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iEpígrafe i",

" ...Wel1, I politely asked her what she thought of this new 'M1RD scheme.'

She paused, looked at me stemly, and said

'Young woman, it's terrific! 11's much better than my old method, and you willleam it!'"

Edith Quimby, quando questionada sobre o então novo "esquema MIRD", em 1970.

Henrique :Martins áe )Ináraáe - CCfYT:N/C:JV1EN
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rJ<!sumo vii

Dosimetria interna de radiofármacos derivados de polipeptídeos antítumorais isolados

dos venenos de: Crotalus durissus terrificus e Scorpaena plumieri

Resumo

A identificação de novos agentes terapêuticos e diagnósticos capazes de inibir o crescimento tumoral é essencial

para melhoria no prognóstico de pacientes acometidos por tumores malignos (glioma, mama dentre outros).

Nesse contexto, produtos naturais (vegetais e animais) constituem-se nwna rica fonte de substâncias com

potencial antitwnoral. Polipeptídeos isolados dos venenos da serpente Crotalus durissus terrificus (Crtx) e do

peixe Scorpaena plumieri (SPGP), apresentam atividade antitumoral contra tumores. Foi demonstrado que os

análogos radioiodados de Crtx e SPGP, 1251_Crtx e 1251_SPGP, podem interagir especificamente com tumores

malignos e induzir morte celular. Protótipos de radiofármacos baseados em Crtx e SPGP contendo radioiodo 1311

foram capazes de produzir imagens de qualidade diagnóstica ao se acumular especificamente no sítio tumoral.

Nesse trabalho, dados biocinéticos de 131 1_Crtx e 1311_SPGP, avaliados em camundongos portadores do tumor de

Ehrlich, foram tratados pelo formalismo M1RD com a finalidade de se avaliar a segurança radiológica e o

potencial radiodiagnóstico/terapêutico. Doses absorvidas devidas à administração de 1311_Crtx e 1311_SPGP pelas

vias intravenosa e intratumoral em camundongos portadores de tumor de Ehrlich foram determinadas para

vários órgãos, bem como para o tumor implantado. Os resultados obtidos para o modelo animal, foram

extrapolados para humanos considerando uma relação de concentração entre os vários tecidos similares entre e

camundongos e humanos. Na extrapolação, foram utilizadas massas médias experimentais, bem como, do

fantoma animal de Hui, para animais; e massas do fantoma de Cristy/Eckerman para humanos. Ambas as

radiações, penetrante e não penetrante do 131 1 no tecido foram consideradas para os cálculos de dose.

A dose absorvida na medula devida à administração de 1311_Crtx foi 0,01 mGy/370MBq tanto para a injeção

intravenosa quanto para a injeção intratumoral. No tumor, o valor calculado foi 3,28 mGy/370MBq para a

injeção intravenosa e 107,18 mGy/370MBq para a injeção intratumoral. Para a administração de 1311_SPGP os

valores para a medula foram 1,34 mGy/370MBq para injeção intravenosa e de 0,12 mGy/370MBq para injeção

intratumoral. No tumor, 256,29 mGy/370MBq para a injeção intravenosa e 895,69 mGy/370MBq para a injeção

intratumoral. Os resultados sugerem boa segurança radiológica para ambos os radiofármacos considerando os

valores encontrados para a medula, tanto pela via intravenosa quanto pela intratumoral, tendo em vista a

importância deste órgão como gerador de células sanguíneas. Os resultados encontrados para o tumor por via

intravenosa indicam aplicabilidade diagnóstica para ambas as moléculas. Pela via intratumoral, os valores

encontrados sugerem viabilidade de 1311_Crtx e de 1311_SPGP para uso como agente terapêutico, dada a

permanência de radioatividade no sítio tumoral.

Embora 1311_Crtx tenha se apresentado mais seguro para aplicações em diagnóstico, o seu potencial para

aplicação em radioterapia interna é menor que o de 1311_SPGp. Ambos, 1311_Crtx e 1311_SPGP, mostraram-se bons

protótipos para o desenvolvimento de radiofármacos. O presente estudo indica a necessidade da síntese de

análogos com menor captação nos órgãos saudáveis e maior captação tumoral, bem como, formulações

farmacêuticas, usando nanotecnologia, tais como: lipossomas, nanomateriais para liberação controlada da droga.

Henrique :Martins de Jlndrade - CCW:N/C:JfE:N



)l6stract

InternaI dosimetry of radiopharmaceuticaIs derived of antitumor poIypeptide isoIated

from venoms: Crotalus durissus terrifucus and Scorpaena plumieri

Abstract

The identification of new diagnostic and therapeutic agents capable of inhibiting tumor growth is essential for

improving the prognosis ofpatients suffering from malignant tumors (glioma, breast and others). In this context,

natural products (plants and animais) are a rich source of substances with potential antitumor. Despite

knowledge of the etiology and pathology of tumors little progress has been observed in the area of diagnosis.

Molecules of snake venoms have been shown to play an important role not only in the survival and proliferation

of tumor cells but also in the process of tumor cell adhesion, migration and angiogenesis. Polypeptides isolated

from the venom of the snake, Crotalus durissus terrificus, Crtx, and Scorpaena plumieri fish, SPGP, have

antitumor activity against malignant tumors. It was shown that similar radioiodines Crtx and SPGP, 125I_Crtx and

125I_SPGP, can interact specifically with malignant tumors and induce cell death. Prototype-based

radiopharmaceuticals Crtx and SPGP containing radioiodine 1311 were able to produce diagnostic images to

accumulate specifically in the tumor site. The present study aimed at evaluating the potential radiological safety

and diagnostic/therapeutic efficacy of 131I_Crtx l3lI-SPGP and (evaluated from the biokinetic data in mice

bearing Ehrlich tumor) were treated by the MIRD formalism to carry out internai dosimetry studies. Absorbed

doses due to the uptake of 131 I_Crtx and 13II_SPGP were determined in various organs ofmice and implanted into

the tumor. The results obtained for the animal model were extrapolated to humans by assuming a similar

concentration ratio among the various tissues between mice and humans. In extrapolation, we used the masses of

human organs of the phantom of Cristy/Eckerman. Both radiation penetrating and nonpenetrating of 1311 on the

tissue were considered in dose calculations.

The absorbed dose in the bone marrow due to the administration of l3l I-Crtx was 0.01 mGy/370MBq for both

intravenous injection and for the intratumoral injection. In tumor, the value was 3.28 mGy/370MBq for

intravenous injection and 107.18 mGy/370MBq for intratumoral injection. For the administration of 131 I_SPGP

values for the bone marrow were 1.34 mGy/370MBq for intravenous injection and 0.12 mGy/370MBq for

intratumoral injection. In tumor, 256.29 mGy/370MBq for intravenous injection and 895.69 mGy/370MBq for

intratumoral injection. The results suggest good radiation safety for both radiopharmaceuticals considering the

values found for the bone marrow by both intratumoral and intravenous routes, in view of the importance of this

body to generate blood cells. The results for the tumor intravenously indicate diagnostic applicability for both

molecules. Through intratumoral, the values suggest the feasibility for use of l3lI-Crtx and of 13II_SPGP as a

therapeutic agent, given the persistence ofradioactivity in the tumor site.

Although 13I I_Crtx has proved to be more secure for applications in diagnosis, its potential for application in

internai radiotherapy is lower than that of 131 I_SPGp. Both 131I_Crtx and 131I_SPGP, proved to be good prototypes

for the deveIopment of radiopharmaceuticals. This study indicates that is necessary the synthesis of analogues

with lower uptake in healthy organs and a higher tumor uptake, as well as pharmaceutical formulations, using

nanotechnology, such as liposomes, nano-materiais for controlled release of drugs.

:Henrique :Martins áe )lnáraáe - CrJYIIN/C:J.fiE:J{
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)lpresentação

1. APRESENTAÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

14

Tumores têm sido a causa de inúmeras mortes em todo o mundo. Ferramentas para

diagnóstico e terapia têm sido desenvolvidas com o objetivo de detectar ou até mesmo curar

tais enfermidades. Para uma terapia eficiente é fundamental o diagnóstico precoce. Técnicas

de diagnóstico não invasivas tais como: radiologia convencional, mamografia, tomografia

computadorizada, ressonância magnética e ultrassom, avaliam principalmente alterações

morfológicas, enquanto as técnicas utilizadas na medicina nuclear avaliam a fisiologia

humana. Tais técnicas utilizam-se de materiais radioativos associados ou não a fármacos

(radiofármacos) para produzir uma imagem do órgão ou sistema de interesse (HENKIN et ai.,

2006). Embora vários radiofármacos sejam utilizados no diagnóstico do câncer, nenhum é

capaz de detectar todos os tipos de cânceres existentes. A busca por novos radiofármacos é

objeto de pesquisa em todo o mundo. O Laboratório de Radiobiologia do Centro de

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear

(LRB/CDTN/CNEN) tem desenvolvido protótipos de radiofármacos visando aplicaçoes

diagnósticas e terapêuticas. A avaliação da segurança radiológica e do potencial para

aplicações diagnósticas e/ou terapêuticas desses radiofármacos é de importância fundamental.

A dosimetria interna de radiofármacos constitui-se numa grande aliada em tais propósitos.

1.2 OBJETIVOS

Esse trabalho tem como objetivo principal realizar a dosimetria interna, usando o formalismo

MIRO, a partir do perfil farmacocinético em modelos de tumores animais, de novos

radiofármacos desenvolvidos no LRB/CDTN/CNEN. Serão analisados os radiofármacos 1311_

Crtx (SOARES, 2007) e 13I I_SPGP (SOPRANI, 2008), desenvolvidos a partir de produtos

naturais.

1.2.1 Objetivos específicos

• Cálculos dosimétricos a partir de dados biocinéticos previamente determinados no

LRB/CDTN/CNEN para 1311_Crtx após injeção intravenosa;
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• Cálculos dosimétricos a partir de dados biocinéticos previamente determinados no

LRB/CDTN/CNEN para 131 I_Crtx após administração intratumoral;

• Extrapolação da dosimetria de 131 I_Crtx para humanos a partir do modelo animal;

• Cálculos dosimétricos a partir de dados biocinéticos previamente determinados no

LRB/CDTN/CNEN para 131I_SPGP após injeção intravenosa;

• Cálculos dosimétricos a partir de dados biocinéticos previamente determinados no

LRB/CDTN/CNEN para 131I_SPGP após administração intratumoral;

• Extrapolação da dosimetria de 131I_SPGP para humanos a partir do modelo animal;

• Avaliação do potencial radiofarmacêutico para diagnóstico e radioterapia através da análise

do perfil de biodistribuição e parâmetros de dosimetria interna com indicação do isótopo

preferencial para cada uma das aplicações.

1.3 JUSTIFICATIVA

No Laboratório de Radiobiologia do CDTN têm sido desenvolvidos diferentes agentes

antitumorais a partir de produtos naturais como protótipos de radiofármacos. Foram

identificadas algumas moléculas com potente atividade antitumoral derivadas das peçonhas da

serpente Crotalus durissus terrificus (SOARES, 2007) e do peixe Scorpaena Plumieri

(SOPRANI, 2008). Essas moléculas são capazes de detectar tumores diferencialmente, mas a

dosimetria interna ainda não foi avaliada. Para se avaliar a segurança radiológica desses

compostos e o seu potencial uso clínico é importante estimar parâmetros de dosimetria

interna, sobretudo, a influência de determinado órgão no qual o radiofármaco se concentra

(órgão-fonte) sobre os demais órgãos circunvizinhos (órgãos-alvo). A avaliação dosimétrica

associada à aplicação de novos radiofármacos é extremamente importante para a segurança

radiológica na sua aplicação, sendo um importante parâmetro na validação de uma droga para

aplicações clínicas.

Henrique :Martins áe )l.náraáe - CCJYJ!N/c:JV7EJY



~vísão (}3j6Eiográfica

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tumores

16

Segundo recente relatório da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização

Mundial de Saúde (IARC/OMS), World Cancer Report 2008 (INTERNATIONAL AGENCY

FOR RESEARCH ON CANCER, 2008), o impacto global do câncer mais que dobrou em 30

anos. Estimou-se que, no ano de 2008, ocorreriam cerca de doze milhões de casos novos de

câncer e sete milhões de óbitos. O contínuo crescimento populacional, bem como seu

envelhecimento, afetará de forma significativa o impacto do câncer no mundo. Esse impacto

recairá principalmente sobre os países de médio e baixo desenvolvimento. A IARC/OMS

estimou que, em 2008, metade dos casos novos e cerca de dois terços dos óbitos por câncer

ocorrerão nessas localidades.

No Brasil, as estimativas, para o ano de 2010, serão válidas também para o ano de 2011, e

apontam para a ocorrência de 489.270 casos novos de câncer. Os tipos mais incidentes - à

exceção do câncer de pele do tipo não melanoma - serão os cânceres de próstata e de pulmão

para o sexo masculino e os cânceres de mama e do colo do útero para o sexo feminino,

acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada para a América Latina.

Em 2010, são esperados 236.240 casos novos para o sexo masculino e 253.030 para sexo

feminino. Estima-se que o câncer de pele do tipo não melanoma (114000 casos novos) será o

mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de próstata (52000), mama

feminina (49000), cólon e reto (28000), pulmão (28000), estômago (21000) e colo do útero

(18000) (FIG.l):
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FIGURA 1 - Tipos de câncer mais incidentes, estimados para o ano de 2010, na população brasileira, exceto
pele não melanoma. Fonte: Estimativa 2010: Incidência de Câncer no Brasil (INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER,2010).

Diagnóstico do câncer

o diagnóstico pode ser feito por exame clínico, utilizando-se de técnicas muitas vezes

invasivas, ou por métodos de imagem. Estas compreendem uma variedade de tecnologias, a

saber: Ultrassonografia, Ressonância Magnética, Radiologia em geral (incluindo mamografia

e tomografia computadorizada) e Medicina Nuclear. Essa última tem tido um rápido

progresso com a introdução de numerosos radiofármacos (associações entre fármacos e

isótopos radioativos) que revelam vários aspectos da fisiologia e função dos órgãos e que são

de fundamental importância e de vantagem ímpar no diagnóstico em geral (ZIESSMAN et ai.

2006). Rápidos avanços na instrumentação têm também fortalecido o crescimento neste

campo.

Administrações de radionuclídeos (átomos radioativos) são realizadas com fins diagnósticos e

também terapêuticos. Em Medicina Nuclear são utilizados, principalmente, emissores beta e

gama. Os elementos radioativos que emitem partículas do tipo beta são utilizados com

finalidade terapêutica e os que emitem fótons gama são utilizados com finalidade diagnóstica.

