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PROPOSIÇÃO DE MODELOS CINÉTICOS E ALOMÉTRICOS
PARA A DOSIMETRIA DE RADIOFÁRMACOS MARCADOS

COM LANTANÍDEOS

Marina Ferreira Lima

RESUMO

Este trabalho apresenta dois modelos baseados em análise compartimental:

modelo Animal e modelo Humano,  usando imagens  obtidas  com mini  gama câmera  e

dados de pacientes (obtidos da literatura) para a determinação das constantes cinéticas

na biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para três espécies animais (rato Wistar,

hamster armênio e hamster sírio) e para o Humano. Os estudos de biodistribuição

consideraram duas fases: a Fase 1, governada pela transferência do sangue para os

órgãos e a Fase 2 governada pela excreção renal. As constantes cinéticas calculadas a

partir dos dados obtidos com os animais foram usadas para a construção de escalas

alométricas para prever a biodistribuição do radiofármaco 177Lu-DOTATATO

empregando relações de massa, metabolismo, longevidade e parâmetros fisiológicos. Os

resultados de extrapolação foram comparados com resultados calculados diretamente

para os pacientes de PRRT (Peptide Receptor Radiotherapy) usando o modelo Humano.

As constantes cinéticas calculadas a partir dos dados obtidos com humanos foram

usadas para estimativa de dose em pacientes de PRRT considerando 26 órgãos e tecidos

considerados pelo método MIRD. Os resultados de dosimetria foram concordantes com

aqueles disponíveis na literatura. Para a Fase 1, as relações alométricas para as

constantes cinéticas dos principais órgãos envolvidos no metabolismo e excreção do
177Lu-DOTATATO - fígado, rins e bexiga - mostraram boa correlação na projeção por

massa, por metabolismo e por parâmetros fisiológicos. Para a Fase 2, apenas as

constantes do sangue para os rins e do sangue para o fígado apresentaram boa

correlação. Considerando o efeito de bloqueio da excreção renal pelo uso de anestésico,

não se justificam tempos de medição maiores que 40 minutos para estudos in vivo, em

pequenos animais. Dessa maneira, os resultados obtidos com as medições da Fase 1 da

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO em animais se apresentam como suficientes para

estabelecer relações alométricas para estimativa de dose em  pacientes submetidos à

PRRT.



KINECTIC AND ALLOMETRIC MODELS FOR DOSIMETRY

USING RADIOPHARMACEUTICALS LABELED WITH

LANTHANIDES

Marina Ferreira Lima

ABSTRACT

This work proposes two models based in compartimental analyses: Animal model and

Human model, using images from gamma camera measurements to determinate the

kinetic constants of the 177Lu-DOTATATE  to  three  animal  species  (rat  Wistar,

Armenian hamster and Syrian hamster) and to the human in biodistridution studies split

in two phases: Phase 1 governed by uptake from the blood and Phase 2 governed by the

ild

allometric scaling to predict radiopharmaceutical biodistribution in the human

employing relations by mass, metabolism, by life span and by physiological parameters.

These extrapolation results were compared with the PRRT (Peptide receptor

radiotherapy) patients kinetic data calculated using the Human model. The kinetic

constants obtained from humans were used in dose assessment to PRRT patients

considering MIRD 26 organs and tissues. Dosimetry results were in agreement with

available results from literature. For the Phase 1 allometric scaling from kinetic data

from the blood to the organs straight responsible for the 177Lu-DOTATATO metabolism

and excretion - liver, kidneys and urinary bladder -show good correlation in the scaling

by mass, metabolism and physiological and parameters. For the Phase 2, only the

kinetic data from blood to the liver and to the kidneys show good correlation. Based in

the anaesthetics inhibitory action over the renal excretion, there is not empirical basis to

allow measurement times over 40 minutes in in vivo studies with small animals.

Consequently,  the  Phase  1  results  seem  enough  to  make  allometric  scaling  to

assessment dose in PRRT.
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INTRODUÇÃO

Na abordagem do tratamento terapêutico, a ciência farmacêutica

apresenta primeiramente a descrição da doença a ser tratada. Em seguida são

apresentadas as drogas e seus mecanismos de ação com as posologias

recomendadas. Finalmente são descritos os resultados esperados para o

tratamento.

Essa é a linha de pensamento que estrutura o texto deste trabalho

Primeiramente são descritos os tumores neuroendócrinos, depois o

radiofármaco de primeira escolha para seu diagnóstico e tratamento

(177Lu-DOTATATO) e finalmente os resultados esperados em termos de dose e

efeitos deletérios.

1.1. Tumores neuroendócrinos

Os tumores neuroendócrinos (NET) pertencem a um grupo

heterogêneo de neoplasmas das células neuroendócrinas. São raros e

potencialmente malignos, ocorrem em diferentes regiões do corpo como pode

ser visto na Figura 1. São caracterizados pelo seu usual crescimento lento,

boa diferenciação celular e capacidade de secretar hormônios [8, 13, 19, 37,

39, 40, 51, 54-5, 60, 88, 112, 121, 131, 142, 163 e 165].

A PRRT1 com radiopeptídeos análogos da Somatostatina tem como

objetivo diminuir os sintomas clínicos e melhorar a expectativa e a qualidade

de vida dos pacientes. Em alguns casos leva à redução dos tumores,

possibilitando sua remoção cirúrgica e até mesmo a remissão.

Até o presente, o 177Lu-DOTATATO (LUTATE), DCB: octeotrato

tetraxetana (177Lu) 2 tem sido considerado o mais efetivo radiofármaco para

esse tipo de terapia [22, 51, 90, 102-3, 142, 161-5, 170]. A sobrevida de

pacientes com tumores tipo GEP-NET em estágio IV submetidos à PRRT com

LUTATE é de 10 a 46 meses [60].

1 PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) é a terapia metabólica baseada na capacidade de

captação do peptídeo marcado com radioisótopo pelo receptor endógeno presente em lesões, tumorais ou

não.
2 DCB Denominação Comum Brasileira.
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Figura 1. Localização dos tumores neuroendócrinos (NET). (CNPC) carcinoma pulmonar não pequenas
células. Fonte: Gatto et alli. [54].

Atualmente estão sendo estudadas as possibilidades de utilização

de simultânea de símiles da Somatostatina (SSA) e da Dopamina (DA) como

terapia metabólica para o tratamento de NET, principalmente tumores da

pituitária [20]. Os dois hormônios apresentam estrutura molecular homóloga

em 30%, havendo evidências de que no nível cerebral, os sistemas

somatostatinérgico e dopaminérgico se interagem [54].

A  Tabela  1,  traduzida  de  Kaemmerer  et  alli.  [80],  apresenta  um  resumo  da

incidência e prevalência dos GEP-NET (tumores neuroendócrinos

gastroenteropancreáticos) publicado no ano de 2004.

A erradicação cirúrgica é a terapia de escolha para o tratamento dos

NET, entretanto muitas vezes a detecção desses tumores ocorre quando já são

muito grandes ou já infiltraram em vasos sanguíneos ou tecidos importantes

que impossibilitam a intervenção cirúrgica[142]. Em 30-50% dos casos, já

apresentam metástases no fígado quando são detectados [163].
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Tabela 1. Incidência e prevalência de GEP-NET.

País
Incidência por 100.000 habitantes

Período

Reino Unido e Escócia 0,87 0,71 1979-1989
Dinamarca 1,1 1978-1981
Suiça 2,65 2,24 1985-1991
Holanda 1,9 1,8 1989-1996
Suécia 2,4 2,0 1993-1998

Estados Unidos 3,98 (caucasianos)
2,58 (afroamericanos)

2,47 (caucasianos)
4,18 (afroamericanos) 1973-1994

Prevalência: ± 1,6/10.000 habitantes

Fonte: Kaemmerer et alli. [80].

1.2. Importância das metodologias propostas

Nas estimativas de doses a serem administradas em humanos nos

estudos farmacodinâmicos de Fase II são utilizados vários modelos. Os

modelos aplicados nos estudos de desenvolvimento e licenciamento de

fármacos tradicionais possuem uma base fortemente estratificada,

estabelecida e regulada pelas Agências de Saúde.

Os modelos aplicados aos radiofármacos ainda não estão

completamente definidos e são, na sua maioria, simplificações dos modelos

aplicados aos fármacos tradicionais. Predominam o estudo ex vivo e o cálculo

de dose baseado em voxéis para modelos animais ou antropomórfico, usando o

método de Monte Carlo.

Nos laboratórios de desenvolvimento de novos radiofármacos, os

equipamentos de medição normalmente têm dimensões pequenas (mini)

limitando a escolha de animais de experimentação ao tamanho compatível

com esses equipamentos. Por isso, em experimentos in vivo, os animais mais

estudados são ou o camundongo ou o rato, ficando a extrapolação de

resultados do modelo animal para o Humano limitada ao resultado obtido

para apenas uma espécie. Soma-se a essa limitação, a extrapolação

empregando diretamente o cálculo de dose estimada para os animais,

considerando modelos matemáticos baseados na anatomia desses animais e

projetados para o Humano usam apenas relações de massa e não consideram

aspectos metabólicos específicos.
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Na alometria,  o  número  mínimo de  espécies  para  a  construção  de

uma escala de extrapolação são três espécies distintas. Como não existe uma

espécie animal que mimetize os resultados esperados para o Humano, essa

metodologia permite uma normalização das diferenças fisiológicas entre as

espécies estudadas. Consequentemente, quanto maior o número de espécies

estudadas e colocadas na escala de extrapolação, mais confiável será o modelo

experimental proposto.

A análise compartimental permite o cálculo das constantes cinéticas

para estudos de biodistribuição in vivo. A partir das constantes cinéticas dos

órgãos e tecidos, cujas ROI (Regiões de interesse) são medidas diretamente é

possível estimar a concentração de atividade em um total de 26 órgãos e

tecidos e fazer a projeção das espécies animais para o Humano sadio,

considerando as diferenças fisiológicas das espécies normalizadas pela escala

de extrapolação. Dessa maneira, a dose para o Humano só é calculada no final

do processo.

A metodologia proposta neste trabalho parte dos resultados de

cinética obtidos com três espécies de pequenos animais para estimar a

concentração de atividade no Humano sadio e só então calcular a dose.

Partindo das ROI (expressas em % da atividade inicial injetada em

função do tempo) medidas em pacientes submetidos à PRRT, são calculadas

as constantes cinéticas para 26 órgãos e tecidos e estimada a dose recebida

para esses pacientes.

1.3. Justificativa do delineamento experimental e da abordagem
teórica

As principais alterações das metodologias em uso propostas neste

trabalho são:

1)Substituição da forma de cálculo de deposição de dose em tecidos,

órgãos e tumores por estudo de cinética e uso de análise compartimental.

2)Utilização de poucos compartimentos baseados nos órgãos dos

animais de laboratórios cuja captação do radiofármaco permite sua

visualização por cintilografia e projeção dos resultados para o humano.



26

3)Introdução de conceitos de alometria mais aprofundados para a

extrapolação de dados obtidos em estudos com animais para o humano.

A  metodologia  deste  trabalho  para  o cálculo de dose emprega a

metodologia do MIRD3, inclui 26 órgãos e tecidos e se baseia em parâmetros

cinéticos considerando o órgão como um tecido uniforme e não discretizado

em voxéis e tampouco utiliza necropsia de animais.

A substituição da necropsia pelo uso de animais vivos é ética e

economicamente recomendável. Como vantagens: reduz o número de animais

de experimentação com a realização de todo um protocolo com o mesmo

animal, além do tempo e as doses envolvidas na manipulação dos animais.

Apesar de não ser possível a quantificação da concentração da atividade em

cada um dos 26 órgãos e tecidos componentes do método MIRD, usando uma

mini câmera de cintilação com resolução de ~8mm, a análise compartimental

permite, pela modelagem matemática, a simulação da biodistribuição, mesmo

usando  dados  de  apenas  um  número  limitado  de  órgãos  para  os  quais  foi

medida experimentalmente a concentração de atividade.

Dessa maneira, com tecnologia mais acessível e o software livre

AnaComp® é possível chegar a um cálculo relativamente rápido, considerando

os caminhos metabólicos distintos para toda uma gama de radiopeptídeos.

Sendo os caminhos metabólicos também característicos de cada espécie

animal estudada, a análise compartimental permite uma avaliação da

aplicabilidade das considerações fisiológicas sobre fluxo sanguíneo, efeitos

endócrinos do uso de anestésicos, de protetores renais e da concentração de

receptores específicos para a PRRT nos tecidos estudados.

É importante para este trabalho considerar o metabolismo dos

animais e dos pacientes para os quais construímos os modelos dosimétricos

baseados na extrapolação de dados entre espécies. Assim, a abordagem

principal de todas as descrições focará o metabolismo e a farmacocinética.

Serão ressaltadas as propriedades da Somatostatina e as alterações

fisiológicas causadas pela administração de doses agudas do hormônio

natural ou de seus símiles.

3 Medical Internal Radiation Dose Committee of the Society of Nuclear Medicine (EUA).
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Comparadas a fisiologia e a anatomia das espécies estudadas,

considerando as diferenças características que possam explicar os resultados

obtidos.

Explicados o efeito da administração de agentes anestésicos em

animais de laboratório e o efeito da administração de aminoácidos protetores

renais em pacientes de PRRT.

1.4. Objetivos

Considerando os aspectos fisiológicos envolvidos na cinética de

distribuição de xenobióticos, o presente trabalho se propõe a apresentar

modelos dosimétricos simplificados, porém abrangentes para estimar a dose

em pacientes tratados ou submetidos a estudos de diagnóstico com

radiopeptídeos. Os objetivos desse trabalho são:

Desenvolver modelos cinéticos baseados em análise compartimental

com a definição das constantes de transferência do radiopeptídeo 177Lu-

DOTATATO para os órgãos e tecidos mais sensíveis aos efeitos não desejados

da PRRT (Terapia radionuclídica usando radiopeptídeos).

Verificar a abrangência da extrapolação interespécies usando os

parâmetros de biocinética calculados a partir de estudos de biodistribuição

feito com pequenos animais.

Projetar os resultados da extrapolação interespécies para pequenos

animais para o Humano.

Depois de definidos os modelos compartimentais, calcular os

coeficientes de dose absorvida (mGy/MBq) e de dose equivalente (mSv/MBq)

para os órgãos e tecidos mais radiosensíveis para possibilitar sua aplicação em

pacientes submetidos a estudos diagnósticos ou a terapia usando o 177Lu-

DOTATATO [76 e 77].
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2. FUNDAMENTOS

2.1. Hormônios peptídicos e Somatostatina

Os seis hormônios liberados no eixo hipotalâmico são: o hormônio de

liberação da corticotrofina (CRH), o hormônio de liberação da tirotrofina (TRH),

o hormônio de liberação da gonadotrofina (GnRH), o hormônio de liberação do

hormônio  de  crescimento  (GRH)  e  o  hormônio  de  inibição  do  hormônio  de

liberação do hormônio de crescimento (GIH)  Somatostatina  (SIF,  GIF)  e  o

hormônio de liberação do hormônio luteneizante (LHRH). A Tabela 2 apresenta

uma descrição do tipo de molécula e da ação principal de cada ormônio

[117].

Tabela 2. Ação dos hormônios peptídicos.

Denominação Descrição Ação
Hormônio de liberação da
corticotrofina (CRH)

Proteína de 44 AA -
endorfina (lipotrofina)

Hormônio de liberação da tirotrofina
(TRH)

Peptídeo de 3 AA Estimula  a  produção  de  TSH  e
de prolactina

Hormônio de liberação da
gonadotrofina (GnRH)

Peptídeo de 10 AA Liberação  de  LH  e  FSH  nas
gônodas

Hormônio de liberação do hormônio
de crescimento (GRH)

Peptídeos de 40-44 AA Estimula a secreção doGH

Hormônio de inibição do hormônio de
liberação do hormônio de crescimento
(GIH)  Somatostatina (SIF, GIF)

Dois peptídeos de 14 e 28
AA

Inibe a secreção de GH e de
TSH

Hormônio de liberação do hormônio
luteneizante (LHRH)

Não descrito Estimula a liberação do LH

(AA) Aminoácidos, (ACTH) Hormônio adrenocorticotrófico, (FSH) Hormônio folículo estimulante,

(GH) Hormônio de crescimento, (LH) Hormônio luteneizante.

Fonte: http://themedicalbiochemistrypage.org [117].

2.1.1. Somatostatina (SS) e análogos da Somatostatina (SSA)

As Somatostatinas são uma vasta família de hormônios que regulam

vários processos biológicos, incluindo a modulação do crescimento, o

desenvolvimento e o metabolismo. Suas funções secretrópicas (p. ex. secreção

de GH, da qual derivou seu nome), neurotróficas e miotróficas, assim como

sua ação sobre o transporte de íons, metabolismo, crescimento, diferenciação

tecidual e modulação do desenvolvimento funcional têm mecanismos que se

sobrepõem e que se somam para obter uma série de ações no organismo [114,

115, 138, 140].

http://themedicalbiochemistrypage.org
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Na Tabela 3 estão descritas algumas das ações fisiológicas da

Somatostatina que mostram a importância desse hormônio e como a

administração de um análogo sintético pode alterar as condições do

organismo.

