kn-BoBnClj) 

MIC (|iM) 

5. tyfihimurLtm 

-
12 

328 
306 
574 
165 
281 
523 
814 

C. iílbicafíx 

a 
-
1312 
2448 
2294 

2 » 
281 
273 
453 

í 400 MHz) spectrometer using deuteraled dtmethyi sulfoxide 
(DMSO-í%) as the solvent and tetraraethylsilane (TMS) as m-
tenial reference. ' l9Sn NMR spectra were measured relative to 
Sn(CH3>4. Spliuing paitaras are designated as foliows: s, sin
glen d, doublet; t, triplet; q. quartet; m. multiplet. Mossbauer 
spectra were obtained from a constan t-acceleration spectrom
eter moving a CaSnG3 source at raoin temperatura The sam-
ples were analyzed at 80 K. All spectra were eorapuier-lítied 
assuming Lorenr/.ian curves. 

4.2. X-ray crystaliography 

Crystals of |(n-Bu)Sn(2Am4DH)Cl2] (1) and ((n-Bu)S-
n(2Am4Et)Cl2] (3) were raounted on a glass fiber and used 
for data colleciion. Crystal data were cotlected at 293(2) K us
ing a Bruker SMART CCD 1000 diffractometer. Graphite 
monochromated Mo Ka ladtation (X ~ 0.71073 A) was used 
throughout. The dala were processed wiih SAINT [23] and 
corrected for absorptíon using SADABS [transmissious fac
tor*: 1,000-0.540 (1) and 1.000-0.730 (3)) [24j. The ssruc-
turts were solved by direct methods using the program 
SHELXS-97 [25] and refined by full-matrix least-squarcs 
teehniques against F1 using SHELXL-97 [26]. Positional and 
anisotropie otormc displacemenl pararneters were relined for 
all non-hydrogen atoms. 

Hydrogen atoms of M-hutyl in 1 and ethyl and /i-hutyl in 3 
were placed geometrically and the positional pararneters were 
refined using a riding model. The remaining hydrogen atoms 

Tai>te5 
CyfeXoxíc acüvity of 2-pyritíinefonnam«k:-<kTÍved thiosemicaíbazoííes, thcir 
íi-bHíylünOV) complexes íí»~Bu)íínCy aml eisplalíjj against malignam gíú>-
biastoma C*Í!1S (lO^gmL"1) 

C««t(XH!ml 

Cisplatin 
H2An\4DH 
H2Am4Me 
H2Am4Ei 
[(n-BulSn(2Am4DH)Cl2l (1) 
¡(>i-Bu)Sn(2Atn4Me)Clí (2) 
¡(n-Bu)Sn(2Am4B)Cy (3) 
!(.«-Bu)SnCl,| 

% Cell deaíh 
(MTT) 

56.0*3.9 
84.1 ± 3.4 
90.2 ±1 .9 
66.3 ±11.8 
80.4 ±4 .0 
74.4 ±4.8 
84.5 ±4.1 
83.0 ±8 .9 

% Proliferación íjihjbifkwi 
(dímogenic assay) 

91.8 ±2.1 
100 ±4 .1 
100 + 3.8 

0 + 0 
100 ±2.4 

86.4 ± 3.4 
11.2+.1.1 
100 + 2.6 

were hxated in difference maps. In the final reünement all hy
drogen atoms were ineluded as lixed coniributions riding on 
attached atoms with isotropic thermal pararneters 1.2 limes 
tliose of Iheír carrier atoms. The absolute. structure for com-
pound 1 was che-sen accordíng to the Flack parameter [27]. 

Critería of a satisfaetory complete analysis were the rallos 
of ""rms" shift to standard deviation less than t).(X)l and no sig-
ntficant features in final difference maps. Atomic scaltering 
factors were obtained from "Intcmalional Tables forCryslal-
lography" [28], Molecular graphics were obtained using 
PLATÓN (29) and SCHAKAL [30|. 