Os radionuclídeos emissores beta são utilizados em terapia devido ao fato de as partículas

beta serem pouco penetrantes - no corpo humano atravessam poucos centímetros de tecido.

Essa propriedade de produzir uma dose elevada sobre um volume pequeno toma a partícula

beta extremamente útil na terapia. Os procedimentos de natureza diagnóstica baseiam-se na
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utilização de radionuclídeos emissores de radiação gama. Isso se deve ao fato de a radiação

gama ser bastante penetrante. Assim, um raio gama emitido de um elemento radioativo dentro

do corpo pode ser localizado e mapeado por um detector externo ao corpo (HENKIN et aI.,

2006).

Com o desenvolvimento dos computadores, na década de 1960, foi possível adquirir,

armazenar e processar as imagens obtidas com as câmaras de cintilação para, por exemplo,

extrair parâmetros fisiológicos, corrigir distorções associadas ao processo de formação de

imagens, assim como evidenciar estruturas de interesse (CHERRY et aI., 2003). Na década de

1970, novos avanços em computação e, principalmente, no desenvolvimento e na

implementação de métodos de reconstrução permitiram a realização de tomografias SPECT 

o que foi feito por David E. Kuhl e sua equipe na Universidade da Pensilvânia - e de PET, por

Gordon L. Brownell e colaboradores no Hospital Geral de Massachusetts; e por Michael E.

Phelps e colegas na Universidade da Califórnia em Los Angeles. David Chesler propôs e

reconstruíu cortes tomográficos de emissão e transmissão pelo método da retroprojeção, em

1971. Variantes desse método de reconstrução ainda são muito usadas na rotina clínica

(ROBILOTTA, 2006).

Terapia do câncer

Metade dos pacientes com câncer são tratados com radiações ionizantes e é cada vez maior o

número de pessoas que ficam curadas com este tratamento (INSTITUTO NACIONAL DE

CÂNCER, 2009). Para muitos pacientes, a terapia com radiofármacos é um meio bastante

eficaz, fazendo com que o tumor desapareça e a doença fique controlada ou até mesmo

curada. Quando não é possível obter a cura, a terapia com radiofármacos pode contribuir para

a melhoria da qualidade de vida. Isso porque as aplicações do radiofármaco diminuem o

tamanho do tumor, o que alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas,

proporcionando alívio aos pacientes (HENKIN et aI., 2006).

As indicações terapêuticas mais comuns são: as disfunções benignas da tireoide - como

doença de Graves ou Plummer - ou, mais recentemente, o bócio multinodular atóxico e de

grande volume, o câncer de tireoide e o alívio da dor óssea de origem metastática. Os

radiotraçadores utilizados em terapia tendem a se concentrar numa determinada região do

corpo e não a se difundir por todo ele. Por exemplo, o iodo radioativo tende a se concentrar na

tireoide e o fosfato radioativo, nos ossos. Isso é importante, pois é o órgão-alvo que deve ser
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tratado e não o restante do corpo (HENKIN et ai., 2006). Algumas indicações mais comuns

em terapia com radiofármacos são:

• 1311 - para doenças tireoideanas (Doença de Graves ou de P1ummer); carcmomas

tireoideanos e resíduos de tecido tireoideano remanescente pós-tireoidectomia; metástases.

• 153Sm - tratamento da dor óssea de origem metastática.

As doses em diagnóstico são usualmente baixas (órgãos críticos podem receber doses da

ordem de 50 - 100 mGy) e a dose efetiva para o corpo inteiro é consideravelmente baixa

(TAB. 1 e 2). Em terapia, naturalmente, as doses são mais altas (TAB. 3):

TABELA 1- Dosimetria de radiofármacos tireoideanos

Órgão
99mTc Pertecnetato 1231

(mGy1185 MBq) (rnGy/7,5 MBq)

Tireoide 6,0 15 a26

Parede da bexiga 4,3 7,0

Estômago 2,5 0,5

Intestino delgado 5,5 0,3

Medula óssea 1,0 0,6

Testículos 0,5 0,27

Ovários 1,5 0,72

Corpo inteiro 0,7 0,09

Fonte: SIEGEL, 2004 apud ZIESSMAN et aI., 2006.

1311
(mGy/l,85 MBq)

3,9 X 105 a 6,5 x 105

1,5

0,85

0,03

0,07

0,06

0,09

0,35

Jfenrique :MartillS áe )lnáraáe - CCfYII.N/C:N'EJ{



1<§visão iBi6úográfica 20

TABELA 2 - Doses usuais em procedimentos diagnósticos de Medicina Nuclear

Radionuclídeo Agente
Atividade

Maior Dose (órgão) (mGy)
Dose Efetiva

(MBq) (mSv)
18F FDG 370 59 (bexiga) 7,0

67Ga Citrato 185 118 (superfície óssea) 19
99mTc HIDA 185 20 (vesícula biliar) 3,0

HMPAO 540 25 (rins) 7,0

MAA 148 10 (pulmões) 2,0

MDP 540 47 (superfície óssea) 4,0

MAG3 540 81 (parede da bexiga) 5,0

Sestamibi 540 27 (vesicular biliar) 7,0

Tetrofosmim 540 27 (vesicular biliar) 6,0
lll ln Enxofre coloide 296 22 (baço) 3,0
1231 Leucócitos 18,5 109 (baço) 12

lodeto de Sódio
7,4 26 (tireoide)

(25% de captação)
2,0

133Xe MLBG 370 1,0 (fígado) 0,7
2ü1Tl Gás 555 0,6 (pulmões) 0,4

Cloreto 111 4,6 (tireoide) 12

Adaptado de: SIEGEL, 2004 apud ZIESSMAN et al., 2006.

TABELA 3 - Dosimetria de agentes terapêuticos utilizados na terapia da dor
óssea metastática (89Sr e 153Sm)

Órgão
89Sr 153Sm

(mGy/37MBq) (mGy/37MBq)

Superfície óssea 630 250

Medula óssea 407 57

Colo do útero 47 0,37

Bexiga 48 36

Testículos 29 0,2

Ovários 29 0,2

Corpo inteiro 29 0,4

Adaptado de: ZIESSMAN et al., 2006.

Devido ao fato de o alcance de elétrons ser inferior à resolução espacial da maioria dos

equipamentos de imagem molecular, o estudo dosimétrico perfeito não pode ser alcançado e,

cálculos são sempre uma aproximação (BRANS et ai., 2007). Baseando-se em distribuição

espacial e temporal de dados, doses de radiação em órgãos-alvo têm sido calculadas,

geralmente, usando o formalismo MIRD (MedicaI InternaI Radiation Dosimetry)
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(BUSHBERG et aI., 1994). Comercialmente, existem "softwares" baseados nesse formalismo

que são usados para o cálculo de doses absorvidas internamente em órgãos e tumores

(STABIN et a!., 2005).

Busca por novos agentes antitumorais para terapia e diagnóstico

A identificação de novos agentes terapêuticos e/ou diagnósticos capazes de inibir o

crescimento tumoral é essencial para melhoria do prognóstico de pacientes acometidos por

tumores malignos. Uma droga anticâncer ideal deve eliminar as células tumorais sem causar

danos excessivos às células normais (LOS et a!., 2003). Como dito anteriormente, essa

situação ideal ainda não foi alcançada com os tratamentos atualmente disponíveis, os quais

acabam gerando uma grande variedade de efeitos colaterais. Na verdade, a toxicidade para as

células normais e a resistência de alguns tipos tumorais às drogas têm sido apontadas como as

principais causas da falha terapêutica e perda de vidas durante o tratamento do câncer. Por

isso, cada vez mais, se toma necessária a busca de novos agentes com potencial terapêutico,

seletivos para células tumorais, capazes de reduzir os danos aos tecidos saudáveis do

organismo e aumentar a sobrevida dos pacientes. Nesse contexto, produtos naturais (vegetais

e animais) constituem uma rica fonte de substâncias com potencial antitumoral (MAMELAK

et a!., 2006).

2.1 PROTÓTIPOS DE RAD10FÁRMACOS DESENVOLVIDOS NO CDTN/CNEN:

13I1_CRTX E 13I1_SPGP

Como mencionado anteriomente, nesse trabalho serão utilizados dois fármarcos - Crtx e

SPGP - desenvolvidos no Laboratório de Radiobiologia do CDTN/CNEN, marcados com

1311: 13I1_Crtx e 1311_SPGp. Alguns dados de decaimento nuclear do 1311 são apresentados na

TAB.4:
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TABELA 4 - Dados de decaimento nuclear do 1311

Nuclídeo Meia Vida Transição Energia (keY) Abundância (%)

Beta 1 333 7

Beta 2** 606 90

Gamal 284 6
1311 8,04 dias

Gama 2 637 7

Gama 3* 364 84

Gama 4 80 7

* Transição usada para imagens
** Transição usada para terapia
Fonte: SANDLER et ai., 2003.

Moléculas de veneno de serpentes têm desempenhado importante papel não somente na

sobrevivência e proliferação de tumores celulares, mas também nos processos de adesão,

migração e angiogênese desses tumores (SOPRANI, 2008). No LRB/CDTN/CNEN mostrou

se que 125I_Crtx, um análogo radiomarcado de uma proteína derivada do veneno da serpente

Crotalus durissus terrificus, liga-se ao tumor e induz morte apoptótica (SOARES, 2007). A

apoptose ou morte celular programada é um conjunto de eventos ordenados que culminam na

remoção seletiva de células dos tecidos.

Soares (2007) e Silveira et aI. (2009) avaliaram e demonstraram o perfil biocinético de Crtx,

por via intravenosa (FIG.2) e intratumoral (FIG.3). Soares (2007) mostrou também que 1251_

Crtx teve captação específica no tumor quando comparada a outros órgãos. As proporções

entre a concentração de 1251_Crtx no tumor e órgãos adjacentes (injeção intravenosa) são

descritas na TAB. 5:
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FIGURA 2 - Biodistribuição de I25I-Crtx no sangue, tireoide, coração, pulmão, fígado, baço, pâncreas, rins, estômago, intestino, osso, músculo, cérebro, cerebelo e aparelho
reprodutor, em diferentes tempos após injeção intravenosa. Os dados foram expressos como porcentagem da atividade injetada total por peso de tecido (% AI.gO I

). A legenda
indica o tempo pós-injeção em minutos. Fonte: SOARES, 2007 e SILVEIRA et a/., 2009.
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TABELA 5 - Proporção entre a concentração de 125I_Crtx no tumor e
órgãos adjacentes (injeção intravenosa)

25

Proporção

Tumor/Pata Normal

Tumor/Sangue

Tumor/Músculo

Tumor/Osso

l2SI-Crtx

0,6 ± 0,14

0,28,6 ± 0,06

6,2 ± 1,14

5,7 ± 1,3

SPGP é uma proteína isolada do peixe Scorpaena plumieri com potente atividade citotóxica

para tumores cerebrais malignos. Soprani (2008) demonstrou que SPGP induz apoptose de

tumores malignos (FIG. 4) após interagir especificamente com esses. Foi realizado um estudo

I fi d' - d SPGP . d d' . (1251 1311) b'" .no qua se ez a ra IOmarcaçao e com 10 o ra lOatIvo e e sua IOcmetIca em

camundongos da raça Swiss portadores do tumor de Ehrlich.
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FIGURA 4 - Fotomicrografia óptica de células CAE (Carcinoma Ascítico de Ehrlich): alterações morfológicas
após 48 horas de tratamento com SPGP. Os asteriscos indicam formação de blebs (bolhas), enquanto as setas
pretas mostram irregularidades da membrana plasmática. Fonte: SOPRANI, 2008.

Soprani (2008) avaliou e demonstrou o perfil biocinético de SPGP (FIG. 5 e 6). Mostrou

também que, 125I-Crtx teve captação específica no tumor quando comparada a outros órgãos,

como mostrado na TAB. 6. A partir desses dados iniciais de Soprani, cálculos dos parâmetros

de dosimetria interna foram realizados utilizando o formalismo MIRD.
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FIGURA 5 - Biodistribuição de 125I_SPGP no sangue, tireoide, coração, pulmão, figado, baço, pâncreas, rins, estômago, intestino, osso, músculo, cérebro, cerebelo e aparelho
reprodutor, em diferentes tempos após injeção intravenosa. Os dados foram expressos como a porcentagem da atividade injetada total por peso de tecido (% AI.g-1

). A
legenda indica o tempo pós-injeção em minutos. Fonte: SOPRANI, 2008.
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reprodutor, em diferentes tempos após injeção intravenosa. Os dados foram expressos como a porcentagem da atividade injetada total por peso de tecido (% AI.g-\ A
legenda indica o tempo pós-injeção em minutos. Fonte: SOPRANI, 2008.
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TABELA 6 - Proporção entre a concentração de 125I_SPGP no tumor e órgãos adjacentes, 24 horas
após injeção intravenosa caudal. Fonte: SOPRANI, 2008.
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Tumor/Pata normal Tumor/Sangue Tumor/Músculo Tumor/Osso

Proporção 12,81 ± 0,15 1,83 ± 0,01 67,69 ± 0,11 33,85 ± 0,22

2.2 DOSIMETRIA INTERNA

2.2.1 Um pouco de história

É interessante traçar a história da dosimetria em medicina nuclear a partir de 1956, quando

dois importantes eventos aconteceram. O primeiro foi o desenvolvimento do gerador de

99mTc, em 1957, por W.D. Tucker e colaboradores no Brookhaven National Laboratory. A

capacidade de distribuir radionuclídeos de meia vida curta a locais distantes do seu ponto de

produção e as características ímpares da imagem de 99mTc, revolucionaram a Medicina

Nuclear (STABIN, 2006). Um dos aspectos mais atraentes do 99mTc é o fato de proporcionar

doses relativamente baixas de radiação ao produzir diagnóstico de alta qualidade. O segundo

evento foi o desenvolvimento dos primeiros tratamentos matemáticos dos cálculos de dose de

radiação, por Edith Quimby e Leonidas Marinelli, publicados em 1948 e 1963,

respectivamente (RENKIN, 2006).