Tabela 3. Ações fisiológicas da Somastostatina e seus análogos.

Tipo de ação Exemplo
Crescimento Inibição da proliferação de células da mucosa intestinal (in vitro)
Diferenciação Inibe a diferenciação de células de osso e cartilagem (in vitro)
Modulação do desenvolvimento

funcional Efeito sobre linfócitos, monócitos e macrófagos

Secretotrófica4 Modulação de GH, PRL, ACTH, TSH, GLU, PP, hCG, hSL, PTH,
CT, aldosterona e do pâncreas exócrino

Neurotrófica Neurotransmissor e neuromodulador

Miotrófica Mobilização da vascularização visceral e muscular e da contração
do músculo cardíaco

Transporte Modulação do transporte intestinal de Na+ e Cl-

Metabolismo Estimula a mobilização de gorduras e carboidratos estocados
(GH) Hormônio do crescimento, (PRL) Prolactina, (ACTH) Hormônio adrenocorticotrófico, (TSH)

Hormônio estimulante da tireóide, (GLU) Glucagon, (PP) Polipeptídeo pancreático, (hCG) Gonadotrofina

coriônica humana, (hSL) Somatolactina humana, (PTH) Hormônio paratireóidico, (CT) Calcitonina.

Adaptado de Sheridan [140].

Considerando seus diferentes papéis na manutenção da

homeostase, a partir dos anos 90 do século passado, a SS começou a ser

relacionada com uma grande gama de doenças como os tumores

neueroendócrinos, o diabetes mellitus, a epilepsia e as doenças de Alzheimer e

de Huntington provocando grandes mudanças na endocrinologia [140], com os

SSA de maior meia vida biológica sendo empregados com valor terapêutico. Os

SSA frios5 já eram empregados para reduzir a produção de hormônios, os

sintomas e a velocidade de crescimento de tumores gastroenteropancreáticos.

A partir de 1.994 começaram a ser utilizados os SSA marcados [91].

As Somatostatinas possuem estruturas moleculares bastante

heterogêneas, com cadeia de 14 a 35 aminoácidos (AA) e diferentes AA em

algumas posições. Nos mamíferos, as duas formas nativas e biologicamente

ativas são a SS-14 e a SS-28.

4 Abreviaturas internacionais dos hormônios disponível no ANEXO B.
5 Moléculas não marcadas com traçadores radioativos.
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As duas formas são extensões da cadeia N-terminal da SS-14 que

resultam de diferentes processos, mas que têm um mesmo precursor, a

Preprossomatostatina 1 (PPSS I), para humanos [140] ou simplesmente Pro

somatostatina quando se refere a uma estrutura comum a várias espécies. A

Prossomatostatina é clivada por uma esteropeptidase no dipleto Lys-Arg (na

cadeia de AA, posições 1 e 2 para a SS-14 e posições 14 e 15 para a SS-28).

[56].  No  hipotálamo,  no  pâncreas  e  no  estômago,  o  metabolismo  da  PPSS  I

gera a forma SS-14, enquanto que no intestino gera a forma SS-28, que também

predomina no cérebro [56, 114-5, 140]. A forma SS-14 de bovino, de ovino, de rato,

de humano e de macaco têm a mesma sequência de AA. Em ovinos também

foram caracterizadas as formas SS-25 e SS-28 [140].

A síntese de análogos da Somatostatina (SSA) para uso farmacêutico

procura potencializar sua ação seletiva para o uso clínico. Os peptídeos

usados em terapia e diagnóstico conservam apenas a parte da estrutura da

molécula responsável pela atividade biológica de interesse.

A ponte dissulfido das cisteínas é essencial para a ligação da SS à

célula. A sequência Phe7-Trp-Lys-Thr10 é uma região crítica em relação às

propriedades da SS nativa. O N-terminal da SS-14 pode ser modificado pela

deleção ou introdução de AA ou acoplamento com outras moléculas, gerando

entre outros compostos os lanteotrídeos, depreotídeos, octreotídeos e

octreotatos, marcados com radioisótopos e usados em diagnóstico e terapia.

Esses análogos são mais potentes e de efeito mais duradouro [128, 140].

Igualmente importante para a propagação do sinal é a interação

entre os diferentes tipos de receptores e os sistemas efetores formada por

bloqueadores ou facilitadores, sempre mediados pelas proteínas G que vão

determinar a resposta específica na célula alvo [138].

Os sistemas efetores são ativados por diferentes vias. A SS tem ação

direta sobre a adenilciclase (inibição), o AMPc, as fosfatases  (ativação da

fosfotirosina fosfatase que controla o crescimento celular), as quinases

dependentes de GMPc, a fosfolipase C, os canais de Ca++ (inibição) e de K+, as

trocas Na+/H+ [130, 138].
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Receptores da Somatostatina

Os estudos com a marcação da SS usando 125I foram responsáveis

pela caracterização de cinco diferentes tipos de receptores para Somatostatina

(SSTR). Os genes de cinco tipos de receptores (SSTR1, SSTR2, SSTR3, SSTR4

e SSTR5) clonados produziram seis tipos de proteínas que têm entre si alguma

variação no grau de glicolisação que deve contribuir para a variedade de

subtipos físicos e funcionais de receptores [140].

Os receptores da Somatostatina pertencem a um subgrupo que

possui sete domínios transmembranários (DTM) aos quais se liga a proteína G.

Esses domínios podem ser distinguidos pela sequência de AA Asp-Arg-Tyr

(DRY)6, presente no terceiro domínio transmembranária e na segunda alça

intracelular. Os receptores da SS contêm entre 346 e 428 AA, com homologia

de aminoácidos entre 36% e 63%. Quanto às características farmacológicas, os

receptores formam dois subgrupos: 1) SSTR1/SSTR3/SSTR4, que seriam

receptores citoplamásticos e 2) SSTR2/SSTR5, que seriam receptores

membranários [14, 11, 15, 83, 114-5, 140].

Estudos mais recentes, empregando técnicas de imunohistoquímica

verificaram que o subtipo SSTR2 possui duas variantes: SSTR2A e SSTR2B. O estudo

comparativo da localização do SSTR2A em rato e em humano feito por Kimura

et alli. [83] mostrou diferenças significativas na densidade e na distribuição

dessa variante. Entretanto não mapeou a distribuição da variante SSTR2B.

O rim do rato apresenta os cinco subtipos de receptores para a SSTR

(SSTR de 1-5), enquanto que para o humano, apenas foram confirmadas as

presenças dos subtipos SSTR1 nos ductos coletores e de SSTR2 nos ductos

coletores, nos glomérulos [11] e na medula [82].

A Tabela 4 é uma compilação dos dados apresentados por Bhandari

et alli.[15] sobre a distribuição dos cinco subtipos de SSTR e suas variantes.

Os SSTR de humanos e de roedores conservam de 88% a 99% de

identidade  em  AA.  A expressão dos efeitos da SS depende do padrão de

distribuição dos tipos de receptores entre as diferentes espécies animais. A

diferença de padrão de distribuição dos SSTR pode explicar porque diferentes

6 Codificação internacional para aminoácidos disponível no ANEXO C [33].
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espécies animais apresentam respostas opostas à administração aguda de SS.

Por exemplo, a administração de Somatostatina diminui a taxa de filtração

glomerular (TFG) em ratos e cães, e aumenta a TFG em humanos [11]. Isso

poderia ser explicado porque em humanos o SSTR1 é expresso nos túbulos de

coleta e o SSTR2 é expresso nos glomérulos e nos ductos coletores. Em ratos,

o SSTR2 também é expresso nas alças de Henle, na medula e no córtex renais,

estruturas que não expressam SSTR2 em humanos [11].

Em camundongo foi determinado o seguinte padrão de distribuição

de  SSTR  nos  rins:  nos  túbulos  proximais  do  córtex  juxtamedular,  SSTR3 ,

SSTR4 e  SSTR5;  nos  glomérulos,  SSTR1 e  SSTR2;  nos  túbulos  proximais  do

córtex externo, SSTR1 e nos ductos de coleta, SSTR2 [11].

A  Figura  2  representa  um  receptor  da  Somatostatina  (SSTR2)  na

membrana plasmática celular. Uma sequência de AA da parte central da

cadeia da SS-14: Phe6-Phe-Trp Lys-Thr-Phe11 interage  com  uma  região  de

acoplamento localizada nos domínios transmembranários de 3 a 7 (que

contém aminoácidos hidrofóbicos carregados). A segunda alça intracelular

também tem papel importante como receptor seletivo de agonistas da SS.

O uso  do método FMOC7 para construção de peptídeos permitiu a

obtenção de SSA com conformação espacial mais compacta que facilita sua

entrada nesse domínio: Phe6-Phe-Trp Lys-Thr-Phe11. Na Figura 3 podem ser

observadas as imagens reconstruídas por modelos matemáticos baseados em

ressonância magnética para a SS-14 e um octreotídeo sintetizado por Ribeiro

[128]. O octreotídeo tem menor número de resíduos laterais. Dessa maneira

tem melhor interação com o SSTR porque não sofre bloqueio espacial. A meia

vida da SS-14  em  humanos  está  estimada  entre  1  e  3min  [140],  enquanto

alguns análogos usados no tratamento da acromegalia (p. ex. SMS201-995)

têm meia vida de aproximadamente de 80min.

7 Sintese de peptídeos por cromatografia de fase sólida que utiliza o FMOC (S)-2-(9H-fuoren-9-metoxy)-

caronylamino) [10].
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Tabela 4. Distribuição dos diferentes tipos e subtipos de receptores da
Somatostatina no rim do camundongo, do rato e do humano.

Espécie SS SSTR1 SSTR2A SSTR2B SSTR3 SSTR4 SSTR5

Camundongo
Túbulo distal
Túbulo proximal
Ducto de coleta
Glomérulo
mRNA

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

Rato
Túbulo distal
Túbulo proximal
Ducto de coleta
Glomérulo
mRNA

+
+

+
+
+ + ±, + ±

Humano
Túbulo distal
Túbulo proximal
Ducto de coleta
Glomérulo
mRNA

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
±, +

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

(SS) Somatostatina; (SSTR) subtipos de receptores da Somatostatina; (+) presença positiva; (±) presença
controversa. Fonte: Bhandari et alli. [15].

Figura 2. Orientação do SSTR2 na membrana celular e sítio de ligação da
molécula de LUTATE. Adaptado de Patel [114].

A  meia  vida  biológica  curta  da  SS-14 no plasma pode estar

relacionada com a sua flexibilidade estrutural. A comparação da SS-14 com a

SSA (Hp-Somatostatina) sintetizada por Ribeiro revelou uma mudança na
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dinâmica molecular desses peptídeos. A Hp-Somatostatina tem estrutura mais

rígida como pode ser visto na Figura 3, que apresenta um consenso de 20

estruturas calculadas em água, sobrepostas na região F5-T18 dos peptídeos,

considerando o desvio quadrático médio das medidas obtidas por Ressonância

Magnética Nuclear (RMN) [128].

Figura 3. Estruturas espaciais da SS-14 e do SSA (Hp-Somatostatina) calculadas a

partir de medidas de RMN. Fonte: Ribeiro [128].

Baseando-se na distribuição de subtipos de SSTR e ligações

características desses subtipos, foram estabelecidas algumas correlações entre

receptor e atividade biológica, resumidas na Tabela 5.

Os estudos sobre a ação da SS e dos seus análogos, que usaram

métodos não invasivos, testaram doses próximas às doses terapêuticas

empregadas no tratamento de algumas patologias como o diabetes mellitos e a

s

doses agudas e são comparáveis às quantidades de octreotato administradas

na PPRT.

Vora et alli. [167] verificaram que a Somatostatina tem efeitos

profundos nos sistemas vasculares esplânico e portal. Os efeitos da infusão de

., durante 2h) no fluxo de sangue renal, na taxa

de filtração glomerular e no volume urinário, foram comparados com os efeitos

de uma infusão de controle de soro fisiológico em seis indivíduos normais. A

infusão de Somatostatina diminuiu o fluxo sanguíneo renal de 568ml.min-

1.1,73m-2 para 422ml.min-1.1,73m-2 e consequentemente a filtração glomerular
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de 110ml.min-1.1,73m-2 para 93ml.min-1.1,73m-2  e  o  volume  de  urina  de

254ml. 20min-1 para 148ml.20min-1. Resultados que contrariam as afirmações

de Bates et alli.[11].

Análogos marcados da Somatostatina

Os análogos da Somatostatina mais usados atualmente em terapia e

diagnóstico estão relacionados na Tabela 6 e as estruturas moleculares dos

quelantes e conjugados que compõem os radiopeptídeos são mostrados  na

Figura 4.

Tabela 5. Subtipos de receptores da Somatostatina e atividades biológicas

correlacionadas descritas na literatura.

SSTR Ação

2 Melhora da cognição

Inibição do GH

Inibição dos ácidos gástricos

Regulação da p53c

Inibição do glucagon

5 Inibição da insulina

Inibição da amilase

Inibição na contração do músculo cardíaco

Não tipificado Inibição da ocorrência AVC e da ação antidiurética,
aumento do fluxo urinário e diminuição da osmolaridade da
urina.
Inibição da AMPc e dos transportes de fosfato orgânico e
de eletrólitos renaise

Diminuição da diurese e do clareamento sanguíneo da
creatinina e da água livred.

3 Efeito apoptótico e antiproliferativo sobre as célulasb

4 Ativação da fosfolipase A2 e da MAP quinasef

1,2,3,4,5 Inibição do transporte de fosfato no túbulo proximala e
aumento da sua excreção

(AMPc) Adenosina monofosfatase cíclica, (A2)  A2 Fosfolipase responsável pelo metabolismo de
glicídios, (AVC) Acidente vascular cerbral, (GH) Hormônio do crescimento, (MAP quinase) Quinase da
proteína mitogênica ativada, (p53) Proteína de 53kDa que regula o ciclo celular.
Adaptado de Sheridan et alli. [140], com inclusão de dados obtidos de aBates et alli. [11], bGatto et
alli.,[54], cNguyen et alli.[109], dPatel [114], eRay et alli. [125], fVora et alli. [167].
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Tabela 6. Análogos e conjugados da Somatostatina.

Código internacional Estrutura química

SS-14 Ala-Gly-ciclo(Cys-lys-Asn-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys)
OC D-Phe1-ciclo(Cys2-Phe3-D-Trp4-Lys5-Thr6-Cys7)Thr(ol)8

TOC D-Phe1-ciclo(Cys2-Tyr3-D-Trp4-Lys5-Thr6-Cys7) Thr(ol)8

TATE D-Phe1-ciclo(Cys2-Tyr3-D-Trp4-Lys5-Thr6-Cys7)Thr8

NOC D-Phe1-ciclo(Cys2-1-NaI3-D-Trp4-Lys5-Thr6-Cys7)Thr(ol)8

NOC-ATE D-Phe1-ciclo(Cys2-1-NaI3-D-Trp4-Lys5-Thr6-Cys7) Thr8

Estão realçadas em negrito as substituições da cadeia da Somatostatina baseadas na sequência
correspondente ao octreotídeo (OC). Fonte: Fani et Maecke [47].

Figura 4. Principais quelantes e seus conjugados bifuncionais
correspondentes para marcação com metais de valência 3+ (111In, 86/90Y, 177Lu,
67/68Ga) e 64/67Cu. (R) Peptídeo. Fonte: Fani et Maecke [47].
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2.1.2. Estudos comparativos da captação dos radiopeptídeos

Análogos da Somatostatina

A primeira meia vida biológica determinada para moléculas

radiomarcadas expressa o tempo em que a molécula permanece íntegra na

circulação sanguínea. Para o 177Lu-DOTATATO, a meia vida no sangue de

pacientes determinada por Wehrmann et alli. [169] é de 2,5 horas.

177Lu-DOTA-Tyr3-

octreotato em estudos ex vivo com ratos Lewis pesando entre 190 e 240g, para

construção de um modelo de toxicidade e dosimetria.

177Lu-DOTA-Tyr3-octreotato

para  monitoramento  da  função  renal  e  efeitos  deletérios  da  PRRT  em  ratos

Lewis.

Em ambos os trabalhos os ratos foram inoculados com o tumor

CA20948 (carcinoma pancreático específico para ratos). Segundo os próprios

autores, esse é um tumor pancreático de roedores que chega a representar

10% da massa corpórea dos animais.

O tumor de qualquer dimensão já causa um efeito de sifonamento

removendo o radiopeptídeo do resto do corpo para o tumor e, assim

descaracteriza o estudo biocinético [13]. A desproporção entre o tamanho do

tumor e o tamanho do animal torna os resultados desse experimento restrito

aos animais nele estudados, impossibilitando a extrapolação dos resultados de

toxicidade e dosimetria para o humano.