4.3. Synthesis of ¡ln-Bum(2Am4DHiCl7} (l). 
[(n-líu)Sm2Am4MeíChl (2), uncí [(n-Bu)-
Sn(2Am4Át)Chl Q) 

[(«-Bu)SnCI3] (n-bulyltin trichloride) (95%) was purchased 
from Sígma—Aldrieh and used without further puríltcation. 
All olher cheinicals and solvems were of analytieal grade. 

2-Pyridineforinamide thiosemkarbazones were prepared as 
describid in the literature [4], All starting reagents were 
purchased from Sigma—Aldrieh (97—99%) and used without 
further purification. The tin complexes 1—3 were obtained 
by relluxing an ethanol solutton of the desíred ligand with 
líw-BukSnClj] in 1:1 ligand-lo-metal molar ratío. The solids 
were washed with ethanol followed by diethylether and then 
dried ¡n vacuo. All solids were stable in air. Crystals of com
plexes 1 and 3 were obtained by slow evaporation from 
ethanol. 

4.3.1. l(ii-8u)Sii(2Am4DH)Ckl (1) 
Yellow solid. Anal. Caled C^H^CUNsSSn (440.97): C. 

29.96; H, 3.89: N, 15.88. Found: C. 29.90; H, 3.89; N, 
15.69'*. Molar eonduclivity (1 x 10~3 molL"1 DMF): 
15.0 Q 'cm2mol"''. IR (Csl/nujol. cm '): KC=N) 1647s. 
KC=S) 722s, MPy) 649m, H M - C ) 542ra, KM-N) 482m, 
>'(M~S) 344w, KM-Npy) 332w. y(M-Cl) 237w, The main 
signáis in 'H NMR (DMSÍWs): (5 (ppm)-8,87 (IH, d. 
H(6)). 7.97 (IH. d. H(5)). 8.47 (IH. t, H(4)), 8.57 (IH, d. 
H(3)), 7.12 (2H, br, N(4)H), 7.89 (2H. br. N(5)H). "C NMR 
(DMSO-ifcr. ¿ (ppm)= 164.28. C8=S; 139.92, C7=N; 
145.46, C6; 128,54. C5; 143.285, C4; 123.26, C3; 149.90. 
C2: 38.17, CK 28.06, Cp; 25.43, Cy; 14.15, C8. " '$n 
NMR (DMSO-Í4>: 6 (ppm)= -337 (s). 

4.3.2. l(n-l!u>$n{2Am4Me}Chl (2) 
Yellow solid. Anal, Caled CijHivCIjNsSSn (454.98): C, 

31.68: H, 4.21: N, 15.39. Found: C, 31.78: H, 4.10; N, 
15.28%. Molar eonduclivity (l x 10""3molL'"'' DMF): 
9 .2Q - , cm í mor l . IR (Csl/nujol. cm"'): WC=N) 1650s, 
>>(C=S) Íi93m. /)ip\) 648m. H M - O 536m. HM-N) 442m, 
HM-S) 339», «.\!-Npy) 285w. ¡'(M-CT) 228w. The main 
signáis in !H NMR (DMSO*/*l: 5 (ppm)»8.86 (IH. d, 
H(6i), 7.98-7.95 (IH. HtSli, 8.47 <IH. t. H(4)), 8.59 (IH, 
d. H(3)). 7.-52 (IH. >, N(4)H). 7.95 (2H. br, N(5)H). 2.93 
(3H. d, (-t9)H). n C NMR (DMSO-dh): (5 (ppm) -= 29.55. C9; 
lr.2.96. CX—S: 140.01. C7—N; 145.45, C6; 128.50, C5; 

' rteaw ene ihis jiliilc m piud a«. IMIUÍJC. Mrmln « .ll., hur i Mftl. <Iwm. i2llu7i. dm.lu.lOINji:ji>Kih.2U0^.04.0lb 
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£ - I . ■ 

Contra! 

Á-Vr-ÍV, 
-jf 

.» ■ .f 

• - ' . 1 -

•V 

V. 

.H2Am4Me,.'.,J-- ..-,•'! .'[(n-buj Sn(2Am4Me)CIJ 
Rg. 6. PhtWtHTíkrijgríiphy of m&UgitóGI giwblasíoim ceüs treated with H2Am4Me aml í(«-Bu>Sn(2Ant4Mt;)C^j; 48 h after treatmírnt the cówifXíurklü ¡tfcluced 
roumííng eelbi, cell shrinkage and dtsrupdtm of orgittid tes mdicaííve of apopíosis. 