As investigações de Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) levaram à caracterização

em 1895 da radiação penetrante, chamada raios X (por causa de sua natureza então

misteriosa), que teve um impacto enorme e imediato sobre os campos da Física e Medicina. A

descoberta posterior da radioatividade em 1896 por Antoine Renri Becquerel

(1852-1908) levou a aplicações de materiais radioativos em várias indústrias e também na

Medicina. As primeiras descobertas e análises do potencial útil de isótopos radioativos,

principalmente o 226Ra e o 209pO, foram feitas por Pierre Curie (1859-1906) e Marie Curie

(1867-1934) (BUSBERG et ai., 1994). Em 1901, Renri Alexandre Danlos e Eugene Bloch

foram os primeiros a utilizar fontes radioativas e26Ra) em contato direto com lesões

tuberculosas da pele para a terapia envolvendo materiais radioativos. Então Frederick

Proescher publicou em 1913, o primeiro estudo sobre a aplicação sistêmica do Rádio no

tratamento de várias doenças (RENKIN, 2006).

Henrique :Martins de }lndrade - CCJYf:N/CJViE:N



~visão CBi6Eiográfica 30

o uso radiotraçadores data de 1924, quando Georg de Hevesy e seus colegas estudaram a

cinética de 210pb e 210Bi em animais. Herrman Blumgart e Otto Yens, em 1925, usaram 214Bi

para estudar as taxas de fluxo de sangue em seres humanos. Dois radionuclídeos de alta

importância para aplicações médicas, 1311 e 60CO, foram descobertos por John Livingood e

Glenn Seaborg, enquanto Emilio Segre e Glenn Seaborg descobriram o 99mTc em 1938. O 1311

e o 99mTc continuam a ser os radionuclídeos predominantemente utilizados em estudos de

diagnóstico e terapêutica de Medicina Nuclear (STABIN, 2006).

Em 1946, Allen e Reid Albert Keston descobriram um isótopo do iodo, o 1251, que

desempenhou um importante papel nos estudos de radioimunoensaio, assim como na

Medicina Nuclear em geral, devido à sua baixa energia e maior meia vida em relação ao 1311.

Em 1948, houve a primeira distribuição comercial de radionuclídeos, pelo laboratório Abbott,

com a primeira distribuição de 1311 como um radiofármaco em 1950. O 1311 como iodeto de

sódio tomou-se o primeiro radiofármaco aprovado pela Food and Drug Administration (FDA)

dos Estados Unidos em 1951 (HENKIN, 2006).

Em 1953, Gordon Brownell e H.H. Sweet construíram um detector de pósitrons com base na

detecção da aniquilação de fótons por meio de contagens de coincidência. Porém, somente em

1999 radiofármacos emissores de pósitrons entraram em uso clínico de rotina, quando o

sistema financeiro de saúde americano (U.S. Health Care Finance Administration - HCFA)

finalmente aprovou o reembolso de exames de tomografia por emissão de pósitrons (PET 

Positron Emission Tomography) para o diagnóstico e terapia de muitos tipos de câncer.

Posteriormente, o uso de radiofármacos PET tomou-se frequente (STABIN, 2006).

Em 1958 Hal Anger inventou a câmara de cintilação (também chamada de Anger câmara ou

gama-câmara), o dispositivo que permite a formação de imagens bi e tridimensionais da

distribuição e cinética de radiofármacos no corpo humano. Sua principal utilização é na

geração de imagens médicas para diagnóstico de indivíduos, mas cálculos de dose de radiação

com base em dados de imagens de pacientes vêm quase exclusivamente a partir de dados

coletados a partir de gama-câmaras (HENKIN, 2006).
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2.2.2 Cálculos de dose de radiação

Meia Vida Efetiva

31

Admitamos que uma fração da atividade injetada esteja localizada no órgão-fonte e que haja

uma excreção biológica exponencial; dois processos agirão para reduzir a atividade total no

órgão-fonte: o decaimento físico do radionuclídeo, representado por sua meia vida física Tv2

e a eliminação biológica, representada pela meia vida biológica T
V2b

• Esses dois fatores agem

conjuntamente para produzir uma meia vida efetiva T
V2e

que é calculada da seguinte forma

(BUSBERG et aI., 1994):

Para estimar a dose absorvida, D, em todos os tecidos significativos, é necessário determinar

para cada tecido a quantidade de energia absorvida por unidade de massa. Isso produz a

quantidade de dose absorvida, se expressa em unidades apropriadas e pode ser estendido para

o cálculo da dose equivalente, se desejado (STABIN, 2006). Vamos derivar as grandezas

necessárias para o cálculo dos dois parâmetros essenciais (energia e massa), considerando

um objeto que se presuma ser uniformemente contaminado com material radioativo. A maior

parte das grandezas necessárias para o cálculo da dose são definidas: a energia por

decaimento (e número por decaimento), a atividade e a massa da região-alvo. Um outro

fator necessário é a fração da energia emitida, que é absorvida dentro do alvo. Essa

grandeza é mais frequentemente chamada fração absorvida e é representada pelo símbolo rp.

Para fótons (raios gama e raios X), parte da energia emitida escapará de objetos do tamanho e

composição de interesse para dosimetria interna (na maior parte, órgãos de tecido mole, com

diâmetros da ordem de centímetros). Para elétrons e partículas beta, praticamente toda a

energia é absorvida, tomando a fração absorvida igual a 1,0. Elétrons, partículas beta e

similares são geralmente agrupadas em uma classe de radiações designadas não penetrantes,

enquanto raios X e raios gama são considerados radiações penetrantes. Podemos agora

mostrar uma equação genérica para a taxa de dose absorvida, D, em nosso objeto como:

D
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onde b é a taxa de dose absorvida (rad.h-I ou Gy.S-I), A é a atividade (]lei ou MBq), n

é o número de partículas ionizantes emitidas por transformação nuclear, E é a energia por

radiação (MeV), lfJ é a fração da energia emitida, que é absorvida no alvo, m é a

massa da região de destino (g ou kg) e k é a constante de proporcionalidade (rad.fJ,Ci.g-I.

h-I. MeVI ou Gy.MBq.kg-I .S-I .MeVI).

É extremamente importante que a constante de proporcionalidade seja devidamente calculada

e aplicada. Os resultados serão inválidos se não estiverem dentro das unidades consistentes

pois não expressarão corretamente a quantidade desejada. A aplicação de fatores de

ponderação da radiação e de tecidos (também chamados fatores de qualidade) a essa equação

para calcular a taxa de dose equivalente e taxa de dose efetiva também é uma ferramenta

útil (STABIN, 2006). No entanto, a estimativa de dose absorvida acumulada após a

administração de um radiofármaco é mais importante que a estimativa da taxa de dose

absorvida. Na equação (5), a grandeza atividade (transições nucleares por unidade de tempo)

faz com que o resultado da equação tenha dependência temporal. Para calcular a dose

acumulada, a integral do tempo da equação de dose deve ser calculada (HENKIN, 2006).

Na maioria dos casos, o único termo que tem dependência do tempo é a atividade, dessa

forma a integral é apenas o produto de todos os fatores na equação acima, exceto para a

atividade, que é a integral da curva atividade vs. tempo, como mostra a FIG. 7:

Atividade

tempo

FIGURA 7 - Área sob a curva Atividade vs. tempo
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Independentemente da forma da curva atividade vs. tempo, sua integral tem unidades do

número total de transições nucleares (atividade, que é o número de transições por unidade de

tempo, multiplicada pelo tempo). Portanto, a equação de dose acumulada é:

D - kÃLiniEi({)i

m
(3)

onde D é a dose absorvida (rad ou Gy) e Ã é a atividade acumulada (!J.Ci.h ou MBq.s).

2.2.3 Sistemas de dosimetria

As equações aCIma são equações genéricas de dose acumulada. Muitos autores têm

desenvolvido essa equação em uma ou outra forma de aplicar a situações diferentes.

Geralmente, muitos dos fatores nas equações são agrupados para simplificar os cálculos,

especialmente para os radionuclídeos com espectros de emissão complexos. Algumas das

grandezas fisicas como a fração absorvida e massa também podem ser combinadas em

valores individuais. Contudo, essas grandezas podem ser agrupadas, ocultadas ou movidas em

diferentes sistemas que incorporam os conceitos a partir dessas equações, e todos se baseiam

nos mesmos princípios.

2.2.3.1 Método Marinelli / Quimby

Marinelli et aI. (1948) e Quimby & Feitelberg (1963) deduziram a equação para o cálculo da

dose de um emissor beta que se decompõe totalmente em um tecido como:

73.8CEpT (4)

onde Dp é a dose em rad, C é a concentração do nuclídeo (empCi.g- I
), Ep é a energia média

emitida por decaimento do nuclídeo e T é a meia-vida do nuclídeo no tecido. Como será

mostrado mais tarde, a atividade acumulada é dada como 1,443 vezes a meia vida, vezes a

atividade inicial no tecido. Os outros termos na equação (3) são os seguintes: k =

(73.8/1.443) = 51,1 C é a atividade por massa, e para os emissores beta, vamos supor que ffJ

é 1,0. O fator é 1,443 (l/In 2), um fator que ocorre durante a inserção do termo e-li no prazo

para a remoção de radioatividade. Para emissores de raios gama, os valores de ffJ foram

estimados a partir dos fatores geométricos de Hine e Brownell (1956) para esferas e cilindros
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de tamanhos fixos. As doses foram baseadas em expressões de dose perto de uma fonte

puntual de raios gama integrada sobre o volume da fonte:

É difícil ver como essa equação (5) se ajusta à equação geral (3). O fator C é a atividade por

unidade de massa. A constante taxa específica r dá essencialmente a taxa de desintegração

por exposição em um meio infinito de uma fonte puntual (equivalente a k Li niEi na
-JlT

equação genérica). Finalmente, o fator f~ dV age como uma fração absorvida (p é um
r

coeficiente de absorção e l/l é essencialmente fração absorvida geométrica). A integral

nessa expressão pode ser obtida analiticamente apenas para simples geometria. Soluções para

vários objetos padrão (esferas, cilindros e assim por diante), foram previstos nos fatores

geométricos em Hine e texto Brownell (STABIN, 2006).

2.2.3.2 Sistema MIRD

Enquanto Marinelli e Quimby definiram o primeiro sistema de dosimetria, o sistema que

realmente definiu a dosimetria interna por muitos anos foi o sistema desenvolvido pelo

Comitê Medicai Internai Radiation Dose (MIRD) da Sociedade de Medicina Nuclear

Americana. A própria Dra. Quimby quando questionada certa vez pela Dra. Carol Marcus

sobre o seu sistema, disse que o esquema MIRD era fantástico e muito melhor que o seu

"velho" método (epígrafe). O "Great Red Pamphlets" do sistema MIRD de fato define os

métodos, equações e modelos para a dosimetria de Medicina Nuclear até os dias atuais. Três

publicações merecem destaque: as de Robert Loevinger (LOEVINGER et aI., 1968), Walter

Snyder (SNYDER et aI., 1969) e de Evelyn Watson. Os Drs. Loevinger e Snyder

representaram muito do gênio e da força motriz que inicialmente definiram as equações e

modelos em tomo dos quais o sistema foi organizado e lideraram muitas das investigações e

publicações importantes que definiram o sistema. Evelyn Watson, trabalhando com Roger

Cloutier (CLOUTIER et ai., 1973) em Oak Ridge, também estava envolvida em diversas

publicações MIRD e também organizaram uma série importante de simpósios sobre

dosimetria de radiofármacos (o primeiro da série foi o que a Dra. Carol Marcus participou)

(STABIN, 2006).
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A equação de dose absorvida no sistema MIRD é enganosamente simples (LOEVINGER et

aI., 1988):

Dr, =IAh S(rk f- rh )

h
(6)

Nessa equação, rk representa uma região-alvo e rh representa uma região-fonte. A atividade

acumulada é representada por Ãh , todos os outros termos da equação básica acima devem

ser agrupados no fator S, e por isso são:

k Li niEi({Ji(rkf-rh)

mrk
(7)

A utilização do fator "s" facilitou extremamente os cálculos de dose, proporcionando

cálculos rápidos e efetivos, inicialmente apenas com o uso de lápis e papel, talvez usando uma

régua de cálculo, posteriormente com uma calculadora e, eventualmente através de um

programa de computador, como será discutido em breve.

2.2.3.3 RAdiation Dose Assessment Resource (RADAR)

No início do século XXI, um recurso eletrônico foi criado na rede mundial de computadores

(internet) para fornecer divulgação rápida, em âmbito mundial, de importantes dados e

grandezas relativas a dose. A RAdiation Dose Assessment Resource (RADAR) criou um sítio

eletrônico l e forneceu um número de publicações sobre os dados e métodos utilizados no

sistema. O Sistema RADAR apresenta, certamente, a equação mais simples para o cálculo da

dose:

D = N x DF (8)

onde N é o número de desintegrações que ocorrem em um órgão de ongem e DF é

k Li niEi({Ji ,. " " ..
--=::.::..-..:.......::...:.....; • DF e matematIcamente o mesmo que o fator S , tal como defimdo no SIstema

m

MIRD. O número de desintegrações é o integrante de uma curva atividade vs. tempo para

I www.doseinfo-radar.com

Henrique :Martins de jtndrade - CCJYI:N/C'}IIE:J{



CRsvisão r.Bi6tiográfica 36

uma região de OrIgem. Membros do RADAR produziram compêndios de dados de

decaimento, fatores de conversão de dose e catalogaram modelos de dose padronizados para

trabalhadores e pacientes de Medicina Nuclear, entre outros recursos. Eles também

produziram o amplamente utilizado código OLINDA/EXM (Organ LeveI INternaI Dose

Assessement/EXponential Modelling) (STABIN et aI., 2005) que utiliza as equações

mostradas anteriormente e os dados de entrada do sistema RADAR.

2.2.3.4 Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP)

A International Commission on Radiological Protection (ICRP) desenvolveu dois sistemas

abrangentes de dosimetria interna para uso em ambiente ocupacional (principalmente do ciclo

do combustível nuclear). A verdadeira inovação do sistema foi a chamada dose equivalente

efetiva (He ou EDE) (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL

PROTECTION, 1979). Fatores de ponderação adimensional foram atribuídos a determinados

órgãos ou sistemas orgânicos. Esses fatores são uma função da sua radiossensibilidade

relativa para expressar cânceres fatais ou defeitos genéticos. As radiossensibilidades foram

derivadas das taxas de expressão destes efeitos observadas em diferentes populações expostas

à radiação. Multiplicando-se a dose equivalente de um órgão pelo seu fator de ponderação

atribuído obtém-se a dose equivalente ponderada.