Velikyan et alli. [165] estudaram o efeito de massa de peptídeo na

captação do radiotraçador pelo tecido utilizando 68Ga-DOTATOC. O resultado

desse estudo é completamente previsível do ponto de vista da

farmacodinâmica, conhecendo-se o metabolismo da Somatostatina a partir

dos estudos realizados anteriormente por Bates et alli.[11], Ruggere et Patel

[130], Sheridan et alli. [140], Ray et alli. [125], Vora et alli. [167].

3+, a

captação do traçador radioativo nas lesões foi nula porque o cátion livre não se

liga aos receptores da Somatostatina (SSTR). Com o aumento da massa de



38

quelado em uma molécula que é reconhecida pelos SSTR. Aumentando a

massa de peptídeo para val

porque os receptores começam a ser saturados por moléculas do SSA não

marcadas, diminuindo a concentração de atividade8 depositada nas lesões.

Valores reportados sobre a massa de peptídeo injetada por ciclo em

pacientes variam de:

a) de 10 a 40 g de GATATE9 em estudo PET para verificar a captação

por receptores SSTR2 [13, 131];

b) de 40 g [169] a 100-250 g de LUTATE em PPRT [13];

c) 150mg de LUTATE [131];

d) 80 g  de  SMT487  marcado  com 86Y (86Y-DOTATATO em estudo PET para

verificar a captação por receptores SSTR2 [8];

e)

Essa variação na concentração da massa de peptídeo é descrita nos

trabalhos citados acima como conseqüência de problemas na marcação do

DOTATATO  com  o  Lu3+.  Também  na  produção  do  LUTATE  pelo  IPEN,  a

concentração de peptídeo frio não é considerada, sendo as doses calibradas

em atividade (GBq) para sua distribuição para uso em pacientes, com massas

de peptídeo entre 25 e 250µg dependendo do lote de marcação.

Deve-se observar que a captação do LUTATE depende do padrão e

da densidade de distribuição de SSTR [81]. Também, que todos os NET

expressam os cinco tipos de SSTR.

Kaemmerer et alli. [81] identificaram 16 diferentes padrões de

distribuição de SSRT em 44 amostras cirúrgicas documentadas de tumores

removidos  de  34  pacientes.  O  padrão  mais  comum  de  distribuição  dos

subtipos é SSTR3>SSTR2A>SSTR4>SSTR5. Entretanto, apenas os subtipos de

receptores membranários SSTR2 e SSTR5 são capazes de se ligar ao SSA como

mostraram estudos imunohistoquímicos de tecidos de tumores removidos

8   No SI, a grandeza atividade, aplicada a substâncias radioativas, é o becquerel (Bq), em desintegrações

por segundo (s-1).
9 GATATE, 68Ga-DOTATATO.
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cirurgicamente e que tinham sido identificados por PET/CT usando 68Ga-

DOTANOC e 68Ga-DOTATOC [37, 106].

Valkema et alli. [163] encontraram uma substancial variação na

captação e no tempo médio de residência  do  LUTATE  nos  rins  em  estudos

intra pacientes devido às diferentes atividades administradas para doses

máximas calculadas de 27Gy, usando o MIRDOSE3. A dose administrada por

ciclo foi de 4,7±1,5Gy e a dose total (4 ou 5 ciclos, de cada 6 a 9 semanas) foi

de 19,7±4,4Gy. A dose máxima nos rins calculada por Kwekkebom et alli. [91]

foi de 23Gy para atividades administradas de 3,7 a 7,4GBq, por ciclo,

somando entre 27,8 e 29,6GBq.

A distância entre o tecido fonte (túbulos renais) e o tecido alvo

(glomérulos) é importante para o manejo da dose devida à administração de

radiopeptídeos marcados com emissores beta. O alcance máximo das

partículas beta do 177Lu  é  de  1,7mm  [9],  o  que  pouparia,  em  parte,  a

destruição dos glomérulos, explicando porque pacientes submetidos à PRRT

com  LUTATE desenvolvem doença crônica renal menos severa que pacientes

tratados com YTATE10 [162].

A administração de LUTATE é calculada considerando o peso do

paciente e o estudo prévio de captação (diagnóstico) feito com a injeção de

atividades menores de 177Lu-DOTATATO, 68Ga-DOTATATO ou 68Ga-DOTATOC

ou 111In- DTPA-octreotídeo para localização dos NET e avaliação da presença e

da intensidade de SSTR presentes nas lesões tumorais [13, 36, 105, 131, 165].

A estimativa da captação utilizando o próprio LUTATE, que tem meia

vida mais longa, possibilita a avaliação dos tumores 72h após a injeção,

quando já houve um clareamento sanguíneo suficiente para detectar lesões em

órgãos com grande irrigação e densidade de SSTR em tecido normal, p. ex. o

fígado [131].

2.1.3. Regimes de administração de aminoácidos protetores na
PRRT com SSA

A inibição  da  reabsorção  tubular  de  proteínas  pelo  uso  de  AA com

carga positiva é um fenômeno conhecido desde a década de 70 do século

10 YTATE, 90Y-DOTATATO.
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passado [164]. A administração de aminoácidos protetores tem como objetivo

reduzir as doses nos rins pelo estímulo da excreção dos metabólitos dos

radiopeptídeos análogos da Somatostatina.

Melis et alli. [102] estudaram a influência dos aminoácidos

protetores em ratos verificando uma redução da concentração de atividade de

LUTATE de (3,8±0,3)MBq nos animais controle para (2,0±0,1)MBq nos animais

que receberam uma coinfusão de lisina de 400mg/kg de massa corpórea, com

medidas realizadas no quarto dia após a injeção de 460MBq de LUTATE.

Diferentes centros médicos utilizam diferentes regimes de

administração de aminoácidos protetores renais, obtendo diferentes graus de

proteção apesar da guia de consenso publicado em 2009 [90].

Vários regimes de administração de AA protetores são descritos para

vários radiopeptídeos derivados da Somatostatina em revisão publicada no

início de 2012 por Gulencyn et alli.[60]. Com relação a administração do

LUTATE, os autores citaram apenas os regimes de administração de AA

adotados pelos grupos de Kwekkeboom e Teunissen: 2,5% de lisina +2,5% de

arginina, começando meia hora  antes da administração de LUTATE e

continuando durante 4 horas após a administração do LUTATE. Na Tabela 7

estão alguns regimes descritos na literatura.

Os efeitos indesejados do uso de AA protetores foram

extensivamente estudados por Barone et alli. [8] em 24 pacientes submetidos

a estudos de tomografia por emissão de pósitrons empregando 86Y-DOTATATO

e utilizando quatro diferentes regimes de administração. Foram comparados

regimes empregando apenas lisina (25g), lisina + arginina utilizando (12,5g +

12,5g)  e  uma  mistura  de  AA  contendo  triptofano,  isoleucina,  treonina,

fenilanina, valina, leucina, metionina, lisina, histidina, arginina, serina,

cisteína, alanina e prolina, administrada em duas doses diferentes (total de

AA: 120g/4h e 240g/10h). Os pacientes foram acompanhados durante 48h

por exames clínicos bioquímicos. As principais alterações encontradas foram:

aumento da excreção de fosfato e urato, hiponatremia, proteinuria e

hipofosfatemia. Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que os regimes

que  utilizam apenas  lisina  ou  lisina  +  arginina  são  menos  deletérios  para  os

pacientes. Infelizmente os AA excretados não foram dosados na urina, porque
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o estudo partiu de um pressuposto de que a infusão causa uma proteinuria

não seletiva.

Esses resultados experimentais podem ser explicados pela ação dos

aminoácidos catiônicos que têm reabsorção seletiva nos túbulos renais,

enquanto que os aminoácidos neutros, utilizados na mistura de AA não

influenciam de modo sensível esse mecanismo. Entretanto, causam alterações

fisiológicas devidas à modificação das concentrações normais de eletrólitos nos

fluidos corpóreos: Na, K, Mg, Ca, Cl, SO4, HCO3 e HPO3 e à ação desse excesso

de  AA  sobre  a  reabsorção  renal  (de 90 a 95%) e intestinal cujos valores

normais são de cerca de 10g/dia, comprometendo a função cardiovascular, a

função renal e a digestão [28].
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Tabela 7. Diferentes regimes de administração de aminoácidos protetores renais descritos na literatura.

30-60 min antes da infusão de LUTATE

Aminoácidos Tempo de
infusão (h)

Taxa de infusão
(g/h)

Volume de diluição
(ml, i.v.)

Massa total de AA
(g)

LYSa 0-0,5
0,5-1,5
1,5-4,0

16,7
16,7
9,98

1.800 50

LYS +ARGa 0-0,5
0,5-1,5
1,5-4,0

16,7
16,7
9,98

1.800 50

LYS +ARGd, e 4 12,5 1.000 25 + 25

LYSa 4 6,25 1000 25

Granisetron 3mgc +LYS +ARG 1 litro de água (v.o) +
(furesomida + sulfa)  +Gelofusine

4 12,5 25 + 25

LYS +ARGb +2-3L de água (v.o) 4 2,5 + 5,0 10 + 20

Após a infusão de LUTATE

Aminoácidos Tempo de infusão
(h)

Taxa de infusão
(g/h)

Volume de diluição
(ml, i.v.)

Massa total de AA
(g)

LYSb 3 4,15 500 12,5
(2x2ºdia)

12,5 (2x 3ºdia)=50

Alguns pacientes com necessidades específicas.
Duas vezes no segundo dia.

Fonte: aBarone et alli. [8], bBodei et alli. [19], Chinadurai et alli. [36], dkwekkboom et alli. [89], eWehrmann et alli. [169].

42
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2.2. Bases fisiológicas dos estudos de biodistribuição

O organismo animal é dividido em sistemas diferenciados que se

complementam para a manutenção das funções vitais.

2.2.1. O sistema circulatório ou cardiovascular

O sistema circulatório ou cardiovascular é composto por coração e

vasos sanguíneos arteriais, venosos e capilares. Toda substância introduzida

na corrente sanguínea é distribuída pelo sistema vascular, chega  a

microcirculação e é difundida através das paredes dos capilares mais finos

chegando até as células. O sistema linfático age como sustentação do sistema

circulatório drenando o fluido intersticial para o sangue.

A Figura 5 representa o fluxo sanguíneo no corpo humano. Este

esquema, adotado pelo ICRP89 [75], é bastante simplificado, o que torna

prático seu uso em estudos de modelagem em biocinética e dosimetria interna

de radionuclídeos. Nesse esquema, as linhas sólidas representam a circulação

arterial e as linhas tracejadas, a circulação venosa.

As funções características do sistema cardiovascular que devem ser

monitoradas nos estudos de biodistribuição envolvendo mais de uma espécie

de mamíferos são: a anatomia dos órgãos e sua influência na circulação

sanguínea, [53] o volume total de sangue, a frequência cardíaca, o fluxo e

concentração de sangue nos órgãos e tecidos e o débito cardíaco (representado

pela capacidade de bombeamento de sangue arterial pelo ventrículo esquerdo

em função do tempo).
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Figura 5. Esquema do fluxo sanguíneo no corpo humano. As linhas sólidas

representam o fluxo arterial e as linhas tracejadas o fluxo venoso. Fonte:

ICRP89 [75].

Na Tabela 8 são apresentados os valores de concentração de sangue

nos  órgãos  e  tecidos  e  na  Tabela  9,  os  valores  para  o  fluxo  sanguíneo  nos

órgãos e tecidos, para o humano adulto, compilados do ICRP89 [75] que foram

utilizados na construção dos modelos propostos neste trabalho.
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Tabela 8. Valores referência para a fração de concentração de sangue nos

órgãos e tecidos do Humano adulto.

Órgão ou Tecido
Fração (% da volumia total)
Homem Mulher

Gordura 5,0 8,5

Cérebro 1,2 1,2

Estômago e Esôfago 1,0 1,0

Intestino delgado 3,8 3,8

Intestino grosso 2,2 2,2

Lado direito do coração 4,5 4,5

Lado esquerdo do coração 4,5 4,5

Tecido coronário 1,0 1,0

Rins 2,0 2,0

Fígado 10,0 10,0

Pulmões 10,5 10,5

Tecido bronquial 2,0 2,0

Musculatura esquelética 14,0 10,5

Pâncreas 0,6 0,6

Esqueleto 7,0 7,0

Medula óssea 4,0 4,0

Osso trabecular 1,2 1,2

Osso cortical 0,8 0,8

Resto do esqueleto 1,0 1,0

Pele 3,0 3,0

Baço 1,4 1,4

Tireóide 0,06 0,06

Linfonodos 0,2 0,2

Gônadas 0,04 0,04

Adrenais 0,06 0,06

Bexiga 0,02 0,02

Todos os outros tecidos não citados 1,92 1,92

Aorta e grandes artérias 6,0 6,0

Grandes veias 18 18

Fonte: ICRP89 [75].
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Tabela 9. Valores referência para o fluxo sanguíneo nos órgãos e tecidos

do Humano adulto.

Órgão ou Tecido Fração (% do volume corrente)
Homem Mulher

Gordura 5,0 8,5

Cérebro 12 12

Estômago e Esôfago 1,0 1,0

Intestino delgado 10 11

Intestino grosso 4,0 5,0

Tecido coronário 4,0 5,0

Rins 19 17

Fígado 6,5 (arterial)
25,5 (total)

6,5 arterial)
27 (total)

Tecido bronquial 2,5 2,5

Musculatura esquelética 17 17

Pâncreas 1,0 1,0

Esqueleto 5,0 5,0

Medula óssea 3,0 3,0

Osso trabecular 0,9 0,9

Osso cortical 0,6 0,6

Resto do esqueleto 0,5 0,5

Pele 5,0 5,0

Baço 3,0 3,0

Tireóide 1,5 1,5

Linfonodos 1,7 1,7

Gônadas 0,05 0,05

Adrenais 0,3 0,3

Bexiga 0,06 0,06

Todos os outros tecidos  não citados 1,39 1,39

Fonte: ICRP89 [75].
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2.2.2. O sistema respiratório

O sistema respiratório é composto pelos pulmões, brônquios,

traquéia, laringe, faringe, narinas e boca. Para estudos de biodistribuição as

variáveis que são consideradas na avaliação de resultados obtidos com

diferentes espécies de animais de laboratório são: frequência respiratória e o

volume corrente (diferença entre o volume de reserva inspiratório e o volume

de reserva expiratório) que traduzem a taxa de consumo de oxigênio que está

diretamente relacionada com a taxa metabólica.

2.2.3. O sistema urinário

O sistema urinário é composto pelos rins, bexiga, uretra e ureteres.

Cada rim é dividido em duas regiões bem diferenciadas, o córtex que

é bastante vascularizado e a medula que é menos vascularizada. A unidade

funcional do rim é o néfron. O rim humano possuí cerca de 106 néfrons [132].

Os rins possuem duas redes de capilares: um ramo arterial aferente

que recebe maior pressão sanguínea e que é responsável pela etapa inicial de

filtração do sangue para a formação da urina nos glomérulos e, um ramo

arterial eferente que leva a uma segunda rede de capilares peritubulares com

baixa pressão sanguínea que permite a reabsorção tubular [132].

Os glomérulos estão localizados em uma única camada de células

epiteliais que formam os diferentes segmentos dos túbulos, com

características funcionais específicas.

Os túbulos estão divididos em três regiões funcionais: a) túbulo

proximal (túbulo proximal reto e convoluto) e ramo descendente da alça de

Henle, segmento fino e segmento largo do ramo ascendente da alça de Henle;

b) túbulo convoluto distal e c) tubo coletor da urina. [84]
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2.2.3.1. Fisiologia da excreção renal

Mecanismos de controle urinário

O grau de filtração glomerular depende do tamanho, carga e tipo de

proteína ligante. Moléculas com raio menor que 1,8nm (pesando 12kDa)

passam livremente, enquanto moléculas maiores que 4,2nm (pesando 70kDa)

são retidas necessitando um processo de endocitose para serem clivadas e

catabolizadas [125, 132, 167].

Muitas moléculas processadas pelos rins ultrapassam parte dos

canais anatômicos do néfron usando a corticocapilaridade e o gradiente

osmótico [132]

Os mecanismos de concentração renal dependem da forma do rim

que difere muito entre os mamíferos. Três espécies de volumes e massas

corpóreas parecidas mostraram grande divergência na relação entre a massa

de tecido renal (mg) em relação ao peso corpóreo (por 100mg): rato do deserto

(1.400mg/100g), gerbil (700mg/100g) e Rato rattus (800mg/100g). A maior

massa renal significa maior número de néfrons [135]. Entretanto, Calder III

[31]  considera  que  há  uma  relação  alométrica  (4,21M0,28) que descreve a

variação interespecífica para a razão do número de néfrons em relação à

massa corpórea.