143.25, C4; 123.20, C3; 142.86, C2; 38.28, Ca: 28.05. C|5; 
25.50, Cy; 14.14. 
á(ppm)=-~341 !s), 

C8. "So NMR (DMSO-eW: 

43.3. l(n-liulSn(2Ám4lit)Ct¡¡ 0) 
Yellow salid. Anal. Caled C0H2|CI2N5SSn (469.02): C, 

33.29; H. 4.51: N. 14.93. Found: C. 32.97; H, 4.42; N, 
14.97%. Molar conductivity (I x NT5 mol L"1 DMF): 
9.1 O - 1 cm2moF1. (R (Csl/nujol, cm~'); KC=N) I643m, 
x(C=S) 734m, MP>0 646m. J<M-C> 522w, »>(M--N) 472», 
KM-S) 368w, níM-Np,) 339w, KM-CT) 284w. The main 
signáis in 'H NMK (DMSO-ife): <5 íppm) = 8.S5 (1H. d, 
H(6)). 7.96 (1H. t. HÍ5)), 8.47 (1H. t. H(4)), 8.58 ÍIH. d. 
H(3)>, 7.30 (IH, s, N(4)H), 7.92 (2H. bread, N(5)H). 3.42 
(2H, m, C(9)H). 1.15 (2H, ti, C(I0)H). "C NMR (DMSO-
rf6); & (ppm)= 14.23, CÍO; 36.65, C9; 161.70, C8—S; 
139.44, C7—N; 144.85, C6; 127.87. C5; 142.64. C4; 
122.60, C3; 142.13, C2; 37.65, C% 27.49, CÍ5: 24.92. Cy: 
13.57, CS. "\Sii NMR (DMSO-4,): * (ppm) = -342 (s). 

4.4. In vitro omimicwbial activity 

Antifungal activity was evaluated h) mínimum mhibitory 
eoneentration (MÍO using the ¡ruirodilulum test |3|,12| C. 
alMcems ATCC18804 stored in Sabouiaud bioth was subcul-
tured for testíng in the same médium and giow n at ^7 *C. 
Then the yeast eells were suspended aicoiding lo the McFar
land protocol 131] in satine solunmi, to produce a suspensión 
of aboul 105CFU (eolony-fonrang umtslmL"' .Scnal dilu-
tions of the compounds, previouslv dissolved in dimcthvl sulf-
oxíde (DMSO), were prepared m test tubes to Imal 
concentratíotis of 512, 256. 128. 64. 32, 16. 8. 4. 2 and 

liigmL . A 24-h oíd inocuium (100 u,L) was added lo 
each (tibe. The MIC, defined as the lowest eoneentration of 
the compound whieh ínltibits the visible growth afier 18 h, 
was determined visually after incubalion for 18 h at 37 "C. 
Tests nsing nislatin as referenee and DMSO as negativa con
trol were earried out in parallel. No inhibílion was observed 
with l%v/v DMSO. All tests were performed in triplicates 
with full agreement belween the results. 

Antibacterial activity was evaluated by mínimum ¡nhibitory 
eoneentration (MIC) using the macrodilution test [31,32], S. 
typhimurium ATCC 133II stored in Brain Heart Infusión 
(BHl) broll) was subcultured for testing in the same médium 
and grown at 37 "C. Then the bacterial cetls were suspended, 
aceording to the McFarland protocol [31] in saline solution, to 
produce a suspensión of aboul 105 CFU mL""'. Serial dilutions 
of the compouttds, previouslv dissolved in dimethyl sulfoxide 
(DMSO), were prepared in test tabes lo final eoncentnitions of 
512, 256, 128. 64, 32. 16, 8, 4. 2, and 1 pgmL™1. A 24-h oíd 
inocuium (100 pL) was added to eaeh tube. The MIC, defined 
as the lowest eoneentration of the test compound, whieh in— 
hihits the visible growth alíer 20 h. was determined visually 
after incubation for 20 h at 37 °C. Tests using chloramphenicol 
as referenee and DMSO as negalive control were earried out in 
parallel. All tests were performed in triplicates with full agree-
ment belween the results. 