A soma das doses equivalentes ponderadas para uma determinada exposição a radiação é a

dose equivalente efetiva, isto é, a dose equivalente que, se recebida de modo uniforme por

todo o corpo, resultaria no mesmo risco total, efetivamente recebida por uma irradiação não

uniforme. É totalmente diferente da dose equivalente em todo o corpo, que é calculada

utilizando valores de SEE (Specific Effective Energy) para o corpo inteiro. Doses de corpo

inteiro não fazem muito sentido em situações de dosimetria interna, pois a deposição não

uniforme e localizada de energia é calculada sobre a massa de todo o corpo (70 kg).

A ICRP publicou coletâneas das estimativas de doses para muitos radiofármacos padrão:

ICRP 53 (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1990)

e ICRP 80 (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION,

2000). O comitê MIRD publicou estimativas de dose para vários radiofármacos, mas as

publicações ICRP substituem essas publicações, tanto na quantidade de produtos

farmacêuticos tratados, quanto no fornecimento de dados para apoiar os cálculos de dose.

Valores de referência anatômicos e fisiológicos para uso em proteção radiológica foram
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publicados na ICRP 89 (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL

PROTECTION, 2002).

2.3 FANTOMAS

Um fantoma consiste em uma representação matemática do corpo humano, usada para

calcular fatores de dose (DF) necessários para converter desintegrações em alguma região

fonte em dose absorvida em uma região-alvo. Para modelar algo como o corpo humano, uma

célula, etc.; sempre se começa com uma esfera, por simplicidade matemática. Na década de

1950, trabalhava-se com uma esfera humana, com vários órgãos esféricos menores. Versátil

para cálculos, mas nada realístico. Um fantoma foi desenvolvido baseado no Homem

Referência, assim denominado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica - ICRP

23 (INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1960). A

ICRP não desenvolveu o fantoma, somente coletou dados de tamanhos típicos de corpos de

seres humanos e de seus órgãos.

Dois pesquisadores do Laboratório Nacional de Oak Ridge nos Estados Unidos, chamados

Fisher e Snyder (SNYDER et aI. 1969, 1978) desenvolveram um fantoma baseado no

Homem-Referência e aplicaram o código Monte Carlo (STEPHEN et aI. 2001), o qual simula

a criação e transporte de fótons através das diversas estruturas no corpo. Os resultados foram

usados para calcular fatores de Dose (DF) para todos os órgãos-fonte nesse fantoma

irradiando todos os outros órgãos-alvo. Alguns simuladores foram desenvolvidos com o

intuito de fornecer subsídios para a avaliação dosimétrica.

Basicamente, o fantoma de Fischer-Snyder consiste de fórmulas matemáticas que simulam

simplificadamente a superfície externa do corpo e 22 órgãos internos. Externamente, o

fantoma é dividido em três seções: um cilindro elíptico de 70 cm de comprimento que

representa os braços, tronco e quadris; cones elípticos truncados de 80 cm de altura que

representam ambas as pernas e pés e, finalmente, um cilindro elíptico de 24 cm de altura

representando cabeça e pescoço (SNYDER et aI. 1969, 1978) (FIG. 8):
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I Cabeça e pescoço I

Braços, tronco e
quadris

I Pernas e pés

FIGURA 8 - Fantoma de Fisher-Snyder (1969)
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I Órgãos diversos

Embora tenha sido mais aplicável ao uso com adultos do sexo masculino, o fantoma de

Fischer-Snyder também continha regiões que representavam órgãos específicos para o adulto

do sexo feminino. Usando esse fantoma, doses de radiação foram calculadas para adultos com

base na atividade presente em algum órgão irradiando qualquer outro órgão. Frações

absorvidas de fótons em energias discretas foram calculadas e publicadas pelo Comitê MIRD

(SNYDER et aI., 1969). Além disso, foram publicados também fatores de conversão de

dose, chamados "8 values"; cerca de 20 fontes e regiões-alvo foram definidas para mais de

100 radionuclídeos (SNYDER et aI., 1975). Esses fantomas serviram bem para o cálculo de

doses em adultos, porém, tanto em Medicina Nuclear como em outras aplicações, tem-se a

necessidade de fantomas que representem o humano em todas as suas fases de crescimento.

Em 1987, Cristy e Eckerman (1987) publicaram um trabalho muito importante no qual

descreveram seis fantomas que representam tanto crianças como adultos. Estes seis fantomas

foram designados: recém-nascido, um ano de idade, cinco anos, dez anos, quinze anos e

adulto (FIG. 9 e 10). O fantoma adulto era muito similar ao de Fisher-Snyder, com pequenas

modificações incluindo alguns órgãos adicionais. Todos os fantomas possuíam órgãos

femininos e masculinos. A discriminação de idades significou muito em termos de

aproximação: Cristy e Eckerman pesquisaram as mudanças de tamanho de órgão, posição e
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composição em função da idade e, como no documento do Homem-Referência, catalogaram o

que julgaram ser os valores apropriados para usar como média para aquela idade. É claro que

algumas crianças crescem mais ou menos que outras - umas podem aparentar ter dez anos

tendo apenas cinco - nesse caso, o fantoma de dez anos é mais apropriado, uma vez que dose

absorvida é calculada dividindo-se energia pela massa, sendo, então, a massa um fator

decisivo no cálculo da dose.

FIGURA 9 - Fantoma adulto de Cristy-Eckerman (1987)

Jfellrique ?Ylartills áe .íf71áraáe - (JlYl'N/CJI1EN



~visão CBi6fiofJráJica

_ ,.. I ,... , ,... 10 ".AI'

40

FIGURA 10 - Diversos fantomas de Cristy-Eckerman: recém-nascido, um ano, cinco anos, dez anos, quinze
anos e adulto; e as representações de seus órgãos internos.

Frações absorvidas de fótons com energias discretas também foram publicados para esses

fantomas, que continham origem e destino de aproximadamente 25 regiões. Fatores de

conversão de dose (8 values) nunca foram publicados, mas foram disponibilizados no

"software" MIRDOSE (STABIN, 1996). Alguns desses modelos foram implementados para

uso no código üLINDAlEXM (STABIN et ai., 2005) (FIG. 11):

MI SFh.ant
Sn) Cf.tl I I 78

FIGURA 11 - Comparação do realismo do modelo MIRD tradicional com outros usualmente utilizados em
modelagem computacional.
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Em 1995, Stabin e colaboradores divulgaram um documento similar ao de Cristy-Eckerman,

mas com uma série de quatro fantomas representando a mulher adulta: o primeiro era

justamente a mulher adulta padrão (com muitas diferenças notáveis em relação ao fantoma de

15 anos de Cristy-Eckerman, até então, usado para representar a mulher adulta) e os outros

três representavam a mulher em vários estágios de gestação, visto que a dose a que o feto é

submetido é de suma importância na Medicina Nuclear e outras áreas (STABIN et ai., 1995).

Em 2006, esse documento foi atualizado, incorporando por exemplo valores-referência de

composição de tecidos elementares e densidades de massa da ICRP 89 (INTERNATIONAL

COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 2002) e da ICRU 46

(INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIATION UNITS, 1992).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

42

A dosimetria interna, objeto desse trabalho foi realizada a partir dos dados biocinéticos

previamente determinados para l311-Crtx (SOARES, 2007; SILVEIRA et ai., 2009) e 131 1_

SPGP (SOPRANI, 2008). Esses dados foram apresentados na seção 2.1.

3.2 METODOLOGIA

3.2.1 Dosimetria Interna

A dosimetria in vivo dos animais foi baseada em estudos de biodistribuição e farmacocinética

das moléculas derivadas das peçonhas de Crotalus durissus terrificus por Soares (2007) e

Silveira et aI. (2009), de Scorpaena plumieri por Soprani (2008).

Para isto, Crtx e SPGP foram radiomarcadas com 1251 de acordo com Soares (2007) e Soprani

(2008). Algumas etapas foram seguidas:

1. Controle de qualidade da marcação de 125I_Crtx e de 125I_SPGP por cromatografia;

2. Implante do modelo de tumor animal de Ehr1ich (um carcinoma murino sólido que se

desenvolve em fêmeas) (EHRLICH, 1906);

3. Biodistribuição de 1251_Crtx e de 1251_SPGP.

Os dados referentes à biodistribuição foram obtidos através do sacrifício de camundongos da

raça Swiss em tempos pré-determinados pós-injeções intravenosa e intratumoral, removendo e

pesando amostras de sangue e demais órgãos relevantes e contando-as em um sistema detector

NaI(TI) calibrado. O tamanho da amostra para realização dos experimentos in vivo foi

calculado pelo método estatístico de cálculo da amostra para análise de grupos independentes,

segundo Callegari-Jaques (2003).

A partir dos resultados de biodistribuição intravenosa e intratumoral de 1251_Crtx obtidos por

Soares (2007) e Silveira et aI. (2009), e de 1251_SPGP obtidos por Soprani (2008), parâmetros

de dosimetria interna desses dois compostos foram determinados utilizando-se os fantomas de

Hui et ai. (1994) (camundongo) e Cristy-Eckerman (1987) (humano).
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A dosimetria interna dos órgãos foi calculada integrando-se as curvas atividade vs. tempo

para cada órgão animal analisado no espectrômetro gama. A partir da atividade acumulada, as

estimativas de dose foram calculadas usando o formalismo MIRD (SNYDER et ai., 1975).

3.2.2 Dose na medula

Na maioria das implementações de radioimunoterapia, a medula vermelha é o órgão dose

limitante (SGOUROS, 1993). Estimativas da concentração de radioatividade nesse órgão são

usualmente baseadas em amostras de sangue ou biópsia da medula óssea. A mais simples

delas relaciona a curva atividade vs. tempo do sangue com a medula por um fator que

considera a razão entre as atividades da medula vermelha e do sangue. Nessa aproximação, a

cinética sanguínea multiplicada por um determinado fator são considerados para representar a

cinética da medula vermelha (SGOUROS, 1993).

Anticorpos radiomarcados administrados via intravenosa são considerados distribuídos

uniformemente no plasma e no espaço do fluido extracelular da medula vermelha. A

atividade no plasma é, então, igual à atividade no espaço do fluido extracelular da

medula vermelha. Dada a atividade no sangue, a atividade no plasma [A]p é dada por:

[A] = [A]BL
P l-HCT

(9)

onde [A]BL é a atividade no sangue e HCT é o hematócrito (porcentagem de glóbulos

vermelhos no volume total de sangue). Considerando idênticas a concentração de anticorpos

no plasma e espaço de fluido extracelular da medula, a atividade total na medula é

representada pelo produto do volume do fluido extracelular da medula com a concentração

plasmática. Dividindo pelo volume total da medula vermelha, obtém-se a atividade na

medula vermelha:

(10)

onde VRMECF é o volume do fluido extracelular da medula vermelha e V RM é o volume

total da medula vermelha. Substituindo na equação (9) a expressão para [A]p, expressando o

volume do fluido extracelular da medula vermelha como uma fração do volume total da
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medula vermelha, temos a seguinte expressão para a razão da atividade medula vermelha

sangue:

[A]RM = RMECFF = RMBLR
[A]BL l-HCT

(11)

A partir dos resultados de dosimetria interna obtidos para o modelo animal, a extrapolação

para humanos foi obtida usando a razão das massas animal-homem segundo protocolo do

Centro de Informação de Doses Internas de Oak Ridge (EUA), baseado nos parâmetros do

Homem-Referência para ajuste da diferença massa-órgão entre camundongo e paciente

(SHEN,2005):

_ _ M M
%AI·g 10p =%AI·g 10CX~X~

M M (12)
CP oc

onde:

%AI.g-10 ? - porcentagem da atividade injetada por grama no órgão do paciente

%AI.g-1oc - porcentagem da atividade injetada por grama no órgão do camundongo

Mo? - massa do órgão do paciente

Mc? - massa do corpo do paciente

M cc - massa do corpo do camundongo

Moc - massa do órgão do camundongo
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4. RESULTADOS
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Os resultados serão apresentados em duas etapas: inicialmente serão descritos os resultados

obtidos para 131 I_Crtx e, em seguida, os resultados obtidos para 131 I_SPGP.

4.1 APLICAÇÃO DO FORMALISMO MIRD AOS DADOS DE BIODISTRIBUIÇÃO DO

POLIPEPTÍDEO ANTITUMORAL 131I_CRTX

A partir dos dados de biodistribuição de Soares (2007) e Silveira et ai. (2009) foram

realizados cálculos dos parâmetros de dosimetria interna utilizando o formalismo MIRO.

4.1.1 Dosimetria de 131I_Crtx para o camundongo (injeção intravenosa)

As atividades acumuladas nos órgãos dos ammaIS foram obtidas a partir dos dados

experimentais de biodistribuição de 131 I_Crtx. Foram construídos grágicos de A(t) vs. t para

diversos órgãos animais, a saber: sangue, tireoide, coração, pulmão, fígado, baço, pâncreas,

rins (FIG. 12), estômago, intestino, osso, músculo, cérebro, cerebelo e aparelho reprodutor.

Para efeitos de avaliação dosimétrica, além da taxa de dose, o parâmetro mais importante é a

integração da atividade no tempo (Ã). A integração (área abaixo da curva) fornece a atividade

acumulada (em %AI.g-1
. min.) para cada órgão (TAB. 7). A última coluna apresenta a razão

entre as atividades acumuladas em cada órgão e no tumor (Ã relativo). A razão entre a

concentração medula vermelha-sangue (RMBLR) foi calculada usando o valor base de 0,36

(RMECFF = 0.19; HCT = 0.47 - onde RMECFF é a fração do fluido extracelular da

medula vermelha) (SGOUROS, 1993):
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FIGURA 12 - Atividade acumulada de 131I_Crtx nos rins em (%AI.g-1
)

vs. tempo (minutos) (injeção intravenosa: AI = 20 kBq)

TABELA 7 - Atividade acumulada e atividade acumulada relativa para
injeção intravenosa de 131I-Crtx em camundongos Swiss

Órgão

Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Ã (kBq.g-l.s/kBq)

0.77
415.95
143.4

706.26
342.78
207.47

63.4
885.53
1398.73
98.92
46.32
27.79
14.45
18.26

107.56
367.18

Ã Relativo*

0.00
1.13
0.39
1.92
0.93
0.57
0.17
2.41
3.81
0.27
0.13
0.08
0.04
0.05
0.29
1.00

*Ã Relativo: Razão entre as atividades acumuladas em cada órgão e no tumor
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o radioisótopo 1311, objeto de estudo desse trabalho, emite fótons gama com energia principal

de 364 keV e partículas fJ- com energia média de 183 keV. A partir dos dados de atividade

acumulada, foi realizada a dosimetria beta para o camundongo (TAB. 8):

TABELA 8 - Dose absorvida beta de 131I_Crtx para o camundongo (injeção intravenosa)

Órgão

Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Jfenrique :Martins de )lndrade - CCJYI:N/CNE:N

Dose (rnGy/37kBq)

0.00
1.04
0.36
1.77
0.86
0.52
0.16
2.22
3.50
0.25
0.12
0.07
0.04
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0.27
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4.1.2 Extrapolação para humanos da dosimetria de 13lI-Crtx (injeção intravenosa)

Concentrações individuais de 131I_Crtx em tecidos de camundongos foram extrapoladas para

pacientes considerando uma razão de concentração similar entre os vários tecidos de

camundongo e humano. Essa extrapolação converteu os dados de %AI.g-1 do camundongo

para %AI.g-1 do paciente pelo ajuste da diferença de massa entre camundongo e humano,

considerando o camundongo-modelo de Rui et ai. (1994) e o fantoma de Cristy & Eckerman

(1987) respectivamente. Considerou-se uma massa tumoral do paciente de 100 g e do

camundongo de 0,024 g.