Nos mamíferos, cada nefrón possui uma alça, que varia de

comprimento em cada espécie. Normalmente essas alças são divididas em

duas séries: alças longas e alças curtas. As alças longas estão voltadas para

vários níveis da medula principal do rim, enquanto que as alças curtas estão

voltadas para fora da medula principal. Há uma hipótese de que a capacidade

de concentração da urina pelos rins pode ser determinada pela relação entre

as concentrações dos dois tipos de alças (% de alças curta÷% de alças longas)

presentes em cada espécie, como mostra a Tabela 10 [40].
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Tabela 10. Relação entre percentual de alças curtas e longas em vários
mamíferos.

Espécie Alças curtas (%) / Alças longas(%)
Rato 70 / 30
Camundongo 75 / 25
Psammonys 66 / 34
Coelho 34 / 66
Homem 85 / 15
Porco 97 / 3
Fonte: De Rouffinac [40].

Existe ainda uma grande heterogeneidade quanto à morfologia dos

néfrons que é responsável pelo aumento da eficiência de concentração nos

néfrons mais profundos. A Figura 6 mostra as diferenças entre os túbulos

proximais do coelho, rato e camundongo. Quanto  mais  profundo  o  néfron,

maior a quantidade de glomérulos que apresenta. O diabetes insipidus é  a

alteração patológica caracterizada pela falta desse aumento de glomérulos nos

néfrons mais profundos.

Figura 6. Diferenças da conformação dos túbulos renais em mamíferos: (A)

coelho, (B) rato, (C) camundongo. Bulbo vascular (BV), região interbulbos

(IB), ducto de coleta (DC), (CE) camada externa, c (CP) camada papilar e

(MP) medula principal, (1 e 3)  ramos descendentes e ascendentes das alças

de Henle dos túbulos longos e (2 e 4) ramos descendentes e ascendentes

das alças de Henle dos túbulos curtos. Fonte: De Rouffinac [40].
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A medula  renal  é  dividida  em três  zonas:  camada externa,  camada

papilar e medula principal, que apresentam diferenças quanto ao suprimento

de sangue e vascularização, concentração tubular e drenagem [132]. A

proporção entre as três zonas varia entre as espécies. Uma fina camada

papilar e uma forte medula principal presentes no rato do deserto não produz

o mesmo efeito que uma forte medula principal e uma longa e fina e camada

papilar presente no camundongo de bolso. A camada externa varia

extensamente em espessura e é ausente no cão, muito fina no rato do deserto,

no  gato  e  no  homem  e  muito  desenvolvida  no  rato.  De  um  modo  geral,  as

espécies que apresentam a camada papilar mais fina em relação à medula

principal têm maior capacidade de retenção urinária: camundongo de bolso

(14% / 65%) > rato (14% / 74%) > rato do deserto (40% / 75%) [40].

A Figura 7 apresenta fotografias de cortes sagitais de peças

preparadas, algumas delas ampliadas para possibilitar a comparação entre

córtex e medula externa dos rins de vários roedores (coelho, gerbil, gerbil

mongol, rato do deserto, gundi, rato, camundongo e zigodonto), empregando a

técnica de injeção arterial de Microfil.

Portanto, cada zona da medula tem uma composição tubular

característica e um meio ambiente intersticial. Que não depende só da espécie,

mas também do estado nutricional, da dieta protéica e da concentração de

hormônio antidiurético (ADH) [40, 84, 132].

cada porção dos rins em relação à ação dos hormônios, que pode ser

traduzida, em uma linguagem mais moderna, como densidade de receptores

hormônio específicos.

Assim, o efeito final que ocorre ao logo da espessura ascendente da

medula renal é o mesmo em todas as espécies, mas a magnitude e a eficiência

envolvidas dependem da maneira como o estágio inicial da concentração da

urina  é  ampliado,  transmitido  para a medula principal, multiplicados pelos

processos intermediários que dependem do grau de organização do

desenvolvimento de cada zona do rim.
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Figura 7. Fotografias do córtex renal e da medula renal externa de vários roedores em

corte sagital empregando a técnica de injeção Microfil. Fonte: De Rouffinac.[40].

A presença de concentrações agudas ou crônicas de agonistas no

sangue pode alterar a magnitude da resposta biológica para uma variedade de

hormônios que atuam através da interação com a membrana celular. Esse

fenômeno é chamado de desensibilização ou refratariedade

induzida.[35, 132].

A concentração final da urina depende dos processos fisiológicos que

ocorrem ao longo dos diferentes segmentos do nefrón. O hormônio

antidiurético (ADH) circulante estimula a reabsorção de NaCl e a eliminação

de  K+. No microtúbulo distal (MCT), o ADH aumenta a permeabilidade da
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água, mas não da uréia. Uma grande fração da água que entra pela medula

principal dos ductos de coleta dos rins deve ser reabsorvida em outras regiões

para evitar que chegue a região mais profunda da medula renal e dessa

maneira assegurar uma maior eficiência de concentração na região córtico

medular. As atividades celulares desses segmentos são controladas por

alterações hormonais [132].

Em diferentes espécies, os hormônios peptídicos atuam de forma

diversa na concentração e filtração renal. Seus principais efeitos são a inibição

bloqueio de mecanismo  dependentes do Ca2+ que promove um efeito

citostático e induz um efeito apoptótico [117].

Há influência da Vasopressina na produção de AMPc na região dos

microtúbulos distais. A velocidade máxima de resposta à administração de

AMPc  é  menor  no  coelho  e  no  gerbil,  que  no  hamster,  no  rato  e  no

camundongo. Essa resposta varia com a extensão dos MCT, que é diferente em

cada espécie. Além da concentração, a distribuição da ADH não é idêntica em

todas as espécies [40].

A resposta nesse segmento também depende da extensão do ramo

ascendente da alça medular do glomérulo (mTAL), sendo menor no rato que no

gerbil e próxima de zero no coelho e no homem. [40]

A capacidade de concentração de urina é muito alta no rato e no

hamster e muito pequena no coelho e no homem. Para o gerbil é interessante o

fato de que possui baixa capacidade de concentração na região mTAL e alta

capacidade de concentração na região MCT indicando que a mTAL é uma

região com poucos receptores para a Vasopressina.

Outra consideração importante para a concentração da urina é a

influência do formato da pélvis. A medula renal nos mamíferos é circundada

por uma cavidade pélvica em forma de funil deixando um espaço entre a

medula renal e o interior da parede pélvica. Os movimentos peristálticos da

pélvis atuam como bombeamento através da medula renal, principalmente na

camada papilar. As duas funções principais reguladas pela pélvis são: a) o

refluxo da urina para a pélvis renal durante um fluxo rapidamente crescente

que resulta em um contato entre a urina e a cobertura epitelial das camadas
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externa e principal e b) o bombeamento através da camada papilar que é uma

função dominante em mamíferos que possuem a camada papilar extensa,

porque afeta o fluxo da urina através dos capilares das alças de Henle e dos

ductos coletores responsáveis pelo preenchimento e esvaziamento em cada

uma dessas estruturas que atuam na concentração da urina [135].

Preenchimento da bexiga

Conforme a urina é formada e filtrada através dos glomérulos,

descendo pelo lúmen das uretras, a bexiga vai sendo preenchida. A micção

ocorre  quando  a  bexiga  parcialmente  preenchida  (a  partir  de  200  ml  em

humanos) atinge um limite de resistência à pressão causada pelo volume de

urina. Esse mecanismo é conhecido como reflexo excitatório cutâneo

vesical.[71].

2.2.3.2. Transporte de aminoácidos nos rins

A  proteína  ingerida  é  digerida  a  peptídeos  e  AA  e  absorvida  nos

enterócitos presentes no intestino delgado. Dentro dos enterócitos, os

peptídeos são hidrolisados e os AA são liberados juntamente com seus

carregadores. Através do sangue os AA são distribuídos para todos os tecidos,

onde são reagrupados para a síntese de proteínas endógenas, como

precursores de uma grande variedade de moléculas bioativas e também

fornecendo energia para os processos metabólicos. Nos rins, os aminoácidos

livres são filtrados e em seguida reabsorvidos para evitar a eliminação de

metabólitos essenciais [28].

Em humanos, aproximadamente 180 litros de plasma são filtrados

por dia pelos rins. O plasma é filtrado pelos glomérulos e o filtrado é liberado

no  lúmen  dos  túbulos  proximais.  Entre  de  95  e  99%  da  água  e  dos  solutos

presentes nesse filtrado são reabsorvidos e retornam à corrente sanguínea. A

maior  parte  das  proteínas  e  peptídeos  é  reabsorvida  nos  túbulos  proximais

convolutos e retos [132].
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Metabolismo dos aminoácidos usados como protetores renais na

PRRT

Bröer [28] reuniu em uma revisão as principais informações sobre o

metabolismo de AA nos rins. Abaixo estão resumidos os aspectos envolvidos

no  metabolismo  dos  AA  protetores  (LYS a ARG) e as características

responsáveis pela sua possível influência na excreção dos metabólitos do

LUTATE.

O transporte de AA através da membrana apicial não só é Na+

dependente, mas usa a força protomotiva e o gradiente formados por

outros AA para promover uma absorção eficiente dos AA presentes no

lúmen. Na membrana basolateral, bloqueadores atuam juntamente

com aos facilitadores para a liberação de AA sem causar a perda de

nutrientes essenciais para as células. Praticamente todos os AA são

transportados por mais de um carregador e mais de um sistema de

transporte, assegurando a capacidade de absorção no caso de uma

inativação de um dos sistemas de transporte.

O clareamento da maioria dos aminoácidos em humanos é

menor que 1ml.min-1.1,73m-2 (histidina, glicina e taurina são

exceções).

Estudos feitos pela técnica de micropuntura mostraram que o

transporte de lisina, de arginina e de ornitina são altamente dependentes

da  presença  de  Na+ e estimulado por um potencial negativo dentro da

membrana celular sugerindo um mecanismo de transporte eletrogênico e

tipo uniporter [28, 130].

São várias as hipóteses levantadas de como as vias metabólicas

são influenciadas pelo Na+. Parece que há acumulação de lisina dentro

da membrana das vesículas esponjosas renais, mas não foi confirmado

se essa acumulação ocorre da mesma maneira que para outros

aminoácidos  que  têm  o  Na+ como carregador para o transporte através

das membranas [28].

Há  uma  hipótese  de  que  o  Na+ age  apenas  como  um

cotransportador  e  que  a  taxa  inicial  de  acumulação da lisina não é
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alterada pelo gradiente de Na+ e sim pela sua alta concentração. Assim,

pode ocorrer a saturação dos sistemas de transporte da lisina na

presença de altas concentrações de Na+. A concentração de aminoácidos

catiônicos estaria associada ao número de cargas positivas presentes em

cada molécula [28]. Em estudos realizados por Gotthard et alli. [58], o

Na+ só estimulou o transporte de arginina para dentro da membrana das

vesículas esponjosas renais do coelho e do rato quando o potencial

dentro da membrana ficou negativo. Estudos de eletrofisiologia feitos nos

túbulos proximais do rim do rato mostraram que na ausência de Na+, os

aminoácidos catiônicos não induzem corrente. Na presença de Na+ ocorre

uma despolarização do potencial da membrana facilitando o transporte.

Foram propostos dois sistemas de transporte para o Na+. Um

sistema independente da concentração de Na+ que  pode  influir  no

transporte de aminoácidos neutros B0 onde a carga positiva do

aminoácido catiônico pode ser trocada com  o  Na+, como íon

obrigatoriamente cotransportado e um sistema independente da

concentração de Na+ que é também independente do potencial da

membrana [28].

O correspondente molecular do carregador B0, maior

responsável pelo transporte de aminoácidos neutros  nos  rins  e  no

intestino é o B0AT1 em rato (SLC6A19 em humano), uma proteína com

634 aminoácidos. Não foram reportadas variantes que poderiam ser

frações da SLC6A19, que no humano tem pouca atividade para

expressão, enquanto que no camundongo é um transportador

caracterizado em detalhe [28].

Estudos de funcionalidade mostraram que o sistema B0AT1

transporta todos os aminoácidos neutros. As velocidades máximas de

transporte (Vmáx) são quase similares, mas o sistema tem afinidade

diferente para cada aminoácido. A ordem de preferência é: Met = Leu = Ile

= Val > Gln = Asn = Phe = Cys = Ala > Ser = Gly = Tyr = Thr = His = Pro >

Trp = Lys [28].

O mais importante a considerar é que, aparentemente:

1) O sistema B0AT1 cotransporta um íon de Na+ por aminoácido;
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2) Os valores de excreção dos aminoácidos aumentam na presença de Na+;

3) Os valores de concentração de Na+ diminuem na presença de um excesso

de aminoácidos.

O carregador B0AT1 é expresso na região convoluta dos túbulos

proximais  do  rim  e  em  parte  do  intestino,  sendo  o carregador confinado à

membrana apicial [28, 132].

Os sistemas SNAT2 e SNAT4 transportam aminoácidos neutros

e catiônicos sem utilizar o Na+ como cofator. Ao contrário de todos os outros

aminoácidos, a captação da arginina pelo SNAT4 é independente do pH [28].

Existem evidências de que a lisina e a arginina têm o mesmo

sistema de transporte e captação. A infusão de lisina ou arginina causa um

aumento da excreção desses dois aminoácidos e da cistina, sem aumentar

suas concentrações plasmáticas. Aumentando a concentração de lisina no

córtex renal, ocorre uma inibição mútua nas taxas de difusão para todos os

aminoácidos, exceto para a cistina [28].

O transporte da lisina é inibido pela presença de arginina,

cistina, fenilamina, metionina, na ausência ou presença de Na+ (in vitro) e pela

presença de aminoácidos neutros (em ratos) [28].

O sistema é compartilhado com a cistina, mas com nenhum

outro aminoácido neutro.

O valor de clareamento da cistina é próximo do valor da taxa de

filtração glomerular, enquanto que o clareamento da arginina e da lisina está

entre 40 e 60ml.min-1.1,73m-2 [28].

Em modelo utilizando o rato Wistar, Melis et alli. [102-3] e Gotthard

et alli. [58] procuraram identificar e localizar os mecanismos de captação e

retenção renal de radiopeptídeos usados em PRRT em associação com

protetores renais, principalmente lisina e arginina.

O complexo de multiligantes cubina-megalina foi considerado

responsável pela reabsorção de moléculas de octreotídeo, de octreotato e de

resíduos dessas moléculas clivadas pelo processo metabólico nos túbulos

proximais dos rins. Imagens de autoradiografia ex vivo mostraram o acúmulo
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dos radiopeptídeos no córtex e na medula externa do rim dos animais controle

em comparação com a inibição desse acúmulo em animais que receberam

coinjeção de diferentes protetores renais, como pode ser observado na Figura 8.

Figura 8. Autoradiografias da captação de análogos da Somatostatina em
diferentes estruturas do rim do rato Wistar. Sem a utilização de protetor renal:
(A) octreotídeo, (B) minigastrina, (C) exedina e (D) bombesina. Com a utilização
de  D  lisina  como  protetor  renal:  (E)  Resultado  de  %  da  dose  injetada  por
massa total de rim, (F) resultado da medida de densidade luminosa por área
do córtex e da medula renais. (G e H) Comparação entre autoradiografias de
rins: (G) controle (sem co injeção) e (H) com injeção de D lisina. Fontes: (A)
Gottahard et alli [58] e (B) Melis et alli..[103].

Estudos com 111In-Octreotídeo, realizados em pacientes mostraram

que cerca de 18% do captação desse radiopeptídeo nos rins se deve à

reabsorção tubular envolvendo o processo de endocitose mediado por ligantes

receptores específicos para a Somatostatina, principalmente a cubilina e a

megalina [103].

Dessa maneira a infusão de lisina provavelmente estimula a

eliminação do primeiro metabólito do 177Lu-DOTATATO (177Lu-DOTA-D-Phe-

Cys) considerando o sistema rBAT/b0,+AT (proteína antiporter) caracterizado

pelo modelo da cistinuria. A infusão de lisina+arginina ajuda a regular  os

níveis de lisina, estimulando sua excreção, considerando o sistema 4F2 hc/y+

LAT1 caracterizado pelo modelo da lisinuria [28].

Como a lisina é o último AA em termos de afinidade pelo carregador

[37], é possível inferir que sua infusão promove uma eliminação preferencial

de cistina e de fenilalanina, que são os grupos presentes no primeiro e no
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segundo metabólito do 177Lu-DOTATATO (os peptídeos 177Lu-DOTA-D-Phe-Cys

e 177Lu-DOTA-D-Phe, respectivamente).

Considerando os dados apresentados por Bröer [28], várias relações

devem ser pensadas sobre a administração de aminoácidos protetores renais

nos níveis administrados na PRRT com base no metabolismo de aminoácidos.

Apesar da infusão de AA atuar no corpo do paciente por um período de

tempo curto, vários sintomas descritos como efeitos não desejáveis da

coinfusão de aminoácidos podem estar potencializados por essa

dependência de Na+ para o transporte de AA catiônicos: taquicardia,

náuseas, diarréias.