4.S. In vitro cytotoxíc activity 

45.1. Cyltutxcic activity OH glioblastoma celia 
Malignar» Ktl glioblasiomn eells were maintained in Dul-

beceo's Mtxlilicd Eagle's Médium íCíibco). supplemented with 
10% fetal bovíne serum and aiilibiotíc* 150 U mL"' penicillin/ 

Heaseeile OdrWlelr m pies» m. IwIiU l. Mewtenü «i,B»r„J,HA CIMII. i.'noii. ilra ni M<\h¡ î n«.h :i>r; m nlii 
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50 (iM strepiomycin), ín a humicüiied atmosphere of 5% CCV 
95% aír at 37 "C. Tite cytotoxic effect.s were quantificd using 
a 3-(4,S-dimethiol-2-thioa?.olyl)-2,5-diphcnyl ictrazoltum bn>-
mide (MTT) coloriinetric assay (33). Briefly, glioblastoma 
cclls were seeded at 500 cellsAvell in 96-weil flat-bottotned 
piales and incubated for 24 h at 37 °C in a water jacketed in-
cubator with atmosphere of $% COj/95% air. Cells were 
treated with the test compounds dissolved previously in 
DMSO, Foltowing 48 li of incubación at 37 °C, MIT reagent 
was added to each well. Pollowing anolher 4 h of íncubation 
at 37 °C dimethyl suifoxide (DMSO) was added lo each 
well to dissolve formazan precipilates and absorbancc was 
measured at 570 nm. Tests using DMSO as negativo control 
were carried out in paralld. Al l tests were, períbrmed in trip
lícales with Culi agreement between the resulis. The statistical 
sigiriiicance was assessed using Studcnt's f-test. 

4.5.2. Cytostatic activíty ort glioblastoma cells 
The capactty of the compounds to inliibil ceJl prolifcration 

(cytostatic effect) was evaluated by meaos of the clonogenie 
assay [33). Cells were cultured in 40 mm* piales and incubated 
at 37 °C in a water jacketed incubator in an atmosphere of 5% 
COj/95% air. Cells were treated with the studied compounds 
and 48 h after treatment, thcy were washed with PBS and in
cubated with complete médium to allow colony fomiation. 
The resultan! colonies were fixed with methanol and stained 
with Giemsa. Colonies with more than 50 cells were counied. 

4S3. Múfphologkal analyxh of tumor cells 
Glioblastoma cells were seeded in 96-well piales and 

treated with úie studied compounds. Morphological changes 
were analyzed 48 h after thc treatment by contraxt-phase mi-
croscopy (Nikon). 

5. Supplcmentary material 

CCDC reference numbers 638850 for |<H-BU)SII-
(2Am4DH)CI2.l (i) and 638851 for [(n-Bu)Sn(2Am4Ei)Cl2l 
(3) conlain the suppleinentary crystallographic data. Thcse 
data can be obtained free of charge from the CCDC via 
www.ccdc.eam.ac.uk/data..rcquest/eif. 
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ANEXO 2 

HjCORRF 64. TFSTF - PFT^PFTCT Tor.toMor.a (Artult), 3/4/?008 1MZ\ 

4* oK \ A ^ & m ^ AI X - . ■* ^ VA 
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FIGURA 62 - Foto superior do layout do programa WorkStream's 3D planning para 

aquisicáo de imagens PET/CT. A figura mostra imagens dos frascos utilizados para 

irradiacao das amostras (tubos porta-amostras-C) contendo CuCh e Culac, ativados 

neutronicamente no reator TRIGA IPR-R1. 
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ANEXO 3 

FIGURA 63 - Foto central do layout do programa WorkStream's 3D 

planning para aquisicao de imagens PET/CT. A figura mostra imagens dos 

frascos utilizados para irradiacáo das amostras (tubos porta-amostras-C) 

contendo 64CuCl2 e 64Culac, ativados neutronicamente no reator TRIGA 

IPR-R1. 
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