Para o cálculo da dosimetria beta, usou-se (/J = 1, admitindo-se toda a atividade do órgão

fonte retida em si mesmo. Todavia, para a dosimetria gama, usou-se os valores de (]>

disponíveis em: www.doseinfo-radar.com. Todavia, os valores de (]> para a energia gama do

1311 não são disponibilizadas especificamente, e sim, somente para 0,01; 0,015; 0,02; 0,03;

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2 e 4 MeV. Então, de posse desses dados, gráficos dos valores de (]>

(em g-l) em função da energia (em MeV) foram plotados e interpolados para todas as

combinações possíveis de órgãos-fonte/órgãos-alvo, a fim de se encontrar o valor de (]>

correspondente à energia gama do 1311(FIG. 13):

III =9,91 x 10-6 g-1

IMedula - Rinsl
1,Ox1 0-5

8,Ox10-B

6,Ox10-B

';"

S
e 4,Ox10-B

2,Ox10-B

0,0

o 234

Energia (MeV)

FIGURA 13 - Interpolação dos dos valores de Fração Absorvida Específica (cI» em
função da energia (E) para o caso dos rins irradiando a medula
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De posse dos valores de cP interpolados, multiplicou-se cada um deles pela energia gama do

131r (emjoules), por n=O,81 (eficiência do detector) e k=l, obtendo-se o valor de S que, por

sua vez, multiplicado pelo valor da atividade acumulada, obtida a partir dos dados de

biodistribuição dos camundongos, forneceu a dose acumulada para cada órgão-fonte

irradiando cada órgão-alvo. A dose acumulada total recebida por um determinado órgão-alvo

é o somatório das doses acumuladas de todos os órgãos-fonte irradiando esse órgão-alvo. Para

o caso específico de a medula ser considerada o órgão-alvo, temos (TAB. 9):

TABELA 9 - Associações de valores de Frações Absorvidas Específicas «1») e respectivos valores
de atividade acumulada (Ã) para 131I-Crtx

Órgão-fonte Órgão-alvo
cb (g-i)

ÃCrtx
p/ E=O,364 MeV

Medula ativa Medula óssea 2,54E-05

Cérebro Medula óssea 6,32E-06 499600,24

Osso Medula óssea

Conteúdo do Coração Medula óssea 5,53E-06 2689862,22

Parede Coracão Medula óssea

Rins Medula óssea 9,91E-06 6448408,44

Fígado Medula óssea 4,87E-06 15945233,44

Pulmões Medula óssea 6,26E-06 17200687,17

Músculo Medula óssea 5,52E-06 499600,24

Ovário Medula óssea 1,19E-05

Pâncreas Medula óssea 7,33E-06 145459,29

Conteúdo do Int. Delgado Medula óssea 1,00E-05 3396777,98

Baço Medula óssea 5,19E-06 924647,83

Conteúdo do Estômago Medula óssea 4,31E-06 14069041,24

Tireoide Medula óssea 4,57E-06 209696,29
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A dose absorvida foi, então, calculada pela soma das doses beta e gama de 131I_Crtx

(TAB.I0):

TABELA 10 - Doses de radiação para paciente extrapoladas a partir da dose no camundongo.
Considerou-se uma injeção intravenosa de 370 MBq de 131I-Crtx

Órgão

Medula
Tireoide

Coração

Pulmão
Fígado

Baço
Pâncreas
Rins

Estômago

Intestino

Osso
Músculo

Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor

Tumor

Dose Absorvida

(mGy/370MBq)

0,01
3,72

1,28

6,31
3,06
1,85

0,57
7,92

12,51

0,88
0,41
0,25

0,13
0,16
0,96

3,28

Dose Efetiva*

(mSv/370MBq)

0,00

0,76

0,15

1,50

0,00

0,05

*Para órgãos com Wt publicados na rcRP 60

4.1.3 Dosimetria de 131I_Crtx para o camundongo (injeção intratumoral)

Analogamente à injeção intravenosa, foi realizada a dosimetria interna para a injeção

intratumoral. As atividades acumuladas nos órgãos dos animais foram obtidas a partir dos

dados experimentais de biodistribuição de 131 I_Crtx. Foram construídos gráficos de A(t) vs. t

para diversos órgãos animais, a saber: sangue, tireoide, coração, pulmão, figado, baço,

pâncreas, rins, estômago, intestino, osso, músculo, cérebro, cerebelo e aparelho reprodutor

(FIG. 14). A integração (área abaixo da curva) fornece a atividade acumulada (em %AI.g-1
.

min.) para cada órgão (TAB. 11):
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FIGURA 14 - Atividade acumulada de l3l1-Crtx nos rins em (%AI.g,l) vs. tempo (min.)
(injeção intratumoral: AI = 20 kBq)

TABELA 11 - Atividade acumulada e atividade acumulada relativa
para injeção intratumoral de 131I_Crtx em camundongos Swiss

Órgão
Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Ã (kBq.gol.S/kBq)

0,69
438,49
1277,65
501,82
282,31
273,86
325,48
518,30
815,44
53,41
56,67
34,06
19,54
18,69

321,29
25269,24

Ã Relativo*
0,00
0,04
0,11
0,04
0,02
0,02
0,03
0,04
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1,00

*Ã Relativo: Razão entre as atividades acumuladas em cada órgão e no tumor

A partir dos dados de atividade acumulada, foi calculada a dosimetria beta para o

camundongo (TAB. 12):
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TABELA 12 - Dose Absorvida beta de l3lI-Crtx para o camundongo

52

Órgão
Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Dose Absorvida (mGy/37kBq)

0,00
0,23
1,45
0,37
0,47
0,23
0,21
0,60
1,23
0,08
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
18,91

4.1.4 Extrapolação para humanos da dosimetria de 13lI-Crtx (injeção intratumoral)

Analogamente à extrapolação para humanos dos resultados dosimétricos obtidos para o caso

de injeção endovenosa de 131I_Crtx, foi realizada também a extrapolação para o caso de

injeção intratumora1 (TAB. 13):

TABELA 13 - Doses de radiação para paciente extrapoladas da dose no
camundongo. Assumiu-se uma injeção intratumoral de 370 MBq de l3lI-Crtx

Medula 0,01
Tireoide 3,92
Coração 11,42
Pulmão 4,49
Fígado 2,52
Baço 2,45
Pâncreas 2,91
Rins 4,63
Estômago 7,29
Intestino 0,48
Osso 0,51
Músculo 0,30
Cérebro 0,17
Cerebelo 0,17
Ap. reprodutor 2,87

Órgão
Dose Absorvida
(mGy/370 MBq)

Dose Efetiva*
(mSv/370 MBq)

0,00

0,54
0,13

0,87

0,01

0,14
Tumor 107,18
*Para órgãos com Wt publicados na lCRP 60
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4.2 APLICAÇÃO DO FORMALISMO M1RD AOS DADOS DE B10D1STRIBU1ÇÃO DO

POLIPEPTÍDEO ANTITUMORAL 1311_SPGP

A partir dos dados iniciais de Soprani (2008) foram realizados cálculos dos parâmetros de

dosimetria interna utilizando o formalismo MIRD.

4.2.1 Dosimetria de l31I-SPGP para o camundongo (injeção intravenosa)

Para os cálculos de dosimetria interna de 1311_SPGP foram seguidos os mesmos passos de 1311_

Crtx. As atividades acumuladas nos órgãos dos animais foram obtidas a partir dos dados

experimentais de biodistribuição de 1311_SPGP. Foram construídos grágicos de A(t) vs. t para

diversos órgãos animais, a saber: sangue, tireoide, coração, pulmão, fígado, baço, pâncreas,

rins (FIG. 15), estômago, intestino, osso, músculo, cérebro, cerebelo e aparelho reprodutor. A

integração (área abaixo da curva) fornece a atividade acumulada (em %AI.g-1
. min.) para

cada órgão (TAB. 14). A última coluna apresenta a relação entre as atividades acumuladas em

cada órgão e o tumor:
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FIGURA 15 - Atividade acumulada de 131I_SPGP nos rins em % AI.g-1 vs. tempo (min.) (injeção intravenosa)
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TABELA 14 - Atividade acumulada e Atividade acumulada relativa para
injeção intravenosa de I3JI-SPGP em camundongos Swiss

54

Órgão

Medula

Tireoide

Coração

Pulmão

Fígado

Baço

Pâncreas

Rins
Estômago

Intestino

Osso
Músculo
Cérebro

Cerebelo
Ap. reprodutor

Tumor

Ã (kBq.g-l.s/kBq)

1.47

41.93

53.80

87.73

48.07

109.31

592.58

1561.65

149.15

89.38
1157.13

377.49
75.97

109.89

189.38

286.56

Ã Relativo*

0.01

0.15

0.19

0.31

0.17

0.38

2.07

5.45

0.52

0.31
4.04

1.32
0.27

0.38
0.66

1.00

*Ã Relativo: Razão entre as atividades acumuladas em cada órgão e no tumor

A partir dos dados de atividade acumulada, foi realizada a dosimetria beta para o camundongo

(TAB. 15):

TABELA 15 - Dose absorvida beta de 131I_SPGP para o camundongo (injeção intravenosa)

Órgão

Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor
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Dose absorvida
(rnGy/37 kBq)

0.37
10.50
13.47
21.97
12.04
27.37
148.40
391.07
37.35
22.38

289.77
94.53
19.02
27.52
47.43
71.76
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4.2.2 Extrapolação para humanos da dosimetria de 13lI-SPGP (injeção intravenosa)

55

Analogamente à extrapolação para humanos dos resultados dosimétricos obtidos para 1311_

Crtx (injeções intravenosa e intratumoral), foi realizada também a extrapolação para 1311_

SPGP (injeção intravenosa) (TAB. 17): concentrações individuais de 13II_SPGP em tecidos de

camundongos foram extrapoladas para pacientes assumindo uma razão de concentração

similar entre os vários tecidos de camundongo e humano. A conversão dos dados de %AI.g-1

do camundongo para %AI.g-1 do paciente também foi realizada ajustando-se a diferença de

massa entre camundongo e humano, considerando o camundongo-modelo de Rui et ai. (1994)

e o fantoma de Cristy & Eckerman (1987) respectivamente. Considerou-se também a massa

tumoral do paciente de 100 g e do camundongo de 0,024 g.

As dosimetrias beta e gama também foram realizadas da mesma forma que para 131 I_Crtx.

Gráficos dos valores de cp (em g-l) em função da energia (em Me V) foram plotados para todas

as combinações possíveis de órgãos-fonte/órgãos-alvo, interpolando-se cada um desses

gráficos a fim de se encontrar o valor de ([J correspondente à energia do 1311 (FIG. 16):

5,Ox10-o

4,Ox10-o

3, Ox10-l!

IMedula - Tireoidel

..........-... ---.
IIIÍ ---.--------.

~

'O) •
~ -o
& 2,Ox10

0,0

• c1I =4,57 x 10-6 g-1I•
I

o 2 3 4

Energia (MeV)

FIGURA 16 - Interpolação dos dos valores de Fração Absorvida Específica (CI» em
função da energia (E) para o caso dos rins irradiando a tireoide
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De posse dos valores de cP interpolados, multiplicou-se cada um deles pela energia do 131r (em

joules), por n=O,81 (eficiência do detector) e k=l, obtendo-se o valor de S que, multiplicado

pelo valor da atividade acumulada, obtida a partir dos dados de biodistribuição dos

camundongos, forneceu a dose acumulada para cada órgão-fonte irradiando cada órgão-alvo.