Os efeitos causados pela alta concentração de AA se

assemelham ás disfunções metabólicas:

Cistinuria caracterizada pela ocorrência de um excesso de cistina,

arginina, lisina e ornitina. Essa disfunção pode causar um grande

dano renal devido à formação de pedras caracterizadas pela

precipitação da cistina [84].

Lisinuria, também chamada intolerância lisúrica caracterizada

pela ocorrência de episódios de vômito e de diarréia após a

ingestão de proteínas, aumento do volume do fígado e do baço,

fraqueza muscular, osteoporose e perda de cabelo.
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2.3. Termorregulação e anestesia

2.3.1. Temperatura corpórea em mamíferos

A temperatura da maioria dos animais segue de modo passivo a

temperatura do meio que o circunda. O calor produzido pelo corpo é

transportado para a sua superfície e transferido para o meio ambiente,

portanto as partes mais internas, que produzem mais calor, têm temperaturas

maiores. Em humanos, os órgãos do tórax e o cérebro somam 8% da massa

corpórea e são responsáveis pela produção de 72% do calor total. [29, 173]

A temperatura interna ou central mantém-se relativamente

constante, mas pode variar pela influência do ambiente interno. Órgãos que

possuem uma maior taxa de produção de calor são resfriados pelo sangue, ou

seja, o sangue venoso que sai desses órgãos é mais quente que o sangue

arterial que entra. Como as diferenças de temperatura na região central do

corpo chegam à 0,5oC, a temperatura retal profunda é frequentemente

utilizada como representativa da temperatura corpórea vital. A temperatura

corpórea superficial de um indivíduo em equilíbrio térmico com o ambiente é

sempre mais baixa que a temperatura central. Isso significa que o sangue

arterial que flui para a superfície corporal, perde calor e retorna como sangue

venoso mais frio. A temperatura corpórea externa varia muito sendo

influenciado pelo ciclo cicardiano das espécies [29, 136,173].

Tanto o ciclo de temperatura como o ciclo metabólico podem ser

alterados pela inversão de períodos de claridade e escuridão, mostrando sua

dependência em relação à luz.

Um exemplo dado por Schimidt-Nielsen [136] ilustra a importância

do efeito da termorregulação em estudos metabólicos:

Se um indivíduo se move de um local com uma temperatura

ambiente de 35oC  para  outro  à  20oC, a diminuição da temperatura

superficial corpórea pode implicar em uma perda de calor do envoltório
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de 200kcal (~88kJ). Essa perda calórica corresponde a 3 horas de

custo metabólico de um homem adulto em repouso.11

Quando um animal apresenta uma temperatura corpórea

considerada típica de sua espécie, se diz que ele está no estado normotérmico,

se mamífero pode ser dito eutermia. Existe uma faixa de temperatura ambiente

na qual a eutermia é mantida apenas com um custo energético mínimo. Esta

faixa  de  temperatura   é  chamada  de  zona  termoneutra  (ZTN)  ou  zona  de

conforto térmico (ZCT). Para humanos, a temperatura em eutermia é de

(37±0,5)0C e a ZTN para humanos adultos nus está entre 28 e 300C [134].

de 38(±2)oC.  Para  o  homem,  37oC  e  para  o  rato,  para  o  hamster  e  o

camundongo, 38oC, podendo variar 1-2oC no ciclo de 24h, sendo maiores no

período diurno [48].

Os valores letais de temperatura corpórea central, de modo geral

representam um acréscimo de 6o

termorregulação, as temperaturas centrais em ambientes muito frios são

relativamente bem suportadas nos animais homeotérmicos. À medida que a

temperatura ambiente vai diminuindo, o custo metabólico para a manutenção

do calor interno se reflete no aumento do consumo de oxigênio,  que tem seu

nível mínimo de consumo em torno de 35oC para os mamíferos. A manutenção

da temperatura central em ambientes frios é regulada pela noradrenalina e se

dá principalmente pela queima da gordura marrom [136,173].

Algumas espécies como o camundongo doméstico e o hamster

podem entrar em torpor em qualquer temperatura ambiente entre 15 e 32oC,

apresentando taxas metabólicas muito baixas. A temperatura ambiente limite

é de 32,5oC, mas o torpor pode ser induzido por qualquer estímulo que

represente um grande dispêndio de energia para o estado fisiológico do animal

no momento em que o organismo entra em torpor, por exemplo: o estresse, a

restrição alimentar ou o uso de drogas, como os agentes anestésicos.

11 Schimidt-Nielsen, K. Fisiologia Animal e Meio Ambiente, 6 ed.,1996 [136].
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Nestes pequenos animais, a temperatura central pode chegar perto

da temperatura ambiente, por isso é importante manter aquecido o animal que

foi anestesiado.

Em estudo realizado por Carvell et Stwart [32], a temperatura retal

no hamster anestesiado com Halotano caiu de um valor normal de         (36,1-

38,9)0C para 310C e a taxa de respiração caiu de um valor normal de   73 (33-

127) respirações/min para 40,3 respirações/min, nos primeiros 5 minutos.

Decorridos 25 minutos da indução da anestesia, a taxa de respiração caiu

para 21,8 respirações/min.

Em hamsters aclimatados ao ciclo circadiano normal, caso dos

animais usados neste trabalho, quando submetidos ao estado de torpor a taxa

metabólica se reduziu sensivelmente, como mostra a Figura 9, adaptada de

Heldmaier et alli.[63]. Pode-se observar nessa figura que o período de menor

atividade metabólica inclui o período em que foram feitas as medições deste

trabalho, entre10 e 13h.

Figura.  9  Comportamento  do  metabolismo  do  hamster  sob  torpor  e

aclimatado ao ciclo circadiano invertido. Fonte: Heldmaier et alli.[63].

Na Figura 10 pode ser vista a influência da temperatura ambiente

sobre a temperatura corpórea em humanos e em pequenos animais de

laboratório. Graças à termorregulação em animais homeotérmicos, a
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temperatura central se mantém estável quando a temperatura ambiente varia

de 20 para 35oC. As isotermas que representam as zonas de mesma

temperatura mostram que à temperatura de menor custo metabólico (35oC), a

temperatura central se estende até os braços e as pernas do homem e dos

pequenos animais. À temperatura de 20oC, a superfície corpórea e as

extremidades sofrem queda significativa de temperatura, ficando o valor

A
B

C D
E F

Figura 10. Efeito da temperatura ambiente sobre a termorregulação de

mamíferos: (A) humano a 350C, (B) humano a 200C, (C) rato a 350C, (D) rato a

200C, (E) rato sob torpor (anestesiado), (F) rato em processo de reaquecimento

após o estado de torpor.

Pelo Princípio da Symmorphosis de Taylor e Weiber, cada sistema

funcional é ajustado ao nível requerido para permitir a máxima performance e

nenhuma outra estrutura é formada ou mantida enquanto não seja satisfeita

essa necessidade máxima. [136-7, 141] Asssim, a transição do estado de

torpor  para  o  estado  de  atividade  é  descrita  como:  1)  aumento  do  débito

cardíaco, 2) aumento da pressão arterial e da resistência periférica

extramuscular, 3) aumento do volume sanguíneo disponível devido à

vasoconstrição dos tecidos, 4) o fluxo sanguíneo extramuscular se mantém
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relativamente constante, mas reduzido em alguns órgãos que nesse momento

não desempenham papel importante no aquecimento do corpo e aumentado

nos órgãos  essenciais ao processo e 5) o fluxo sanguíneo muscular aumenta,

inclusive no nível dos capilares [141].

2.3.2. Anestesia

Todo agente anestésico atua sobre o SNC (sistema nervoso central)

causando consequências sistêmicas porque o SNC envolve um conjunto de

respostas integradas por diversas variáveis fisiológicas [2]. Portanto, a

anestesia sempre altera as respostas obtidas em estudos que procuram

simular a resposta farmacológica no teste de novas drogas.

Quando a anestesia é necessária por razões éticas ou práticas, o

conhecimento da interferência potencial do anestésico sobre os parâmetros

estudados é essencial para a avaliação dos resultados obtidos.

Para estimar a interferência potencial de um anestésico devem ser

considerados os efeitos devidos à dose administrada, à via de administração, à

espécie e à linhagem animal em estudo.

A Uretana foi utilizada no presente estudo por ser, entre os

anestésicos disponíveis, o único capaz de manter os animais imóveis pelo

tempo necessário para condução das medições in vivo.

Apesar de ser um agente anestésico muito antigo e muito utilizado

em estudos farmacológicos, ainda não são conhecidos todos os potenciais

mecanismos de interferência do uso da Uretana em sistemas fisiológicos.

A revisão bibliográfica mais completa sobre viabilidade da utilização

da Uretana na pesquisa farmacológica foi publicada em 1986, em uma série de

três artigos por Maggi et Meli [98-100].

Nos estudos sumarizados nessa revisão, as alterações fisiológicas

indesejáveis causadas pela Uretana, consideradas como efeitos colaterais, são

quase sempre descritas em comparação com outros anestésicos.

Outro ponto a ser considerado é que muitos desses estudos foram

realizados utilizando: a) doses maiores que as recomendadas para a obtenção
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de anestesia em nível cirúrgico, b) mais de um agente farmacológico,

c).vivissecação ou uso de órgãos isolados em condições artificiais e, quase

sempre, d) limitados a espécies de rato.

A Uretana (etilcarbamato de Uretana) é usada desde o século XIX na

experimentação animal [4, 96, 98]. Seu uso na prática veterinária é proibido

por ser um agente nefrotóxico e que pode levar ao desenvolvimento de tumores

no sistema renal [64, 97]. Sua principal vantagem é induzir um nível de

anestesia cirúrgica com duração de até 10 horas [62, 64, 98] com acentuada

propriedade de relaxamento da musculatura esquelética sem afetar a

neurotransmissão em várias áreas subcorticais e periféricas do sistema

nervoso [98].

Uma característica importante da Uretana para muitos estudos

farmacológicos é que altera em menor grau, que qualquer outro agente

anestésico, a pressão sanguínea e o débito cardíaco. Porém muitas vezes, a

pressão se mantém devido à vasoconstrição periférica e pela estimulação do

sistema nervoso simpático. Portanto, deve-se considerar que os animais

anestesiados podem ter elevadas concentrações de catecolaminas no plasma e

que a produção de calor para a manutenção da temperatura central em

ambientes frios é regulada pela Noradrenalina plasmática [86].

As funções do SNA (sistema nervoso autônomo) são pouco alteradas

pela Uretana (sempre em comparação com outros agentes anestésicos). Entre

essas funções está o controle cardiovascular [99]. A maior influência da

Uretana sobre as funções cardiovasculares se deve a sua ação sobre os

neurohormônios que induzem a contração de vasos sanguíneos isolados

(sistemas Adrenalina  Noradrenalina e Renina - Angiotensina). Em ratos, foi

comprovado que a Uretana reduz as contrações da aorta (diminuição do débito

cardíaco) e, portanto, diminui o fluxo para a veia portal que leva o sangue até

os rins. Essas alterações parecem estar ligadas ao mecanismo de regulação do

Ca2+ que interfere no fluxo das bombas de Na+e K+ [99].
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Níveis similares de Uretana foram observados no sangue e em vários

órgãos e tecidos, inclusive no cérebro, de ratos que receberam dose de

1,0g/kg, s.c., mostrando que sua distribuição no organismo é homogênea [99].

Exames de eletroencefalograma (EEG) realizados durante 10 horas

em ratos anestesiados com Uretana (1,2g/kg, i. p.) mostraram que o padrão

das ondas cerebrais dos animais anestesiados é similar ao padrão de animais

em sono normal profundo [94]. Portanto, as respostas fisiológicas devidas aos

reflexos autonômicos seriam preservadas com o uso da Uretana [99].

A Uretana é metabolizada de forma lenta, predominantemente pelo

fígado passando de etilcarbamato a etanol e a ácido carbâmico antes de ser

excretada pelos rins. Assim, a capacidade metabólica do fígado é responsável

pela: a) dose mínima de Uretana necessária para induzir a anestesia, b)

duração e profundidade da anestesia, c) influência da Uretana sobre as

funções autônomas e d) influência da Uretana sobre as respostas fisiológicas

devidas ao uso das drogas estudadas.

A progressão, a intensidade e a duração do estado anestésico em

rato  Wistar  albino  da  linhagem  Morini,  pesando  entre  340  e  360g  e

anestesiados com Uretana (1,0g/kg e 1,2g/kg), via subcutânea (s.c.), foram

estimadas por Maggi et Meli [99]. Os critérios considerados foram: a) reflexo

direto (beliscões seguidos de torções realizados com pinças na região

abdominal), b) reflexo corneal (exposição da córnea à luz), c) relaxamento da

musculatura esquelética (beliscões seguidos de torções realizados com pinças

na região ventral do tórax e observação de relaxamento nurchal) e d) nível de

anestesia cirúrgica (incisão na pele do abdômen).

Como pode ser observado na Figura 11, a administração s.c. tem um

tempo de latência muito grande até atingir o nível de anestesia cirúrgica, cerca

de  2  horas  para  o  regime  de  1,2g/kg  e  mais  de  6  horas  para  o  regime  de

1,0g/kg [98].

No hamster sírio foi observada a similaridade de respostas

fisiológicas entre o animal anestesiado normotérmico, a 230C e  o  animal  em

hibernação (0-120C). A pressão osmótica aumentou cerca de 55-60%, o volume

plasmático diminuiu de 33 para 21,3 ml.kg-1 de massa corpórea. A

distribuição do débito cardíaco pelos órgãos e tecidos mantém a mesma
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proporção do animal em hibernação. Porém, enquanto em condições

normotérmicas, os rins recebiam cerca de 16% do débito cardíaco, essa fração

caiu para 10% no animal em hibernação (que pode ser comparado ao animal

anestesiado) e para 6% no animal em hipotermia [146].

Figura 11. Acompanhamento da profundidade da anestesia subcutânea com Uretana

estesiado. Fonte: Maggi et

Meli [98].

No hamster sírio foi observada a similaridade de respostas

fisiológicas entre o animal anestesiado normotérmico, a 230C e  o  animal  em

hibernação (0-120C). A pressão osmótica aumentou cerca de 55-60%, o volume

plasmático diminuiu de 33 para 21,3 ml.kg-1 de massa corpórea. A

distribuição do débito cardíaco pelos órgãos e tecidos mantém a mesma

proporção do animal em hibernação. Porém, enquanto em condições

normotérmicas, os rins recebiam cerca de 16% do débito cardíaco, essa fração

caiu para 10% no animal em hibernação (que pode ser comparado ao animal

anestesiado) e para 6% no animal em hipotermia [146].
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A via de administração comumente usada em estudos in vivo

utilizando radiofármacos é a via intraperitoneal (i.p.), porque por esta via a

indução do estado anestésico é muito rápida (1-2 min em ratos e hamsters) [2,

41, 48, 86, 97].

Há contradições entre vários estudos usando doses de Uretana de

1,3 1,5g/kg, i.p. em relação à alteração das funções endócrinas. Para alguns

autores, a injeção intraperitoneal produz um aumento de hematócritos no

local, com diminuição das proteínas plasmáticas e dano superficial nos órgãos

abdominais, ou seja, necrose de fígado, baço, pâncreas e mesentério. Não há

referência do tempo necessário para a progressão da necrose desses órgãos.

Outros consideram que essas alterações não têm relevância, dependendo da

boa técnica de administração da injeção intraperitoneal. Portanto, a extensão

dos efeitos indesejáveis dependeria da extensão das lesões causadas nos

órgãos abdominais. [100].

Doses de Uretana maiores que 1,2g/kg, i.p. (1,3 - 1,5g/kg, i.p.)

produzem a ativação de estruturas simpatéticas do SNC (sistema nervoso

central) estimulando a secreção de catecolaminas (Adrenalina e Noradrenalina)

na medula adrenal, o que leva à hiperglicemia [97, 100].

Maggi et Meli [98] apresentam uma hipótese de que o estado de

hiperglicemia pode ser resultado da irritação das estruturas peritoneais

causada pela lesão provocada pela agulha da injeção, já que não observaram o

efeito hiperglicêmico em experimentos administrando Uretana (1,2g/kg, s.c.).

Essa lesão ativaria as estruturas simpatéticas do SNC que provocariam a

hiperglicemia.

Essa hipótese, que será discutida na análise de resultados do

presente estudo, deve ser vista com ressalvas, pois a biodisponibilidade e a

extensão do efeito do anestésico administrado pelas duas vias são

naturalmente diferentes, como pode ser inferido do próprio experimento dos

autores, cujos resultados foram sintetizados na Figura 11. Essa hipótese

também não explica o efeito hipoglicêmico subsequente causado pela Uretana.

A análise da Figura 11 mostra que o tempo de ação e a intensidade

da anestesia subcutânea não são adequados para estudos de biodistribuição

em pequenos animais.
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Gonsenhauser et alli. [57] estudaram exaustivamente a ação da

Uretana sobre a função respiratória, onde sua principal influência é o

aumento da frequência respiratória. Na Figura 12, pode ser observado como a

frequência respiratória em camundongos de duas linhagens da mesma espécie

aumenta entre 30% (A/J) e 60% (B6) quando anestesiados com Uretana

(1,2g/kg, i.p.).