A dose acumulada total recebida por um determinado órgão-alvo é o somatório das doses

acumuladas de todos os órgãos-fonte irradiando esse órgão-alvo. Para o caso específico de a

medula ser considerada o órgão-alvo, temos (TAB. 16):

TABELA 16 - Associações de valores de Frações Absorvidas Específicas (<<I» e respectivos
valores de atividade acumulada (Ã) para 13lI_SPGP

Órgão-fonte Órgão-alvo
<D (gOl)

ÃSPGP
p/ E=O,364 MeV

Medula ativa Medula óssea 2,54E-05

Cérebro Medula óssea 6,32E-06 2627180,57

Osso Medula óssea

Conteúdo do Coração Medula óssea 5,53E-06 1008920,10

Parede Coracão Medula óssea

Rins Medula óssea 9,91E-06 11371856,26

Fígado Medula óssea 4,87E-06 2236254,15

Pulmões Medula óssea 6,26E-06 2136624,46

Músculo Medula óssea 5,52E-06 2627180,57

Ovário Medula óssea 1,19E-05

Pâncreas Medula óssea 7,33E-06 1360936,77

Conteúdo do Intestino Delgado Medula óssea 1,00E-05 3069392,65

Baço Medula óssea 5,19E-06 487163,82

Conteúdo do Estômago Medula óssea 4,31E-06 1500243,28

Tireoide Medula óssea 4,57E-06 21138,54
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TABELA 17 - Doses de radiação no paciente extrapoladas da dose no camundongo.
Assumiu-se uma injeção intravenosa de 370 MBq l3lI-SPGP

57

Órgão

Medula

Tireoide
Coração
Pulmão

Fígado
Baço
Pâncreas

Rins
Estômago
Intestino

Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor

Tumor

Dose Absorvida
(mGy/370 MBq)

1,34

37,50
48,12

78,46

43,00
97,76
529,99

1396,69
133,40
79,94

1034,91
337,62
67,94

98,29
169,38

256,29

Dose Efetiva*
(mSv/370 MBq)

0,16

9,42

2,15

16,01

10,35

8,47

*Para órgãos com Wt publicados na rCRP 60

4.2.3 Dosimetria de l3l I-SPGP para o camundongo (injeção intratumoral)

Analogamente à injeção intravenosa, para a injeção intratumoral de I3I I-SPGP foram

construídos gráficos de A(t) vs. t para diversos órgãos animais, a saber: sangue, tireoide,

coração, pulmão, fígado, baço, pâncreas, rins (FIG. 16), estômago, intestino, osso, músculo,

cérebro, cerebelo e aparelho reprodutor. A integração (área abaixo da curva) fornece a

atividade acumulada (em roA1.g- l
. min.) para cada órgão (TAB. 18). A última coluna

apresenta a relação entre as atividades acumuladas em cada órgão e o tumor:
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FIGURA 17 - Atividade acumulada de 131I_SPGP nos rins em % ALg'l vs. tempo (min.) (injeção intratumoral)

TABELA 18 - Atividade acumulada e Atividade acumulada relativa para
injeção intratumoral de l3lI-SPGP em camundongos Swiss

Órgão

Medula
Tireoide

Coração
Pulmão

Fígado

Baço

Pâncreas
Rins

Estômago

Intestino

Osso
Músculo

Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor

Tumor

Ã (kBq.g-l.s/kBq)

0,14

40,40

22,01

25,45
19,94

22,06

0,42
24,56

66,79
6,86

6,34
3,01

1,92
4,33

2,52

1001,47

Ã Relativo*

0,00
0,04

0,02
0,03
0,02

0,02

0,00
0,02

0,07

0,01

0,01
0,00
0,00
0,00

0,00

1,00

*Ã Relativo: Razão entre as atividades acumuladas em cada órgão e no tumor
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A partir dos dados de atividade acumulada, foi realizada a dosimetria beta para o camundongo

(TAB. 19):

TABELA 19 - Dose absorvida beta de l31I-SPGP para o camundongo

Órgão

Medula

Tireoide

Coração

Pulmão

Fígado
Baço

Pâncreas

Rins

Estômago

Intestino

Osso

Músculo

Cérebro

Cerebelo

Ap. reprodutor

Tumor

J{enrique :Martins áe )lnáraáe - C([ff:N/C:NP:N

Dose absorvida
(mGy/37 kBq)

0,03

10,12

5,51

6,37

4,99
5,53

0,11

6,15
16,73

1,72

1,59
0,75

0,48

1,09

0,63

250,79
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4.2.4 Extrapolação para humanos da dosimetria 13lI-SPGP (injeção intratumoral)

60

Analogamente à extrapolação para humanos dos resultados dosimétricos obtidos para 1311_

SPGP (injeção intravenosa), foi realizada a extrapolação para humanos, para injeção

intratumoral (TAB. 20):

TABELA 20 - Doses de radiação para o paciente extrapoladas a partir da dose no
camundongo. Assumiu-se uma injeção intratumoral de 370MBq I3lI-SPGP

Órgão

Medula
Tireoide

Coração
Pulmão

Fígado

Baço

Pâncreas
Rins

Estômago

Intestino
Osso
Músculo

Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor

Tumor

Dose Absorvida
(mGy/370 MBq)

0,12
36,13
19,69

22,76

17,84

19,73

0,38
21,96

59,74

6,14
5,67
2,69

1,72
3,88
2,26

895,69

Dose Efetiva*
(mSv/370 MBq)

0,01

2,73

0,89

7,17

0,06

0,11

*Para órgãos com Wt publicados na ICRP 60 [12]
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5. DISCUSSÃO

61

o reconhecimento de tumores mamários com radiofármacos tem tido sucesso com o uso de

anticorpos contra o antígeno carcinogênico embrionário (em inglês: CEA) - um marcador

tumoral (GOLD & FREEMAN, 1965). Geralmente essas moléculas são radiomarcadas com

1311. Embora o uso de anticorpos seja promissor, do ponto de vista de capacidade de

reconhecimento do seu alvo, sua aplicação clínica é dificil devido a barreiras endógenas, tais

como: o tipo de vascularização desorganizada do tecido tumoral - que dificulta o acesso

dessas moléculas de grande peso molecular ao foco tumoral - e a curta biodisponibilidade

devida à degradação pelo sistema imune. Uma solução inteligente para esses problemas tem

sido a utilização de moléculas análogas aos anticorpos, do ponto de vista de reconhecimento

de receptores, porém menores. O uso de moléculas menores, análogas aos anticorpos, tem a

finalidade de aumentar o tempo de circulação sanguínea e o efetivo encontro com a célula

tumoral. Tais moléculas são pequenas o suficiente para penetrar a cavidade do tumor e se

ligar especificamente a eles.

Receptores para peptídeos reguladores das funções celulares são superexpressos em uma

variedade de cânceres humanos. Eles representam uma base molecular para imagem in vivo

usando radiofármacos baseados em peptídeos radiomarcados. Peptídeos derivados de

peçonhas animais têm apresentado alta toxicidade para células tumorais e baixa toxicidade

para tecidos normais (BALASUBASHINI et ai., 2006). Isso demonstra a capacidade desses

peptídeos de diferenciar sítios tumorais de não tumorais. Os componentes de peçonhas

animais podem apresentar diversas atividades bioquímicas e farmacológicas tais como:

atividade fosfolipásica, atividade desintegrina, metaloproteásica, dentre outras (SANCHEZ &

SWENSON, 2007).

Tem sido demonstrado pela literatura que crotoxina, uma fosfolipase A2, apresenta maior

atividade antitumoral contra tumores que superexpressam receptores para o fator de

crescimento epitelial (em inglês: EGFR) (DONATO et ai., 1996). Por outro lado, a peçonha

de Scorpaena plumieri possui componentes que apresentam forte atividade proteásica sendo

que a SPGP, isolada dessa peçonha, é uma protease que apresenta atividade gelatinolítica

sobre proteínas da matriz extracelular (SOPRANI, 2008). Receptores ativados por proteases

estão intimamente associados a mecanismos de invasão celular, assim como metaloproteases

de matriz extracelular (VERGNOLLE, 2005). Foi demonstrado por Soares (2007) e Soprani

(2008) que sondas radioativas contendo 1251 e 1311 associadas a ertx e SPGP são capazes de
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detectar diferencialmente tumores de mama no modelo animal de Ehr1ich. Nesses trabalhos,

1311_Crtx e 1311_SPGP se apresentaram como novos agentes antitumorais com características

favoráveis à aplicação como radiofármacos pelo fato de se ligarem a receptores de membrana

de células tumorais.

Ao aplicar o formalismo MIRD aos dados farmacocinéticos obtidos por Soares (2007),

observamos, no presente trabalho, que ao detectar a região tumoral (tumor de Ehr1ich), 1311_

Crtx depositou uma atividade acumulada de 3,67x102 kBq.g-1.S/kBq. Por outro lado, o

protótipo de radiofármaco 131I_SPGP também demonstrou excelente captação tumoral com

atividade acumulada de 3,08xl02 kBq.g-1.S/kBq (SOPRAN1, 2008), indicando que o mesmo

poderia resultar em dose considerável para o tumor. Nesse trabalho, foram realizados cálculos

dosimétricos baseados em dados experimentais do perfil biocinético desses traçadores. Ao se

avaliar os parâmetros dosimétricos constatou-se que ambos os protótipos de radiofármacos

constituem ferramentas seguras para o radiodiagnóstico.

Tendo-se em vista que a eliminação de Crtx se dá por via renal, analisamos a dosimetria nesse

órgão e observamos que 1311_Crtx resulta em dose absorvida de 7,92 mGy/370MBq para rins,

que quando comparada à dose de radiofármacos de iodo usados clinicamente, se mostra

seguro do ponto de vista radiológico: 1311-Hippuran (16,6 mGy/370MBq), 131 I_HSA (444,0

mGy/370MBq), 1311_MAA (51,8 mGy/370MBq), 1311_MIBG (32,6 mGy/370MBq), l3l1-Na1

(13,3 mGy/370MBq) (STABIN et aI., 1996). Observamos também que, em decorrência da

atividade acumulada de 131 I_Crtx na medula - que é a fonte das células-tronco - as quais se

multiplicam rapidamente e por isso são mais radiossensíveis (FERNANDES, 2006), a dose

absorvida foi de 0,01 mGy/370MBq. Esse valor também se mostra seguro quando comparado

a valores encontrados na literatura para radiofármacos de iodo usados clinicamente: 1311_

Hippuran (1,8 mGy/370MBq), 1311_HSA (181,3 mGy/370MBq), 1311_MAA (27,0

mGy/370MBq), 1311_MIBG (27,4 mGy/370MBq), 1311_Na1 (30,7 mGy/370MBq) (STABIN et

aI., 1996). No tumor, o valor de 3,28 mGy/370MBq para a injeção intravenosa sugere

viabilidade para aplicação em diagnóstico. Os valores aparentemente elevados de dose

absorvida encontrados para outros órgãos como: pulmões (6,31 mGy/370MBq), fígado (3,06

mGy/370MBq), estômago (12,51 mGy/370MBq), para o caso de administração intravenosa

1311_Crtx se encontram também na faixa de doses encontradas para radiofármacos de iodo

usados clinicamente (TAB. 23), indicando mais uma vez a segurança do uso de radiofármacos

baseados em 1311_Crtx.
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Para avaliar o potencial para aplicação em radioterapia interna, foi realizada a dosimetria após

injeção intratumoral. Foi observado que a injeção intratumoral foi capaz de diminuir a dose

nos principais órgãos vitais como: pulmão (de 6,31 para 4,49 mGy/370MBq), fígado (de 3,06

para 2,52 mGy/370MBq), rins (de 7,92 para 4,63 mGy/370MBq), estômago (de 12,51 para

7,29 mGy/370MBq), intestino (de 0,88 para 0,48 mGy/370MBq) (TAB.21). O valor de

107,18 mGy/370MBq para a injeção intratumoral sugere viabilidade para o uso de 131I_Crtx

como molde para o desenvolvimento de agente terapêutico, dada a permanência de

radioatividade no sítio tumoral. Comparando os valores das doses absorvidas calculadas para

as injeções intravenosa e intratumoral de 370 MBq l3l I-Crtx, temos (TAB. 21):

TABELA 21- Comparação entre as doses absorvidas nos vários ór~ãos para as
injeções intravenosa e intratumoral de 370 MBq de l3l I-Crtx

Órgão

Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Dose Absorvida i.v.
(rnGy/370MBq)

0,01
3,72
1,28
6,31
3,06
1,85
0,57
7,92
12,51
0,88
0,41
0,25
0,13
0,16
0,96
3,28

Dose Absorvida i.t.
(rnGy/370MBq)

0,01
3,92
11,42
4,49
2,52
2,45
2,91
4,63
7,29
0,48
0,51
0,30
0,17
0,17
2,87

107,18

Similarmente,a Crtx, a eliminação de SPGP também se dá por via renal. Analisamos a

dosimetria nesse órgão e observamos que 131 I_SPGP resultou em dose absorvida de 1396,69

mGy/370MBq para rins, que quando comparada à dose de radiofármacos de iodo usados

clinicamente, mostra-se consideravelmente acima desses. Observamos também que, em

decorrência da atividade acumulada de 131I_SPGP na medula, a dose absorvida foi de 1,34

mGy/370MBq. Esse valor se mostra seguro quando comparado a valores encontrados na

literatura para radiofármacos de iodo usados clinicamente. No tumor, o valor de 256,29

mGy/370MBq para a injeção intravenosa sugere viabilidade para aplicação em diagnóstico.
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Embora os valores de dose absorvida encontrados para outros órgãos como: pâncreas (529,99

mGy/370MBq), rins (1396,69 mGy/370MBq), osso (1034,91 mGy/370MBq), músculo

(337,62 mGy/370MBq) tenham sido relativamente maIS altos que os radiofármacos

tradicionais (TAB. 23), dados toxicológicos de Soprani (2008) demonstraram que a

concentração de 131 I_SPGP utilizada nesses ensaios não apresentou toxidez para os animais. O

conjunto de dados demonstra, então, que apesar de as doses absorvidas resultantes da

administração de 131I_SPGP serem aparentemente mais altas, não representam risco elevado e

sugerem que 131I_SPGP é um protótipo de radiofármaco seguro.

A dosimetria após injeção intratumoral também foi avaliada, observando-se que a injeção

intratumoral também foi capaz de diminuir a dose nos principais órgãos vitais como: medula

(de 1,34 para 0,12 mGy/370MBq), coração (de 48,12 para 19,69 mGy/370MBq), pulmão

(de 78,46 para 22,76 mGy/370MBq), fígado (de 43,00 para 17,84 mGy/370MBq), pâncreas

(de 529,99 para 0,38 mGy/370MBq), rins (de 1396,69 para 21,96 mGy/370MBq), estômago

(de 133,40 para 59,74 mGy/370MBq), intestino (de 79,94 para 6,14 mGy/370MBq), cérebro

(de 67,94 para 1,72 mGy/370MBq), aparelho reprodutor (de 169,38 para 2,26 mGy/370MBq)

(TAB. 22). O valor de 895,69 mGy/370MBq para o tumor sugere, também, viabilidade para o

uso de 131 I_SPGP como molde para o desenvolvimento de agente terapêutico, dada a

permanência de radioatividade no sítio tumoral.

Analisando as tabelas das atividades acumuladas relativas (Ã relativo) de 13I I_Crtx (TAB. 11)

e de 131I_SPGP (TAB. 18), para a injeção intratumoral, observa-se que a razão órgão/tumor é

praticamente igual para ambos os radiofármacos. Entretanto, do ponto de vista

radioterapêutico, podemos dizer que a maior dose entregue ao tumor, no caso de 131I_SPGP, é

mais vantajosa em relação a 13lI-Crtx.
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TABELA 22 - Comparação entre as doses absorvidas nos vários órgãos para as
injeções intravenosa e intratumoral de 370 MBq de I3II-SPGP

65

Órgão

Medula
Tireoide
Coração
Pulmão
Fígado
Baço
Pâncreas
Rins
Estômago
Intestino
Osso
Músculo
Cérebro
Cerebelo
Ap. reprodutor
Tumor

Dose absorvida Lv.
(mGy/370 MBq)

1,34
37,50
48,12
78,46
43,00
97,76

529,99
1396,69
133,40
79,94

1034,91
337,62
67,94
98,29
169,38
256,29

Dose absorvida Lt.
(mGy/370 MBq)

0,12
36,13
19,69
22,76
17,84
19,73
0,38

21,96
59,74
6,14
5,67
2,69
1,72
3,88
2,26

895,69

A captação de 131 I_Crtx e de l3lI-SPGP nos rins é devida ao rápido "clearance" através do

sistema urinário, um fenômeno típico de peptídeos radiomarcados (SHEN, 2005). O acúmulo

de radioatividade observado no estômago após administraçao intravenosa de 131 I_Crtx e de

131I_SPGP é, provavelmente, devido à hidrólise produzida pelas peroxidases existentes nesse

órgão (SHEN, 2005), as quais produziriam 1311 livre, ou seja, esse acúmulo não deve refletir a

captação da molécula marcada, mas sim do iodo livre.

Considerando que radiofármacos baseados em iodo são suscetíveis à hidrólise gerando

radioiodo livre, que poderia ser captado pela tireoide e resultar em doses desfavoravelmente

altas para o paciente, avaliamos a dosimetria da tireoide para os radiofármacos estudados: os

valores de 3,72 mGy/370MBq para 131I_Crtx, e de 37,50 mGy/370MBq para 131I_SPGP se

tomam perfeitamente aceitáveis quando comparados a radiofármacos de iodo usados

clinicamente: 131I_HSA (148,0 mGy/370MBq) e 131I_MIBG (33,3 mGy/370MBq), por

exemplo (TAB. 23).
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TABELA 23 - Dose Absorvida por órgão para vários radiofármacos utilizados em Medicina Nuclear

Dose Absorvida por órgão (mGy/370MBq)
Radiofármaco

Medula Tireoide Pulmão Pâncreas Rins Estômago Osso Músculo

I3I I-Hippuran 1,8 0,2 0,3 0,8 16,6 0,8 1,3 2,5

131I_HSA 181,3 148,0 925,0 203,5 444,0 173,9 162,8 144,3

13 II-MAA 27,0 15,2 851,0 55,5 51,8 31,1 23,3 22,2

131 I_MIBG 27,4 33,3 27,4 40,7 32,6 28,9 24,1 22,9

l3I I-NaI 30,7 12,6 29,2 19,2 13,3 133,2 37,0 37,0

Adaptado de: NUREG/CR-6345 (STABIN et aI., 1996)

Como a medicina nuclear tem crescido não apenas como modalidade diagnóstica, mas

também terapêutica, a importância da dosimetria de radionuclídeos também cresceu. É grande

a expectativa de que a dosimetria de radionuclídeos possa ser usada para planejar a terapia

radioisotópica da mesma forma que a dosimetria é usada como suporte no planejamento de

radioterapia externa. Em grande parte, esta expectativa não é cumprida devido ao fato de

haver muitas variáveis envolvidas na determinação do efeito biológico de radionuclídeos. Em

muitos exemplos, variáveis biológicas são mais importantes que a dosimetria. Fazer

dosimetria de radionuclídeos é importante, mas não é o único determinante para a resposta.

Para conseguir o planejamento objetivo na terapia de radionuclídeos, é importante

compreender e distinguir entre os resultados de resposta dominada por fatores biológicos

versus dosimetria. A cultura de uma melhoria contínua na dosimetria é essencial para que o

papel da dosimetria em relação aos fatores biológicos seja devidamente reconhecido.

A dosimetria de radionuclídeos está ainda em um precoce estágio de desenvolvimento

(SGOUROS, 2005). A investigação ativa para o desenvolvimento de uma dosimetria baseada

em imagens tridimensionais de pacientes juntamente com a disponibilidade de computadores

mais rápidos, melhoramentos em metodologia de Monte Carlo, são fatores que contribuirão

para a melhoria da física da estimativa da dose absorvida. No entanto, a metodologia

experimental é também valiosa. Esforços nesse sentido estão apenas começando, sobretudo no

Brasil, onde é excassa a disponibilidade de ferramentas e mão de obra específicas.
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Esse trabalho apresentou o perfil de dosimetria interna de 131 I_Crtx e l31I-SPGP calculado a

partir de dados biocinéticos usando uma sonda radiomarcada. Esses protótipos ainda podem

ser otimizados através de formulações farmacêuticas, lipossomas, nanotecnologia ou

alterações na própria molécula a fim de melhorar a farmacocinética e a via de excreção,

evitando absorção prolongada em órgãos como rins e órgãos abdominais, por exemplo.

Nossos dados sugerem que 131 I_Crtx e 131I_SPGP podem ser úteis como protótipos para o

desenvolvimento de ferramentas para a realização de radioterapia interna contra tumores.
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• Os parâmetros de dosimetria interna foram determinados para 131 I_Crtx administrada

por via intravenosa e intratumoral em camundongos;

• Extrapolação da dosimetria 131 I_Crtx para humanos:

• Tumor: i.v.: 3,28 mGy/370 MBq

i.t.: 107,18 mGy/370 MBq

• A dosimetria extrapolada para paciente sugere que nenhum dos órgãos normais recebeu

dose de radiação clinicamente significante, indicando segurança do ponto de vista

radiológico;

• A dosimetria de 131 I_Crtx após injeção intratumoral sugere que 131 I_Crtx apresenta

potencial para ser usado como agente radioterapêutico;

• Os parâmetros de dosimetria foram determinados para 131I_SPGP administradas por via

intravenosa e intratumoral em camundongos;

• Extrapolação da dosimetria 131I_SPGP para humanos:

• Tumor: i.v.: 256,29 mGy/370 MBq

i.t.: 895,69 mGy/370 MBq

• A dosimetria extrapolada para paciente sugere que nenhum dos órgãos normais recebeu

dose de radiação clinicamente significante, indicando segurança do ponto de vista

radiológico;

• A dosimetria de 131I_SPGP após injeção intratumoral sugere que 131I_SPGP apresenta

potencial para ser usado como agente radioterapêutico;

• Do ponto de vista de segurança radiológica, embora Crtx tenha se apresentado mais

segura para aplicações em diagnóstico, o seu potencial para aplicação em radioterapia

interna é menor que o de SPGP.

• Ambas, Crtx e SPGP, demonstraram ser bons protótipos para o desenvolvimento de

radiofármacos;
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APÊNDICE A - Demonstração matemática da expressão usada para a obtenção da meia-vida

efetiva.

A expressão T1/
2e

T1/z . T1/2 , . , . A •

---''-----'~b advem do conceIto matematlco de harmolllco global que, por
T1/ + T1/

2 2b

sua vez, vem da definição de média harmônica. A média harmônica de n números reais

positivos Xl, X2, ... , Xn é o número real positivo H, definido por:

n 111 1
-=-+-+-+...+- (13)
H Xl X2 X3 X n

Pode-se interpretar o valor numérico da Média Harmônica H como o número que representa a

capacidade média individual da ação de n agentes (indivíduos ou entes) atuando

harmonicamente, ou seja, H representa a capacidade de um agente de substituir cada um dos n

agentes quando atuando em conjunto. O Harmônico Global dos números reais positivos x],

X2, ... , Xn é o número real positivo h, definido por:

1 1 1 1 1
- =-+-+-+...+- (14)
h XI x2 x3 xn

isto é, h representa a capacidade de um único agente substituir todos os outros ao mesmo

tempo I

A razão entre o produto e a soma das meias vidas fisica e biológica vem exatamente do

mínimo múltiplo comum da soma dos inversos dessas duas grandezas:

(15)
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APÊNDICE B - Resumos de pôsteres apresentados no I Simpósio de Dosimetria Interna

Aplicada à Medicina Nuclear, realizado em Recife-PE, de 08 a 11 de abril de 2008.

I Simpósio de Dosilllen-ia Interna aplicada à .ll,ledicina Nuclear - DOSIMN 2008
8-11 de abril
Recife. PE. Brasil

USE OF 1-131- CRTX FOR TARGETING l\;L-\LIGNANT
ADENOCARCINOMA IN ~nCE: BIODISTRIBUTION AND

RADIATION DOSIl\;1ETRY

Raquel Gouyêa Dos Santosl
, Marcella Araugio Soares!, Henri,\ue Martins De AndradeI

and Marcos Antônio da Cunha Santos
1Centro de Desem'ol"illlento da Tecnologia Nuc/ear- CDTN/CNEN, CP941, CEP 30123970. salltosr@cdtll.br

!Departalllento de Estatisfica-UFMG

Sllake velloms molecules have beell shown to play a I'Ole not only in the survival and
proliferation 01' tumom cells but also in the processes 01' hunour cell adhesion, migration and
angiogenesis. We have ShOWll that 1251-Crtx, a radiolabeled version of a pl'Otein derived from
Cl'ota/us dlll'iSSlfS terl'ifiClfS snake venom (Cdt), specifically binds to tllmor and tliggers
apoptotic death. This Shldy repOlts the biokinetic profile of 99mTc-Cdt and 125JJl3l1_Crtx in
Swiss mice bearing Ehrlich solid tumor and MIRD formulation was applied to calculate the
absorbed radiation doses for various organs and tumor site. Biokinectic evaluations were
yerformed up to 24 h after illtravenous (i.v) 01' intratumor (i.m.) injection of 99mTc_Cdt OI'

25i1311_CltX. Time-activity ctU'Ves were generated for the main organs by fitting the organ
specific mass mean counts. The radiation dose from l3l1-Crtx was calculated based on non
penetrating radiation in the mouse mode!. Biokinetics data from 99mTc-Cdt afieI' i.v. injection
in mice tumor model showed rapid blood clearance (T1/2= 36.1 ± 2.4 min.), slow tumor
clearance (T1f2: 108.3 ± 19.5 min.) and indicated the kidneys as the main excretion pathway.
Interaction studies in vitro demonstrated that 1251_Crtx recognize specific sites on Erlich tumor
cellmembrane. Upon intravellous and intratumor adrninistration 01' 1311_Crtx in mice bearing
Erlich tlullor, it was observed high uptake in tumor site in vivo (À =72 kBq.hlg) resultillg in a
h · h b b d d d" . D' 'b' f 1'5/1311C' nlIg a sor e ose ra latIon to tumor slte. lstn utIons o • - rtx 1.v. were o y
significant in tumor, stomach, liver and kidneys, retlecting non-specific uptake of CItx in
nOlmal excretion tissues in vivo. Intratlunoral adrninistration reduced significantly the
radiation dose to the kidneys (42-fold lower) and increased the uptake by the tumor site (128
fold higher). 1311 control was nm in a parallel experiment and showed no significant tumor
uptake. In cOllclusioll. 13l1-Crtx had a high concentration in tumor and low concentration in
normal organs in mice bearing Erlich tllmor. Tumor-to-normal tissue radiatioll dose ratio, for
intratlmlOr injected l3l1-CItx, were more than 60-fold higher depending on the organ. Our
results indicate that Cdt components may provide interesting templates for development of a
tool for targeted radiotherapy against adenocarcinoma.

KEl1VORDS: Radiatioll dosi1llelry, target radiotllerap)', Crt:t:, Crotalus.
Fillalltia/ SUPP0l't: FAPEMIG, CNPq, CNEN
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I Simpósic de Do."imetria intema aplicada à Med/cina :Vuc/eGl' - DOSLUN::008
S-ll de abril
Recifo. PE, Braú:

BIOKINETICS PROFILE AND RADIATION DOSIMETRY OF 1-131
SPGP PEPTIDE FOR TARGETED RADIOTIlERAPY FOR

MALIGNANT ADENOCARCINO~fA IN MICE

Raquel Gouvêa Dos Santos l
, Juliana Sopranil

, Henrique Martins De Andrade l
, Andréa

Vidal Ferreiral and l\larcos Antônio da Cunha Santos2

ICwlro de DesclIl '011 i/llwlo d.7 TecI/o/agia Nuclear- CDTN/CNEN, CP941, CEP 30/23970, santosr@cdf/!.br
2Departomeilto de Esfatirtica-UFMG

SPGP has bccn puriticd frOt1l SC01paella plut1lieli fish vcnom and we have rcportcd its
eitotoxieity for mali~nant brain tlunors. As SPGP triggers apoptosis of malignallt tumors we
hypothesized that !J'1-SPGP will specitically bind to tumor before triggering its alltitumoral
activity. This study reports lhe radiolabeling 01' SPGP wirh radioiodine e251 and 1311) and its
1Jiokineli<.:s prufile in Swiss llllce bearill~ Elllli<.:h sulid IUlllOr. y,URD fUlluuialion was applieu
to calculate the absol'bed radiatioll doses for val"Íous organs and hunor site, Biokinectic
evaluations were perfonned for different time periods post-intravenous (i.v) or intratumor
(i.tu.) 111jections. Time-activity curves were fitted to monoexponential model decay. The
radiatioll dose flOm B11-SPGP was calculated based on nOll-penetrating radiation in the mouse
model. Biokinetics data from I ~lI-SPGP afier Lv. injection in mice tlllllor model showed
rapid blood clearance in comparisoll with the mailltained high llptake 011 hunor site dming the
obSclvation timc period. KidllCYS prescntcd as thc major excrctioll pathway. Upon
intmvenous and infratlllnor adnunistration of 13lI-SPGP in mice bea1'ing Erlich tumor, it was
obselved lllgl~ ~~take in tumor site in ~vo resl~lt~g in a high absod)~d ~ose ra?iation to
t1llllor slte. u. 1-SPGP uptake afieI' l.v admllllstratlOn was only slglllficant In tumor,
pallCleas amt kiullt:ys, n:llt:c1inlJ; llUll-Specilk lIplak.t: uf SPGP in llunual ex<.:rellUll lissues in
vivo. 1nfratumoral admillistration reduced signlflcantly the radiatioll dose to the kidneys (4
fold lower) and increased the uptake by the tumor site (15-fold higher). 1311 control was lUll

in a parallel experiment alld showed no significant tumor llptake. In cOllc1usioll, 131I_SPGP
had a high concentratíon in tumor and low concentration in nOlmal organs in mice bearing
Erlich tumor. TUlllor-to-nollnal Tissue radiation dose ratio, for intratlllllOr injected nl1_SPGP.
were more than ~50-fold higher dependi118 011 the o1'ga11. Om 1'esults indicate that SPGP is a
promlsing templatc for devclopmcllt of an altemativc l'adiophamlaeeutical for diagnosis and
targeted l'adiotherapy agaillst adenocarcinoma.

KEYWORDS: RIlt!ialiol1 t!osimetr)', tumor t!etectioll.. SPgP. Scorpae"a
plllll1ieri.
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APÊNDICE C - Resumo de apresentação oral em XIII Congresso Brasileiro de Física

Médica, realizado em Belo Horizonte, de 02 a 05 de julho de 2008.