Figura 12. Diferença no padrão de respiração entre duas linhagens de

camundongos: A/J e B6. Comparação entre animais conscientes (A) e

anestesiados (B). As médias e os respectivos desvios padrões da frequência

respiratória (FR) (C) mostram que a linhagem A/J respira mais vagarosa e

profundamente que a B6. Fonte: Gonsenhauser et alli. [57].

Há poucas informações sobre a influência da Uretana sobre a função

renal. Entretanto, Maggi et Meli [100] relatam sua influência sobre a regulação

dos níveis séricos de hormônios como a Renina e a Aldosterona, que podem

afetar a função renal. A administração de Uretana (1,4-1,5g/kg, i.p.) em ratos

diminuiu  o  fluxo  sanguíneo  renal  em  50%  e  causou  grande  dano  na
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vascularização mesentérica, porém não foram observados sinais diretos de

dano renal como proteinúria ou glicosúria.

As funções renais são controladas principalmente pelos fatores

humorais e pelo SNS (sistema nervoso simpático). Os nervos simpáticos renais

enervam os túbulos, os vasos e as células granulares juxtaglomerulares. A

informação recebida por várias estruturas centrais e periféricas provocam

alterações na atividade do nervo simpatético renal eferente, modulando o fluxo

sanguíneo renal, a filtração glomerular, o transporte de soluto e de água e a

produção e a excreção hormonal [4].

O impacto da Uretana sobre a função renal em ratos também estaria

relacionado com a via de administração. Como a administração i.p. poderia

aumentar o fluxo sanguíneo para a cavidade peritoneal devido à lesão dos

órgãos presentes naquela região, essa perda de fluidos prejudicaria a função

renal pela redução da filtração glomerular, perdendo a capacidade de

promover a reabsorção tubular de água e NaCl para ajustar a concentração

osmótica dos fluidos corporais. Essas alterações seriam independentes da

anestesia per se e dos níveis de Angiotensina, Aldosterona, Vasopressina ou

ainda do grau de atividade da enervação renal. A administração da Uretana

pela via i.p. aumenta a osmolaridade plasmática levando à abertura da

barreira hematocefálica e agindo diretamente no SNC [100].

O efeito da Uretana sobre a micção foi estudado em gatos e cães em

associação com a cloralose. Maggi et Meli [98] observaram que a Uretana

anula os reflexos excitatórios e inibitórios que levam à micção em ratos,

hamsters, camundongos e cobaias anestesiados (1,2g/kg, s.c.) como pode ser

visto na Figura 13. Nesse experimento comprovaram que a neurotransmissão

dos centros sensoriais periféricos para os supraespinhais não é afetada pela

anestesia com Uretana.
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Figura 13. Efeito adverso da Uretana no reflexo excitatório cutâneo vesical da

bexiga do rato. (A) Controle, (B) Distenção provocada pela injeção de 1,2g/kg

(s.c.). Fonte: Maggi et Meli [98].

Sempre que possível deve ser usada a dose mínima capaz de induzir

o nível de anestesia desejado [41, 86]. Na Figura 14 pode ser observada a

influência de incrementos de dose de 0,1g/kg, na administração de Uretana

pela via intravenosa (i. v.) no mecanismo de contração da bexiga. O Aumento

de 15 a 30% da dose de Uretana administrada provoca a depressão da

amplitude das contrações da bexiga, responsáveis pela micção [98].

O reflexo excitatório cutâneo vesical é regulado no nível espinal e a

da anestesia cirúrgica diminui o potencial de transmissão da parte dorsal e

ventral da espinha cordal [86].

Nas concentrações utilizadas para anestesia, a Uretana produz

apenas uma depressão moderada da musculatura reflexa responsável pela

micção.  Porém, a inibição da micção reflexa reforça a hipótese de que o SNS

contribui para o armazenamento da urina, durante sua fase de coleção.

Portanto, a anestesia com Uretana pode ser a responsável pelo aumento do

tônus da bexiga que dessa forma resiste à pressão causada pela urina

presente em seu interior levando à retenção da urina [48].
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Figura 14. Reflexo inibitório somato vesical progressivo devido a incrementos

de 0,1g/kg nas doses da Uretana injetada pela via intravenosa (i.v.). Fonte:

Maggi et Meli. [98]

Existem alguns estudos sobre a influência da Uretana sobre os

hormônios neuroendócrinos. Esses estudos abrangem a liberação de

Prolactina, a secreção do Hormônio Luteneizante, a secreção da Acetilcolina e

a agregação plaquetária [98].

Os estudos que se referem a substâncias neuroendócrinas

diretamente envolvidas no controle da função renal, determinante para o

nosso estudo de biodistribuição de um radiopeptídeo símile da Somatostatina

se limitam ao estudo da liberação de Ocitocina, de Hormônio Antidiurético

(HAD), de Corticosterona e de Renina [100, 119, 143].

O uso da Uretana não afeta a liberação de Ocitocina, porém eleva os

níveis de HAD e K+ no sangue, provocando uma diminuição do Ca2+ circulante.

Ou seja, provoca hipercalemia e hipocalcemia que vão influir na regulação da

temperatura corporal e na função renal. Ratos anestesiados com Uretana

(1,5g/kg, i.p.) tiveram aumento significativo nos níveis de corticosterona

presentes no plasma e na adrenal sugerindo que a Uretana provoca a

hiperatividade do sistema pituitário adrenal [143].

Ratos anestesiados com Uretana (0,8/kg, i.p.) tiveram aumento

significativo da atividade da Renina presente no plasma com alguma elevação

da pressão sanguínea [119].
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Piqueras et alli. [120] utilizaram a Uretana, i.p., em vários estudos

envolvendo a liberação da Somatostatina e Gastrina em camundongos

selvagens e em camundongos knockout para o gene determinante da expressão

de receptores tipo 2 da Somatostatina (SSTR2) e concluíram que a Uretana

não influência a liberação da Somatostatina endógena.

Após a avaliação das informações aqui resumidas sobre a influência

da Uretana nos diversos sistemas fisiológicos, consideramos que: a) seu uso

como agente anestésico é viável para estudos de biodistribuição in vivo de

radiopeptídeos em animais de laboratório, b) a via de administração i.p. é a

única factível para o tipo de estudo proposto, c) as doses utilizadas devem ser

as menores possíveis e d) os resultados obtidos devem considerar

principalmente os efeitos da Uretana sobre a cinética de excreção renal do

radiopeptídeo estudado.

2.4. Os Conceitos de Dose

Pode-se  afirmar  que  o  campo  da  radiodosimetria  pertence  ao

universo de interesse da Toxicologia. Na Toxicologia clássica o investigador

estuda o efeito de uma droga tendo como parâmetro básico a concentração da

mesma, p. ex., mg por grama (ou volume) do tecido. Na radiodosimetria a

concentra

conceito clássico da Toxicologia) não tem importância predominante, pois a

radiação, de fato, é capaz de gerar um conjunto enorme de espécies

moleculares, por exemplo, H2,  H2O2, radicais livres e estruturas em estado

excitado  (H+  e  OH-,  H*  e  OH*  e  H2O+ e aq-) que são produtos com

características químicas muito reativas. Portanto, o conceito de dose no

tocante aos materiais radioativos necessita ser redefinido tendo em vista que

não se trata de uma única estrutura química e mesmo porque o elemento

radioativo poderá não estar presente no corpo ou tecidos e mesmo assim

produzir efeitos deletérios [105].
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2.4.1. Dose Absorvida D(Gy)

A Dose Absorvida é a grandeza física básica de dose usada para todos

os tipos de radiação ionizante em todas as geometrias de irradiação. Sua

grandeza no Sistema Internacional (SI) é o gray (Gy), expresso em J.kg-1 e é

definida pela equação (1).

dm
DD (1)

Onde é a energia média depositada na matéria de massa dm pela

radiação ionizante.

É uma grandeza primária cujo valor medido não considera a

capacidade diferenciada das radiações em produzirem as estruturas químicas

reativas mencionadas anteriormente nem os fatores biológicos que podem

influenciar os efeitos deletérios da radiação.

2.4.2. Dose Equivalent H(Sv)

A Dose Equivalente considera a resposta biológica do tecido

irradiado. Nesse sentido utiliza fatores de ponderação (wR) para  cada  tipo  de

radiação emitido para cada radioisótopo considerado. Os valores de (wR)

recomendados no ICRP103 são baseados em dados experimentais para a

resposta biológica relativa efetiva de vários órgãos e tecidos quando expostos a

baixos níveis de dose considerando os efeitos estocásticos12. Para fótons,

elétrons e partículas beta, o fator de ponderação para radiação wR=1 [76].

A grandeza de Dose Equivalente no SI é o sievert (Sv), expressa em

J.kg-1 e é definida pela equação (2).

RwDSvH )( (2)

12 Como efeitos estocásticos para esses baixos níveis de doses são descritos os cânceres.
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2.4.3. Dose Equivalente Comprometida HT

A Dose Equivalente Comprometida devida à incorporação de um

radionuclídeo é uma estimativa da dose total depositada em um período de

tempo especificado como o tempo decorrido após o tempo inicial da

incorporação (t0). Esse tempo ( )  para fins de normalização foi definido como

50 anos para o adulto e de 0 a 70 anos para crianças.13

A Dose Equivalente Comprometida HT em um tecido ou órgão,

cuja  grandeza  no  SI  é  o sievert (Sv), expressa em J.kg-1 é definida pela

equação (3).

0

0

.

)()(
t

t TT tHH (3)

2.4.4. Dose Efetiva E(Sv)

O conceito de Dose Efetiva está fundamentado no princípio de que

para um certo nível de proteção, o risco deve ser o mesmo se o corpo inteiro

for irradiado uniformemente ou se a radiação for parcial ou não uniforme.

A Dose Efetiva é  usada  para  calcular  o  detrimento  em

trabalhadores e no público em geral para doses dentro dos limites de dose

regulamentares [76].

Na medicina nuclear, onde as ordens de grandezas para diferentes

protocolos resultam em doses justificadas e distintas em distintos órgãos e

tecidos, o cálculo da Dose Efetiva é apenas um indicativo do detrimento

[76,77]. Entretanto, o valor de Dose Efetiva tem sido usado para estimar um

índice de dano para vários procedimentos de diagnóstico aplicando os fatores

de ponderação para os órgãos e tecidos (wT) que são os fatores de detrimento

que consideram a radiossensibilidade de cada tipo de tecido e sua

contribuição relativa para o detrimento resultante da irradiação do corpo

inteiro.

13 Para crianças, o tempo inicial 0) corresponde à idade biológica na data da incorporação

ou da irradiação.



75

Os fatores de ponderação para os órgãos e tecidos são revistos

periodicamente pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP).

Na Tabela 11 são apresentados os valores mais recentes, recomendados na

Publicação 103 [76].

Tabela 11. Fatores de ponderação para órgãos e tecidos (wT).

Órgão/Tecido
No. de

tecidos
wT

Contribuição

total
Pulmão, estômago, cólon , medula óssea, mamas, outros tecidos 6 0,12 0,72

Gônadas 1 0,08 0,08

Tireóide, esôfago, bexiga, fígado 4 0,04 0,016

Osso superficial, pele, cérebro, glândulas salivares 4 0,01 0,01

A dose calculada para o cólon considera as doses médias para o intestino grosso superior e inferior.
O wT para gônadas é aplicado para o valor médio entre testículos e ovários.

Os outros tecidos são: adrenais, vesícula biliar, coração, rins, nódulos linfáticos, músculo, mucosa oral,

wT=0,086. Fonte: ICRP103 [76]

Para calcular a Dose Efetiva é necessário calcular

primeiramente as doses equivalentes nos órgãos e tecidos para um

modelo matemático antropomórfico. A Dose Equivalente é calculada

para cada tecido pela multiplicação da Dose Absorvida em cada órgão

ou tecido pelos fatores de ponderação dos respectivos tecidos (wT).

A grandeza Dose Efetiva é  expressa em sievert (Sv) e dada

pela equação (4).

T TTT R RTRT SvHwDwwSvE )()( , (4)

2.4.5. Expressão de dose em radioterapia e medicina nuclear

Até o presente, os protocolos de radioterapia e de estudos

diagnósticos usam apenas fótons e elétrons (ou partículas beta). Nessa

situação, o fator wR=1.

O uso dos fatores de ponderação para os órgãos e tecidos wT é

recomendado apenas quando se considera o risco de câncer para doses

menores que 0,1 Sv. Acima desse valor ao são considerados os wT para o
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cálculo de dose, porque as doenças induzidas apresentam limiar de dose.

Portanto, as doses e os coeficientes de dose em PRRT são expressos como

Dose Absorvida (Gy) e Dose Absorvida por atividade injetada (mGy/MBq).

Em estudos diagnósticos onde a dose recebida é inferior a 0,1Gy,

podem ser aplicados os valores de wT para cálculo de dose como Dose

Equivalente (Sv) e Dose Equivalente por atividade injetada (mSv/MBq) [76].

No ICRP118, as doses limiares para efeitos deletérios imediatos ou

tardios nos tecidos e órgãos são expressas como Dose Absorvida (Gy) [78].

2.5. Estudo dos efeitos deletérios da radiação

Os estudos epidemiológicos considerados no modelo atual de

limitação de doses se baseiam em dados sobre os sobreviventes dos

bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, que foram expandidos, posteriormente,

com estudos referentes de exposição a doses terapêuticas. [34]

De acordo com a ICRP26, o risco de que a radiação possa induzir

um  câncer  fatal  foi  estimado  em  1,25%  por  Sv  (1,25%  /  Sv),  quando  não

considerados outros fatores deletérios. A dose limiar para outras doenças

induzidas pela radiação é de 0,5Sv. O coeficiente de dose adotado para risco

fatal de 5% por Sv é recomendado apenas para propósitos de radioproteção

[34, 67].

O número de casos de morte por câncer previsto pelos modelos do

ICRP por unidade de dose de radiação (Sv) é de 6600/100000 e aqueles

levantados na população em geral, pelo CERRIE (Commitee Examining

Radiation Risks of Internal Emitters), é de 6900/100000 [34].

A Publicação ICRP118

A Publicação ICRP118, ICRP Statement on Tissue Reactions and

Early and Late Effects of Radiation in Normal Tissues and Organs  Threshold

Doses for Tissue Reactions in a Radiation Protection Context,  mostra  que  os

efeitos deletérios da PRRT sobre fígado, rins e bexiga devem ser

considerados [78].
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Nos artigos científicos originais sobre efeitos deletérios resultantes

da PRRT com LUTATE são descritos a nefrotoxicidade e a mielotoxicidade [13,

112, 164].

Teunissen et alli. [147] estudaram o efeito do uso do LUTATE sobre

a função endócrina considerando que diversos tecidos sãos apresentam alto

nível de receptores para a Somatostatina e assim recebem uma dose

considerável durante a PRRT. O estudo considerou 79 pacientes que

receberam entre 600 e 800mCi de LUTATE em 3 ou 4 ciclos de tratamento.

Todos apresentando tumores com grau de captação maior que o do tecido

normal do fígado. Como resultado foram verificadas algumas disfunções

hormonais, como a diminuição da espermatogênese em homens e a

diminuição da Gonadotrofina em mulheres. Alguns casos de hipotireoidismo e

nenhuma interferência significativa na função pituitária da adrenal.

Muitos dos valores limiares de dose efeito descritos na ICRP118 se

referem a resultados obtidos em estudos com animais. Os valores citados nos

próximos parágrafos se referem a dados relativos a humanos [78].

Apesar da alta capacidade de recuperação celular do fígado, os

hepatócitos não se recuperam. Doses de 28-30Gy  causam  5%  de

incidência de doença venooclusiva, com congestão centrolobular e necrose,

cerca de 3 meses após a irradiação, podendo levar a falência do órgão.

Apesar de a bexiga e de os ureteres serem menos sensíveis que

os rins, o epitélio da bexiga irradiada em regeneração apresenta células de

crescimento desorganizado e hiperplásico que não são capazes de manter

a camada de isolamento do urotelium, fazendo com que os tecidos mais

profundos sejam afetados pela infiltração de urina. O risco de

complicações é de 5% para doses de 55-60Gy para a bexiga e de 60-70Gy

para os ureteres, fracionadas em doses de 2Gy, durante 5-6 semanas. Os

danos devidos ao menor fracionamento de doses incluem cistite

inflamatória, ulceração, fístula, fibrose, contração, obstrução urinária e

cálculos.

A dose limitante da PPRT para os rins, de 23Gy no volume total de

ambos os rins foi estabelecida com base em irradiações fracionadas de

1Gy em um período de cinco semanas. Com risco significante para os rins,
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categorizando nefrite por irradiação aguda, com um período de latência de

6-12 meses, nefrite crônica por irradiação, latência de 1,5-4 anos,

hipertensão benigna, latência de 1,5-5 anos, hipertensão tardia, latência

de 1,5-11 anos e proteinúria, latência de 5-19 anos.