PERFIL BIOCINÉTICO E DOSIMETRIA INTERNA DE 1311_ SPGP: UM POTENTE

ANTITUMORAL ISOLADO DO PEIXE SCORPAENA PLUMIERl

Henrique Martins De Andrade I , Juliana Soprani I , Suely Gomes Figueiredo2,

Andréa Vidal Ferreira l e Raquel Gouvêa Dos Santos'

ICentro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - CDTN/CNEN, CP 941, CEP 30123-970, 2Universidade Federal do Espírito Santo,
santosr@cdtn.br

Introdução: SPGP é uma proteína isolada do peixe Scorpaena plurnieri com potente atividade citotóxica para

tumores cerebrais malignos. SPGP induz apoptose de tumores malignos após interagir especificamente com os

mesmos. Esse estudo apresenta a radiomarcação de SPGP com iodo radioativo (1251 e 1311) e sua biocinética

em camundongos Swiss portadores de tumor de Ehrlich. O formalismo MIRD foi aplicado para calcular a dose

de radiação absorvida por vários órgãos e pelo sítio tumoral no modelo animal. Os dados obtidos em

camundongos foram extrapolados para humanos.

Método: Após aprovação pelo comitê de ética da UFMG (CETEA), camundongos fêmeas adultos (25-30 g)

portadores de tumor de Ehrlich foram usados para analisar a biodistribuição de 131I-SPGP e sua capacidade para

detecção do tumor. Após administração intravenosa (i.v.) caudal ou intratumoral (i. tu.) com 17kBq de 1311_

SPGP, a atividade de 13II-SPGP depositada nos principais órgãos vitais e no tumor foi medida em diferentes

intervalos de tempo pós-injeção. A radioatividade foi quantificada em detector de NaI(TI). Os dados foram

expressos como porcentagem de captação da dose injetada por volume/grama de órgão (%DI/rnL ou %DI/g). A

dosimetria interna dos órgãos foi calculada através da integração da área sob a curva atividade vs. tempo, e as

estimativas de dose foram calculadas usando o formalismo MIRD (Medicai Internai Radiation Dosimetry). Os

dados dosimétricos estimados para o camundongo foram extrapolados para humanos utilizando-se os parâmetros

do homem-referência para ajuste da diferença massa-órgão entre camundongo e paciente. Imagens

cintilográficas foram realizadas para se avaliar o potencial deste novo radiofármaco detectar tumores in vivo.

Resultados: Curvas atividade vs. tempo foram ajustadas por um modelo de decaimento monoexponencial. A

dose de radiação absorvida foi calculada com base em um modelo de radiação não penetrante. Dados

biocinéticos de 131 I-SPGP após injeção i.v. no modelo tumoral mostraram rápido "c1earance" sanguíneo (T1!2 =

47,88 ± 2,79 min) com uma depuração plasmática de 0,02 mLlmin e um volume de distribuição de 0,25 mL/g. A

excreção ocorreu principalmente por via renal. 131 I-SPGP apresentou alta captação no sítio tumoral durante os

períodos de tempo observados. A administração intratumoral reduziu significativamente a dose de radiação nos

rins (quatro vezes menor) e aumentou a captação no sítio tumoral (quinze vezes maior). A dose absorvida devido

à deposição de 13II-SPGP no tumor foi de 0,09 cGy após 24 horas. O grupo-controle foi injetado com 131I em

um experimento paralelo e não apresentou captação tumoral significante.

Discussão e Conclusões: 13II-SPGP tem uma alta concentração no tumor e baixa concentração em órgãos

normais em camundongos portadores de tumor de Ehrlich. A razão das atividades depositadas tumor/tecido

normal para injeção intratumoral de 131I-SPGP foi da ordem de cinquenta vezes maior que para via i.v.,

dependendo do órgão. Nossos resultados indicam que 131I-SPGP é promissora para o desenvolvimento de um

radiofármaco alternativo para diagnóstico por imagem molecular e terapia contra adenocarcinoma.
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131I-CRTX INTERNAL DOSIMETRY:
ANI~IAL lVlODEL AND HlThofAN EXTRAPOLATION

Henrique Martins De Andrade"', Andréa Vidal Ferreira, Marcella Araugio Soares,
Marina Bicalho Silveira, Raquel Gouvêa Dos Santos

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear- CDTN/C'NEN, CP94l, CEP 30.123.970, *luna@cdtn.br

ABSTR...\CT

Snake venoms molecules have been shown to play a role not only in the survival aud proliferation of
tnmor cells but also in the processes of tumor cell adhesion, migration and angiogenesis. 121-Crtx, a
radiolabeled version of a peptide derived fr01l1 Crola/us dllrisslIs l€nijíclIs snake venom, specifically binds to
tmuor and triggers apoptotic sigualling. At the present work, I25I-Crtx biokinetic data (evalnated innúce bearing
Erlich tumor) were treated by MIRD fOflnalis1l1 to perform Intemal Dosimetry studies. Doses in several organs
of mice were detemúnate. as well as in implanted hullor, for 13II-C11X. Doses results obtained for animalmodel
were extrapolated to hUlllans assunúng a sinúlar concentration ratio among various tissues be!ween mouse and
humano In the extrapolation, it was used hUlllan organ masses from Cristy/Eckennan phmltolll. Both penetrating
aud uou-penetrating radiatiou from 1311 in the tissue were considered in dose calculations.

KEYWORDS: Iutemal Dosimetry. MIRD schema. Crtx.

1. INTRODUCTION

Crotoxin (Crtx), a polypeptide isolated fI'om Cl'otallls dllrissus ten'ificus venom, has been
shown to have potent antitumoI'al activity against a variet)' 01' muI'ine and human fiunor cell
tines [1]. Crtx is a complex fonned by two subunits. one acidic with non-enzymatic ftmction
alld one basic that is a PLA2formed by a single chain 01' 122 amino acid residues [2][3]. Our
group has observed that Cttx is a promising bioactive substance against breast cancer cells
and interact with them for lmtil 72 hours allowing good quality images ofmmor [4].

Soares [5] and Silveira et ai, 2009 [6] showed that 125I-Crtx, a radiolabeled version of a
peptide derived from Crotallls durisslls terrificlIs snake venom, specifically binds to filmor
and tI'iggers aeoptotic signalling. The ainl 01' this work is to perfonll Intemal Dosinletry
sfildies from UI-CItx biokinectic data found in Soares et aI, 2009 [4], applying the MIRD
fonllalism [7].

2. MATERIALS A!''l) METHODS

In the present work, previous 125I_CItx biokinectic data [4] were tI'eated by MIRD fornlalism
to perfonll Intemal Dosimetry sfildies. Details of the experimental methodology were
described in Soares et ai, 2009 [4]. The Figme 1 shows I3lI-Crtx biodistI'ibution in severa1
tissues at different times afieI' intravenomous injection in millutes. and the Figure 2 shows
I31I-Crtx uptake evaluated in mice beaI'ing Erlich rumor afieI' intravenomous injection and
after intratumoral injection.
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2.1 MOllS~ Dosimelry
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From experimental data, the cUlllulated activity in each animal or~an was detelmined by
menns of integnltion of the curves I\:(t) x t, where A(t) is the nctivity in the
i-enth organ at the time t. The InternaI Dosillletry was pertonned using the MIRD íOlmalislll.
In this fOlmalism, the dose in each orgilll is done by:

where

D
rk

= L:.4:, S(rj; f- li,)

"
(1)

AIJ is lhe Cllwlllaled AClivily iu lhe SOluce regiou;

S (l~ ~ lj,) is lhe Mean Absorbed Dose in the target region rir per lulit of ClUllulated

Adivity iu lh~ sumce regiun T/z.

The anal)tical expression for S is:

(2)

where

A, is the mean energy elllitted per nuclear transition;

(A (r~ ~ 'iJ j .. the ahst1rbed fi'actioll (energy frllction emitted hy the radioactivity in
lhe SOlln:e regiuu lhal is lIusmbeu in lhe I<ngd regiou),
111 is the mass of source orgall.

For beta emission, it was used ct> =.t =1 (nou penetratiug radiation). "Csing this approach
111

the beta doses for mouse organs \Vere detenllÍlled.

A simple matllematical relationship hetween the :Ictivity c011centratioll in hlood and that in
lhe It:U lIléllTOW were llsed lo eslilllales lhe m:livily inlhis urgau [4]:

[A]/úH = RiUECFF = IU1BLR
[A]BL l-HeI

where
IA)RM is the activity concentration in the red marrow;
{AiBL is lhe aclivity couceulraliun iu bloud:
HCI is helllatocrit (voltmle fraction of red blood cells in blood).
R}.{ECFF is the red manow extracellular fluid fraction;
RMBLR is red 1113rrow-to-blood (activity concentration) mtio.

L~AC :leu!!, &0 d~ Jaaell"O,lU, Hraztl.
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2.2 Human extrapolation
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Cumulated activity into human organs was detennined by extrapolating of animal data. It was
assumed a similar concentration ratio among various tissues between mouse and patient. This
extrapolation converted mouse %ID.i1 data to human %ID.i1 data by adjusting organmass
difference betweenmouse and patient [5]:

AI m
[.<1] = [A] X ---l!Q. X MB
.~ HO o MO 11

1~' HB n1MO

(4)

where
[AolHo is the activity concentration (fraction of the total injected activity) into human
organ;
[AolMo is the activity concentration (fraction of the total injected activity) into mouse
organ;
llfHO is the organ mass of the hlUllan;
AfHB is the body mass of the lllunan;
111MB is the body mass ofthe mouse;
111.\010 is the organmass of the mouse.

Organ masses of Cristy-Eckenl1an phantom [6] were used for humans and organmasses of
athymic nude mouse [7] as used as reference mouse. This extrapolated hlU1lan data set was
used to perform human dosimetry. Both penetrating and non-penetrating radiation liom 1311
in the tissue were cOllsidered in dose calculation using <I> values from Cristy-Eckenllan

phantom. The Cristy-Eckerman <I> values \Vere interpolated to obtain <I> values for 364 keV
from 13lL

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Mouse Dosimetry

Ctunulated activities were obtained for the animal organs. Figure 3 shows a graphical
representation of A(t) x t for the kidneys. Integration provides the clunulated activity (area
lUlder curve A(t) x t). Similar graphs were constructed for the other animal organs.

INAC 2009, Rio d~ lan~iro. RJ. Brazil.
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Figure 3. Cumulated Aetivity in kidneys in %ID.g-1 x Minutes.

The obtained cUlllulated activities are presented in Table 1. The last colulllll presents a
relationship between the cUlllulated activity in each organ and in the tumor. The red manow
to-blood concentratíon ratio (RMBLR) was calculated using the baseline value of 0.36
(RMECFF =0.19; HCT =0.47) [8]:

Table 1. Cumulated Aetivitv and Relative Cumulated Activity
for BlI-SPGP in Swiss miee ~ith intravenomous injeetion .

Or2an Á (kBq.2-1.s/kBq) Relative Á
Manow 1.47 0.01
Thyroid 41.93 0.15
Healt 53.80 0.19
L1Ulll;S 87.73 0.31
Liver 48.07 0.17
Spleen 109.31 0.38
Pancreas 592.58 2.07
Kidneys 1561.65 5.45
Stomach 149.15 0.52
hltestine 89.38 0.31
Bone 1157.13 4.04
Muscle 377.49 1.32
Brain 75.97 0.27
Cerebellum 109.89 0.38
Ovaries 189.38 0.66
Bladder 506.88 1.77
Tumor 286.56 1.00

DlAC 2009. Rio d~ Jatl~iro. RI. BraziL
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from the cumulated activities, beta dosimetry for mouse was clone. The doses obtailled were
presented in Table 2:

Table 2. l3lI-SPGP Absorbed Beta Dose for mouse

Orglln Dose (mGy!37 kBq)
MalTow 0.37
ThYl'Oid 10.50
Hea11 13.47
Lunll;s 21.97

Liver 12.04
Spleen 27.37
Pancreas 148.40
Kidneys 391.07
Stomach 37.35
Iulesliue 22.38
Bone 289.77
Muscle 94.53
Brain 19.02
Cerebelhull 27.52
Ovaries 47.43
Bladder 126.91
Tmnor 71.76

3.2 Human extrapolation

Individual concentrations of 131I_SPGP in mouse tissues \Vere extrapolated to patients
assuming a similar concentration ratio among various tissues between mouse and patient.
This extrapolatioll convelted mouse %ID.g-1 data to patient %ID.g-1 data by adjusting organ
mass ditIerence between patient and monse considering, respectively the Cristy-Eckermall
phantolll and Hui mouse lllodel.

The reslllts al'e presented in Table 3. It was assllmed a human patient 'tumor' (treatment
target) lllass of 100 8 and monse tmnor mass of 0.024 g.

INAC 2009. Rio dt JaJ:tirc. RJ. BraziL
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Table 3. Patient radiation doses extrapolated from mouse doses.
It WllS assumed ao intu\'eoomous iojectioo 011\ 370MBq 131[.SPGP

Organ
Absorbed Dose Effectin Dose'"
(mGv!370MBa) (mSvf370l\lBQ)

Manow 1.38E+OO 1.66E-OO
TllyTOid 3.75E+Ol --
Heml 4.81E+Ol --
Lunp;s 7.85E+OI 9.42E-OO
Liver 4.30E+O1 2.15E-OO
Splccn 9.78E+Ol --
Pancreas 5.30E+02 --
Kiduevs 1.40E+03 --
Stolllach 1.33E+02 1.60E-Ol
Intestine 7.99E+Ol --
Bane l.03E+03 1.03E-Ol
Muscle 3.38E+02 --
Brain 6.79E+Ol --
Cerebellu1l1 9.83E+Ol --
Ovaries 1.69E+02 3.39E-OI
Bladder 4.53E+02 2.27E~Ol

Tmnor 2.56E+02 R.50F.-m
+For organs wlth Wr pubhshed on ICRP [8]

4. CONCLUSIO~S

This rcport prescnts rhc illte111al dosimctty profile of SPGP eakulatcd fi'Olll thc biokinctics
data usillg a radiolabeled probe. The results indicate cOlllparatively high doses in organs as
kidneys, bone. llluscJe. pancreas. bladder for the intravellolllom illjection. This shows that
this natural protein should be improved using phanllaceutical íOllllulations. llallotechnology
liPOSOlllCS or Challgcs in OWll molcculc in order to improve the phannacokincÍles and fonte of
excretlon avoid kidneys and abdominal organs prolonged uptake.
Considering thc targeted antitumoral nctivity of SPGP, beta cmission of 13:1• and the
sustailled uptake observed in tumor site, our data suggest that SPGP may be useful as a tool
for designing targctcd intcmal radiotherapy oftumors.
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