Metade dos pacientes submetidos à radioterapia desenvolve

doença renal 10 anos após a terapia. Doses de 18-23Gy, fracionadas em

doses inferiores a 1,25Gy, provocam cerca de 5% de incidência de doença

renal com 50% de risco acima de 28Gy. A redução da atividade renal em

50% dos casos ocorre com doses menores que 10Gy para irradiação do

volume total de ambos os rins.

A degeneração dos rins é progressiva e ativada com dose única

maior que 7Gy. Para compensar a perda de células após a irradiação, os

tecidos glomerular e tubular crescem rapidamente, aparentando

recuperação do órgão. Entretanto, crescem de forma desorganizada

perdendo sua função.

2.5.1. Avaliação pré-clínica da toxicidade tardia de radiofármacos

terapêuticos

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulou os

processos aplicáveis a todas as fases de validação de fármacos com a

publicação da ANVISA RDC-35, Consulta Pública no. 95. Entretanto, nessa

publicação ainda não abordou aspectos específicos da validação de

radiofármacos, adotando as recomendações da Organização Mundial de Saúde

conforme a transcrição do §3, referente aos estudos dosimétricos para

licenciamento de radiofármacos, apresentada em seguida [23].

§. 3.  Segurança - deve ser estabelecida a dose de radiação de

um radiofármaco diagnóstico pelas avaliações de dosimetria de radiação

em humanos e modelos animais apropriados. Não é preciso estabelecer a

dose máxima tolerada.
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Esse parágrafo do documento equivale ao Título 21. Seção 601.35.

Item 2(d) do Code Federal Regulation, publicado em abril de 2.009 pela Food

and Drug Administration (FDA  USA) [154].

A  FDA  e  o  Center  of  Drug  Evaluations  Research  (CDER-USA)

publicaram uma guia piloto para a validação de radiofármacos usados em

terapia  em  junho  de  2005,  o Guidance for Industry Nonclinical Evaluation of

Late Radiation Toxicity of Therapeutic Radipharmaceuticals. 14 Ainda é essa

guia que regulamenta estudos não-clínicos focados na radiotoxicidade tardia

para minimizar a ocorrência desses efeitos durante os estudos clínicos

realizados com radiofármacos terapêuticos [153]

Nos parágrafos seguintes é feita uma breve descrição com

comentários sobre os principais tópicos dessa guia.

Para radiofármacos administrados sistemicamente, a dose recebida

por cada órgão é determinada pela farmacocinética e pela biodistribuição do

composto radiofarmacêutico.

O modelo dosimétrico aplicado ao radiofármaco é a exigência mínima

para a a validação de cada composto radiofármaco e a elaboração de protocolos

para seu uso na fase clínica.

São aceitos os modelos dosimétricos propostos pela AIEA (Agência

Internacional de Energia Atômica) e pela ICRP (International Comission  in

Radiation Protection), publicações ICRP53 e ICRP80, sendo recomendado, o

MIRDOSE, proposto pelo MIRD (Medical Internal Radiation Dose) [69, 73].

Outros modelos devem ser validados em relação aos modelos aceitos.

A FDA disponibiliza um banco de dados estatísticos de estudos feitos

na fase clínica com pacientes usando radiofármacos para fins terapêuticos

mostrando grande incidência de toxicidade renal verificada após período de

latência superior a 3 meses, na terapia com radiopeptídeos.

14 O FDA ainda não aprovou um documento definitivo
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O mesmo documento alerta sobre a necessidade de melhorar os

dados disponíveis com estudos em animais já que não é plausível a realização

de experimentos éticos sob condições controladas em humanos.15

Resumindo:

Os órgãos de risco para a radiotoxicidade tardia devem ser

identificados.

Estudos de Níveis de Efeitos Adversos Observáveis

(NOAELs) devem ser conduzidos em espécies animais apropriadas para

ajudar no estabelecimento das doses clínicas.

Exame das mudanças patológicas podem indicar os

possíveis mecanismos deletérios ativados pelo radiofármaco.

A toxicidade devida ao radiofármaco deve ser distinguida

daquela resultante de terapias concomitantes.

A proteção de órgãos e tecidos deve ser avaliada na

administração de doses fracionadas de radiofármaco.

O novo texto da FDA, CRF-2011, revisão de abril de 2010 (Título 21,

Partes de 600 a 790) [160], representa uma modernização do conceito de

radiofármaco, possibilitando o avanço no desenvolvimento e uso de novos

produtos. Fazendo uma abordagem sintética dos constituintes químicos e

radioativos e seus potenciais efeitos benéficos e adversos, facilitando o fluxo

documental para o registro de produtos. Entretanto, ainda não apresenta um

capítulo destinado aos radiofármacos terapêuticos. O § 601.3 da CRF-

2011 deixa claro que as recomendações se aplicam apenas aos

radiofármacos para uso diagnóstico com exclusão dos terapêuticos.

Quando um mesmo radiofármaco puder ser usado em diagnóstico e

terapia deverá ser licenciado através de processos avaliados

separadamente pelo FDA.

O § 601.35 da FDA, CRF-2011, intitulado Avaliação de

Segurança, passou a ter a seguinte redação:

15 A FDA define como experimento não ético aquele que pode causar um efeito

toxicológico que provoque sequelas irreversíveis ou letalidade, ou aquele em que o risco de uma

exposição acidental tenha as mesmas consequências [160].
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(a) São fatores considerados para a avaliação da

segurança de um radiofármaco diagnóstico:

(1) A dose de radiação;

(2) A farmacologia e a toxicologia do radiofármaco,

incluindo todo radionuclídeo, carregador ou ligante;

(3) O risco de um diagnóstico incorreto;

(4) O perfil de reações adversas da droga;

(5) Os resultados da experiência humana com a

utilização de radiofármacos para outras finalidades; e

(6) Os resultados de experiência prévia com humanos

usando carregadores e ligantes do radiofármaco quando o

mesmo componente químico, como carregador ou ligante tenha

sido usado em um produto previamente estudado.

(b) A avaliação das reações adversas inclui, mas não se

limita, apenas à avaliação do potencial do radiofármaco,

incluindo ligantes e carregadores que possam causar:

(1) Reações alérgicas e hipersensibilidade,

(2) Respostas imunológicas,

(3) Mudanças fisiológicas ou bioquímicas em tecidos

alvo e não alvo.

(4) Sintomas detectáveis clinicamente.

(c) (1) Para estabelecer a segurança de um

radiofármaco diagnóstico, a FDA deve solicitar, entre outras

informações:

(A) Dados de farmacologia,

(B) Dados de toxicologia,

(C) Dados de eventos clínicos adversos, e

(D) Avaliação da segurança radiológica.
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Assim, na FDA-CFR-2011 [159], o desenvolvimento e o registro

de radiofármacos terapêuticos estão contemplados na Subpart E sobre a

aprovação de drogas destinadas ao tratamento de doenças graves ou de

alta mortalidade para as quais não existam alternativas terapêuticas.

Esse é o mesmo foco presente na RDC no. 64 (ANVISA) [26]

que divide os radiofármacos em drogas de uso consagrado e drogas

inovadoras. Entretanto, na Seção III, §28, a RDC no. 64 esclarece que

o radiofármaco somente será licenciado após a conclusão de estudos

clínicos de fase II, com os estudos clínicos de fase III, já em andamento

e somente em centro de medicina nuclear que tenha requerido licença

específica para o uso desses radiofármacos, processo regulado pela RDC

no. 38. [24]

O uso de drogas aprovadas com base em estudos de eficácia

realizados apenas em animais está previsto apenas no § 601.91 da

FDA-CRF- [159]. Está condicionado ao uso em centros de medicina

nuclear com instalações e pessoal altamente qualificados e ao completo

esclarecimento do paciente de que a droga não foi usada em estudos

com humanos por razões éticas. Devendo ser explicados com clareza: as

indicações de uso, as contra indicações, os possíveis riscos, as reações

adversas e os possíveis benefícios da terapia.

O §601.92 da CRF-2011 exige relatório periódico de

acompanhamento de resultados obtidos na utilização da nova droga,

seja pela extensão da amostragem de dados obtidos em animais e

inclusão de outras espécies animais, seja pela substituição gradual dos

resultados obtidos com animais, por resultados obtidos com humanos.

Com a análise desses relatórios periódicos, a FDA acompanha o

desempenho da nova droga para aprovação ou proibição de uso

definitiva [160].

O §28, Seção III da RDC no. 64 exige que, na documentação de

licenciamento do radiofármaco, sejam apresentadas cópias de relatórios
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de farmacovigilância e de comercialização em outros países quando

aplicável [26].

2.5.2. Comparação do nível de dose entre diferentes práticas de

terapia e diagnóstico

Para as estimativas de risco é empregada a Dose Absorvida e a

Efetividade Biológica Relativa (RBE) e considerada a transferência linear de

de valores de Dose Equivalente

expressos em sievert (Sv).[16, 23, 26]

Conforme as recomendações de vários organismos, como o NCRP

Report  100  (1989)  do  National  Council  on  Radiation  Protection  and

Measurement (NCRP) e as Publicações (ICRP53, ICRP62, ICRP80), da

International Comission on Radiological Protection (ICRP), o uso de qualquer

agente radioativo em terapia ou diagnóstico deve ter as Doses Efetivas

resultantes comparadas com outras práticas médicas consensualmente

aceitas para a mesma finalidade. Geralmente, a prática de referência são os

procedimentos com raios-X [157, 67, 69, 77].

2.5.3. Modelos animais extrapolados para o ser humano

A  palavra  modelo  tem  muitos  significados  conforme  a  área  de

conhecimento. Empregaremos quatro conotações:

Modelo Animal: modelo que descreve o animal escolhido:

gênero, espécie, linhagem, sexo, idade ou peso e tipo de estudo no qual

será utilizado. Ex: modelo Rattus nurvegicus Sprague Dawley SD, inbred,

fêmea, 300g ou 60 dias para estudos sobre tumores de mama.

Modelo Biocinético: modelo que descreve o animal, a droga

ou o composto que será ensaiado e os parâmetros fisiológicos que serão

avaliados. Ex: modelo Rattus norvegicus Wistar SD, inbred, macho, 250g ou

60 dias para estudos de captação de derivado da Somastatina, 177Lu-

DOTATATO em tumores neuroendócrenos com alta densidade de

receptores SSTR2.
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Modelo Compartimental: modelo matemático referente aos

sistemas químicos, metabólicos e fisiológicos considerados mais relevantes,

que procura reproduzir os mesmos resultados obtidos experimentalmente.

Ex: modelo de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO em ratos Wistar usando

sistema mamilar aberto de 5 compartimentos com ramo catenulado. de 1

compartimento.

Modelo Dosimétrico: modelo  que  expressa  a  dose  nos

órgãos-alvo  a  partir  da concentração do traçador radioativo nos órgãos-

fonte ao longo do tempo, baseado nos modelos biocinético e

compartimental adotados. Ex: Dosimetria interna do 177Lu-DOTATATO

utilizando análise compartimental.

O  modelo  animal  de  doença  tem  sido  usado  para  contornar

obstáculos de ordem ética e operacional na pesquisa de motivos causais de

doenças em seres humanos. Não tem a pretensão de ser definitivo. É aceito

como  um  mapa  que  pode  indicar  o  melhor  caminho  para  conhecer  as

respostas fisiológicas dentro de um estudo científico planejado. Não substitui

os estudos com humanos, porém possibilita a observação de um indivíduo ou

de  todo  um grupo  populacional  durante  o  tempo do  experimento,  até  toda  a

sua vida, sob condições controladas e em espaço reduzido.

O modelo  humano  usando  animais  não  pretende  reproduzir  o

comportamento farmacocinético de uma droga em seres humanos, ele apenas

indica quais estratégias devem ser seguidas no planejamento de estudos em

humanos.

Uma revisão de trabalhos científicos publicados na área médica por

Perel et alli [118] mostra 90 estudos inicialmente feitos com animais

extrapolados com sucesso para humanos.

Fagundes e Taha [46] elencaram 287.253 publicações da área

médica disponíveis na internet sobre os animais mais usados em modelos de

doença humana. Os animais mais utilizados são os ratos (45%) e

camundongos (36%), pois além de possibilitarem experimentos com

populações maiores, possuem DNA com grande similaridade com o DNA

humano, como mostra a Tabela 12 [17].
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Tabela 12. Comparação entre os genomas do homem, do camundongo e do

rato.

Comparação entre genomas Homo sapiens Mus musculus Ratus norvegicus

No. de cromossomas 22, X, Y 19, X, Y 20, X, Y

Tamanho 2,9 Gb 2,6 Gb 2,75 Gb

Nº de genes 30.000 30.000 30.000

Total de pares mapeados 92,64 % 95 % 90 %

Genes específicos

das espécies

681 Mb 319 Mb 378 Mb

Duplicações de segmento largo 5-6 % 1-2 % 3 %

Fonte: BIOQUÍMICA PUCV [17].

A seleção de pacientes para participação em estudos pré clínicos

segue uma série de exigências éticas e legais, conforme pode ser visto na FDA-

CRF-2011. Além do número de pacientes ser pequeno por ser restrito a

pacientes em terapia, não representa um grupo homogêneo, o que dificulta a

análise dos resultados.

Os modelos animais mais simples para o estudo dosimétrico de

radiofármacos são os camundongos Balb C (animal sadio)  e  Nude (inoculado

com células tumorais na hipoderme da região cervical) [30]. Para os

radiopeptídeos análogos da Somatostatina foram desenvolvidos alguns estudos

utilizando ratos, principalmente Lewis e Wistar [92 102]

Não foram encontrados trabalhos envolvendo animais de porte maior

que facilitariam a determinação da concentração de dose em órgãos, nas

mesmas categorias dos 26 órgãos e tecidos considerados pelo método MIRD.

2.6. Dosimetria em radioterapia e medicina nuclear

A dosimetria de radiofármacos pode ser dividida em estudos não

clínicos (animais e pacientes selecionados e seguidos com critério científico) e

dosimetria de acompanhamento de procedimentos de radioterapia e medicina

nuclear.

A ICRP78, Individual monitoring for internal exposure of workers [72],

apresenta um modelo biocinético mais elaborado que o modelo ainda usado

pelo método MIRD. Entretanto, as constantes biocinéticas para vários
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elementos ainda não foram definidas. Esse modelo considera somente o cátion
177Lu3+, não podendo ser aplicado a moléculas complexas como radiopeptídeos.

As doses de radiação devida a vários compostos radiofármacos foram

incluídas na ICRP53 [69]. As atualizações dessa publicação (ICRP 62, ICRP 80

e ICRP 106) [70, 73, 77] incluem os fatores de dose por atividade

recomendados pela ICRP60 [72], considerando a dose equivalente. A ICRP53

traz dados para o cálculo de dose para um simulador matemático

antropomórfico adulto e quatro pediátricos (1, 5, 10 e 15 anos de idade) [69].

Para fins dosimétricos, as informações da biodistribuição e dos

parâmetros radiodosimétricos para os produtos marcados com Lutécio estão

restritos ao modelo cinético descrito na ICRP30 [68]. Esse modelo se baseia em

estudos realizados em ratos e camundongos e usa um valor generalizado de

clareamento (fator de transferência do compartimento sistêmico para outros

compartimentos do organismo), recomendado como T½ biológica = 6h [8].

O primeiro Addendum à ICRP53 é a ICRP62, Radiation dose to

patients from radiopharmaceuticals, foi publicado em 1991. Data anterior ao

uso dos radiopeptídeos em humanos [69, 70].

A ICRP80, Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals,

Addendum 2 ao ICRP53, publicada em 1998, já apresenta um modelo

biocinético baseado na injeção do 111In-DTPA-D-Phe-1-octreotídeo que foi

atualizado na Publicação ICRP106, Addendum 3 ao ICRP53,  de  2007,  com

dados  obtidos  para  pacientes  humanos,  entre  1992 e  1999,  mostrando  uma

defasagem de tempo, entre o início do uso de um radiofármaco na fase clínica

e o conhecimento de sua dosimetria, de cerca de 15 anos para o composto
111In-DTPA-D-Phe-1-octreotídeo, especificamente [73].

Entretanto, a ICRP106 ainda não traz referências para

radiopeptídeos sintetizados a partir da DOTA, nem para octreotatos, nem

radiopeptídeos marcados com 177Lu, que já estavam em uso clínico no período

da publicação [77].

Assim, as metodologias de cálculo de dose para a estimativa da dose

depositada por emissores internos em pequenos volumes de tecidos ainda não

são suficientes. Pool et alli.[121] descrevem os radiopeptídeos usados em PRRT
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Agências européias de saúde, sem mencionar a questão dos modelos

biocinéticos para estimativa de dose.

Além das lacunas na descrição dos dados de biodistribuição dos

radionuclídeos, não há acordo em como ponderar a baixa penetração da

radiação e das partículas de emissores de elétrons Auger, alfa e beta de baixa

energia. Por não se concentrarem uniformemente no tecido, mas sim em

estruturas mais específicas, teriam a extensão de sua ação (dose) restrita à

região de deposição [9, 34].

2.7. A dosimetria no contexto do estudo de avaliação pré-clínica da

toxicidade tardia de radiofármacos terapêuticos e no

acompanhamento da PRRT

2.7.1. Modelos matemáticos utilizados em dosimetria interna

O método MIRD

Várias publicações desse comitê têm descrito métodos de transporte

de radionuclídeos e modelos matemáticos do corpo humano usando

simulações pelo Método de Monte Carlo. O modelo matemático antropomórfico

de referência MIRD-5 tem as características do Homem Referência descritas

na ICRP23 [66].

O método MIRD de estimativa de dose calcula a dose para órgãos

particularizados como órgãos alvos, considerando a deposição de

radionuclídeos em órgão especificados como órgãos fontes (S). Nesse modelo, o

mesmo órgão pode ser fonte (S) e alvo (T). O primeiro passo para calcular a

dose é estimar a variação da concentração do radionuclídeo no órgão-fonte.

Essas informações são limitadas pelas informações compiladas de estudos

feitos com animais e humanos. Em seguida, a fração de energia do órgão fonte

depositada no órgão-

método de Monte Carlo. A dose é fornecida em dose por decaimento ou pelo

valor de S, que é a soma de todos os caminhos de decaimento para a fração

-alvo  é

determinada pela soma das doses resultantes de todos os órgãos-fonte [101].
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2.7.1.1. Dosimetria do radiofármaco em estudos de biodistribuição

Os estudos de biodistribuição são feitos em animais sadios para

serem comparados com o humano sadio.

Estudos ex vivo

Os estudos ex vivo são os mais comuns e podem ser prejudicados

pela maneira como são preparadas as peças na necropsia. A verificação da

qualidade da preparação é feita pela pesagem dos órgãos e tecidos dissecados

(x), da massa total do corpo (y) e sua comparação com valores correspondentes

obtidos da literatura x  e y utilizando o teste de correlação de Pearson (r),

equação (5). Quanto mais próximo de 1 (um), for o resultado do teste, melhor a

qualidade da preparação das peças.[166].
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A concentração de atividade medida em cada peça anatômica deve

ser  projetada  para  o  organismo  como  um  todo,  tendo,  como  alternativa,  o

cálculo manual da dose no resto do corpo, onde são medidas todas as

estruturas ex vivo que individualmente não captam valores maiores que 1% da

dose injetada [144].

Nos modelos animais, o tempo de residência ( ) é usado para

extrapolações em função da massa de órgãos e de tecidos, e considerado

diretamente dependente da massa (m): (m) [12, 144,166].

A dose no tumor pode ser calculada considerando a massa do tumor

e  o  tempo  de  residência  do  radiofármaco  no  tumor,  calculado  a  partir  da

variação da concentração de atividade em função do tempo, usando as

equações (6), (7) e (8) [12].

O  cálculo  de  dose  no  órgão,  no  tecido  ou  no  tumor  começa  com  o

cálculo da concentração do radioisótopo integrada no tempo (Ãs), que fornece o

número total de desintegrações responsáveis pela dose depositada no órgão ou

tecido de interesse (N).
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(6)

(7)

(8)

Essas equações usam os fatores de conversão das grandezas para

chegar a valores expressos em gray (1Gy=J/kg). em horas; 3,6x106 h/s é o

fator de conversão de horas para segundos; 1x106 Bq/MBq  é  o  fator de

conversão de megabequerel para bequerel e 1,6x1016J/Mev é o fator de

conversão de megaeletronvolt para joule.

Dessa maneira, a dose absorvida total integrada do tempo inicial

(t=0) até o tempo correspondente a uma meia vida efetiva (t=T1/2Ef)  do

radioisótopo no tecido alvo ( ) ()  a  dose  depositada  no  tumor  durante  o

tempo  total  em  que  o  radiofármaco  permaneceu  no  organismo  (D ) são

calculadas pelas equações (9) e (10), considerando a energia média das

partículas e as radiações emitidas pelo radioisótopo ( p+r) [12].

(9)

(10)

Onde, o fator geométrico (FG), para tumores de raios menores que

100mm é aproximadamente 0,75 [31].
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2.7.1.2. O modelo teórico de dose na medula

O principal modelo teórico para a determinação de dose na medula

foi desenvolvido em 1993 por Sgouros et alli.[139] para pacientes em terapia

com 131I. Tem como base a medida dos parâmetros sanguíneos (volume e

concentração de hematócritos). Foi adotada como padrão internacional e,

ainda hoje é aplicado à dosimetria interna [49].

Usando esse modelo, aplicado a pacientes que receberam 3.700MBq

de LUTATE, Forrer et alli. [49] estimaram uma dose média na medula óssea de

(126±111)mGy, com uma dose mediana de 83 mGy, valores correspondentes a

0,055 mGy. MBq-1 e 0,022 mGy. MBq-1, respectivamente.

Os fatores considerados são o tempo de residência ( ) do

radiofármaco no sangue e no esqueleto e a concentração de hematócritos no

sangue, separando assim a fração do sangue com a qual o radiofármaco não

se liga. Conhecendo a fração de hematócritos circulantes, esta é subtraída do

volume total do sangue. O restante é considerado igual à fração não circulante

que resta na medula óssea e pode ser calculada pelas equações (11), (12) e

(13).

(11)

(12)

(13)

medula;

(RMFV)  fluxo  livre  de  sangue  na  medula,  (RMFVF)  volume  de  sangue  na

medula e (HTO) taxa de hematócritos circulantes.

Para a dosimetria de radiopeptídeos, logo se observou que essas

moléculas não se ligavam às proteínas plasmáticas e que não tinham

afinidade pelo tecido medular. Dessa maneira, a dose na medula devida ao uso

de análogos da Somatostatina marcados com emissores beta começou a ser



91

calculada considerando que a concentração do radiopeptídeo na medula óssea

é igual à sua concentração no sangue circulante.

2.7.1.3. O modelo TN

A TN  (Razão de taxa de dose absorvida média entre tumor e tecido

normal) é um dos parâmetros que mostra a importância da especificidade do

radiofármaco pelo tecido alvo da terapia radionuclídica.

A TN é a relação de dose, entre o tecido alvo e os tecidos adjacentes

expressa como dose absorvida. Depende dos parâmetros físicos dos

radionuclídeos, do tamanho do tumor e da razão de concentração das

atividades no tumor e no tecido normal [14, 161, 162].

16 de um tumor é necessária uma dose

homogênea de cerca de 100Gy em uma aplicação única ou doses fracionadas

de pelo menos 40Gy por seção até a regressão do tumor [14, 139].

Tecidos sensíveis que apresentam limiar de radiosensibilidade

abaixo desses valores (p. ex. medula óssea, dose limiar para supressão: 2Gy)

são o fator determinante para o sucesso terapêutico de um radiofármaco.[139].

O  modelo  foi TN desenvolvido por Bernhardt et alli.[14] para a

dosimetria geral de radiopeptídeos usando análogos marcados da

Somatostatina. Seu objetivo era estabelecer uma metodologia para a escolha

de radionuclídeos candidatos à marcação da Somatostatina para fins

terapêuticos. Para a construção do modelo foram utilizados dados de várias

fontes referentes à biodistribuição de vários SSA, marcados com diferentes

radionuclídeos, incluindo dados de camundongos inoculados com o tumor

GOT117 e de pacientes humanos submetidos à PRRT.

O modelo usa um simulador matemático antropomórfico para o

homem (70kg) e outro para o camundongo (30g), no qual o corpo inteiro é

representado por figuras elipsóides e os tumores representados por esferas. O

modelo considera a distribuição de dose nos diferentes órgãos e tecidos como

16 Esterilização é o termo adotado por Sgourus [137] para definir um nível de morte celular significativo

para a supressão do crescimento tumoral sem referência à durabilidade desse efeito.
17 Tumor carcinóide de mesentério.
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homogênea, por isso se refere à dose média no tecido/órgão ou tumor. O

cálculo da TN começa com o estudo de biodistribuição e a determinação das

frações da atividade injetada (%AI/g de tecido), sendo consideradas as

concentrações de atividade (C) nos tecidos tumoral (T) e normal (N) em função

do tempo pós injeção, para determinar a relação de concentração de atividade,

entre o tecido alvo e os tecidos adjacentes TNC, equação (14).  A TN pode ser

calculada para a relação entre tumor e corpo inteiro (CT) ou entre tumor e um

órgão individual (Org) e para diferentes tamanhos de tumor com ajustes nas

equações (14), (15) e (16).

(14)

(15)

(16)

Onde:

Ee,i e Ep,i são as energias de decaimento dos elétrons e dos fótons por

tipo de transição (i), respectivamente;

ne,i e np,i são  o número  de  elétrons  e  de  fótons  emitidos  por

decaimento;

Te,i, Tp,i, Ne,i, e Np,i, são as frações de energia dos elétrons e dos

fótons absorvidos no tumor e no tecido normal;

mT e mN são as massas do tumor e do tecido normal.

Assim, a TN é uma função  do  tamanho  do  tumor  para  cada

radionuclídeo estudado.  O valor máximo possível de TN corresponde à TNC.

As razões entre TNC TN e TNC variam  com  o  tamanho  do  tumor.  A TN se

torna similar à TNC quando a TNC for superior a 5.
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2.7.1.4. O modelo cinético

Os modelos cinéticos podem ser baseados em análise

compartimental  ou  na  soma  de  áreas  medidas  sob  as  curvas  de

biodistribuição. Esses modelos se baseiam no cálculo de meia vida aplicado

aos resultados de concentração de atividade em função do tempo.

A alta especificidade do 177Lu-DOTATATO pelo tecido tumoral foi

comprovada em estudo utilizando um modelo cinético não compartimental

por Wehrmann et alli. [169] em 67 pacientes submetidos a PRRT. Esse estudo

mostrou que a distribuição de dose no corpo inteiro e nos tecidos sadios era

aproximadamente similar, se consideradas as variabilidades entre os

pacientes (idade, sexo, biótipo). A captação e o tempo de residência nas lesões

metastáticas, como eram esperados, variaram com a densidade de receptores

de Somastatina (SSTR1 e SSTR2) características de cada tumor.

No seu estudo foi enfatizada a relação de dose entre o tumor e o

tecido sadio do órgão onde ele está localizado (não afetado por lesões

tumorais). Essa consideração se opõe a outras metodologias de estudo de

captação e dosimetria de pacientes porque muitos órgãos e tecidos, como

fígado e pâncreas possuem tecido sadio com altos valores de expressão de

SSTR2, próximos aos maiores valores encontrados em lesões tumorais.

Portanto, no estudo de Wehrmann et alli. não foi possível visualizar e avaliar

lesões presentes no fígado dos pacientes.

O  trabalho  de  Wehrmann  et  alli.  [169]  é  o  mais  completo  sobre  a

biodistribuição do LUTATE em pacientes humanos disponível na literatura.

Seus dados de biodistribuição constituem a base de cálculo para o modelo

Humano desenvolvido no presente trabalho.

2.7.1.5. Uso do SUV (standartdized uptake value) para estimativa

da dose a ser administrada ao paciente de PRRT

Uma das metodologias mais promissoras para estimar a dose

administrada na PRRT com 177Lu-DOTATATO é a utilização do conceito de

SUV na  realização  de  estudo  preliminar  por  tomografia  de  emissão  de

pósitrons (PET) para detecção de lesões tumorais usando 68Ga-DOTATOC e
68Ga-DOTATATO.
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O SUV possibilita uma estimativa adimensional do volume inicial de

distribuição e da taxa de clareamento sanguíneo, podendo muitas vezes ser

usado para a estimativa dos coeficientes de remoção fracional [45].

Esse conceito aplicado na fase clínica do uso de radiofármaco

começa ser explorado em grandes centros de medicina para os análogos da

Somatostatina. Os resultados encontrados na literatura se referem ainda a

grupos com pequeno número de pacientes [13, 45, 51, 81, 106, 116, 131].

O SUV é expresso como concentração de atividade média por

unidade de volume (mBq.ml-1) em função do tempo e da atividade injetada

para um tempo pós injeção fixo. Considera a atividade medida em um tecido

específico em relação a um fator de normalização (Habitus do paciente). Assim

pode ser expresso como razão de atividade no tecido tumoral em relação a

vários parâmetros considerados como referência comparativa, p. ex. o tecido

são do próprio órgão onde está localizada a lesão tumoral, o órgão limitante da

dose terapêutica ou o corpo inteiro, incluindo a taxa de excreção do traçador

[148] O resultado, calculado a partir da equação (17) pode ser expresso em

dose injetada (MBq) por unidade de massa (kg) ou área corpórea (m2).

(17)

Onde:

CRF(t) Concentração do radiofármaco na área de interesse (ROI) para a medição em um tempo pós

injeção do radiofármaco padronizado.

Entretanto, até recentemente, a comparação de resultados

interinstitucionais, mesmo na sua aplicação mais tradicional de seguimento

de resultados de terapia por estudos por PET,  usando  o 18F-FDG  e  o 131I

apresentavam problemas por falta de padronização nas metodologias de

aquisição, de análise e de reconstrução das imagens [148].]

Soma-se a isso, a variabilidade de maneiras de relacionar o SUV com

o habitus do indivíduo, justamente o fator de normalização dos resultados,

fazendo com que o SUV seja uma ferramenta útil para estudos comparativos

intrapacientes, ou seja, referentes a um mesmo paciente [51]..
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Portanto o uso do SUV para estimar as doses recebidas na PRRT,

deve considerar os fatores biológicos que determinam a captação do

radiofármaco em um tecido em particular: tamanho e extensão da lesão,

vascularização, funcionamento do órgão, regime de manejo da excreção

urinária [87].

A correlação entre o máximo valor de SUV (SUVMax)  medido  após  a

injeção de 68Ga- DOTATOC por PET e o voxel de máxima retenção de atividade

expresso como concentração de atividade medida no voxel em relação à dose

injetada, medido após a injeção de 177Lu-DOTATOC por SPECT/CT, no tempo

pós  injeção  de  uma  hora  foi  estudada  por  Hänscheid  et  alli.  [25]  em  11

pacientes portadores de menangioma. Os valores de correlação intrapaciente

variaram de r=0,76 a r=0,95.

Outros grupos de trabalho, estudando GEP e GEP-NET [116, 131]

alertam sobre a possibilidade de obtenção de resultado falso negativo em

tomadas de imagens pra fins de diagnóstico por PET usando análogos da

Somatostatina marcados com 68Ga  e  falso  positivo  usando  análogos  da

Somatostatina marcados com 111In [90].

Miederer et alli.[106] relacionaram o SUV, como SUVMáx e SUVMédio,

normalizado para a massa corporal e a dose injetada com a expressão de

SSTR2 em 18 pacientes portadores de NEC (Carcinoma neuroendócrino),

observando que estudos diagnósticos feitos com 111In-DTPA não conseguem

detectar tumores com scores entre 0 e 1 de uma escala de 1 a 3, baseada em

reações de imunohistoquímica. Por isso, recomenda que nos estudos

diagnósticos, o 111In-DTPA-octreotídeo seja substituído pelo 68Ga- DOTATOC,

sempre complementado pelo estudo imunohistoquímico dos tumores.

Na escala baseada na captação por receptores presentes na

membrana celular, foi incluído um grau 4 por Kaemmerer et alli [81], pois

ainda não há uma maneira padronizada de classificação do grau de reação

imunohistoquímica dos tumores em relação à densidade de receptores da

Somatostatina.

Kwekkenboom et alli. [89] também utilizam uma escala de 4 pontos

de acordo com o critério de resposta para tumores sólidos, baseada na

capacidade de discriminação entre a lesão tumoral e o tecido adjacente nas
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medições por CT ou ressonância magnética: menor que (grau 1), igual a (grau

2),  maior  que  (grau  3)  ou  tecido  normal  do  fígado  e  maior  que  a  captação

normal do baço ou dos rins (grau 4).

Nas escalas atualmente usadas: 0 (negativo), 1+ (fraca e

parcialmente positiva, <10% de células positivas), 2+ (intermediária e

completamente positiva, 10-50% de células positivas), 3+ (forte e

completamente positiva, 51-80% de células positivas) e 4 (>80%  de células

positivas) [13, 35, 106, 131].

Miederer et alli. [106] encontraram uma boa correlação entre o Ki67

(índice de proliferação de tumores) e  o SUV, entretanto, observaram que,

apenas os tumores com score de grau 3 detectados por imunohistoquímica

apresentam uma correlação parcial com o SUV.

Resultado comparável é apresentado por Kaemmerer et alli.[81] em

estudo realizado com 34 pacientes e 44 amostras de tumores que mostraram

os seguintes scores de densidade de receptores SSTR2, considerando uma

escala com 3 pontos de classificação: 64,7% (n=22, G2), 20,6% (n=7, bem

diferenciado G1) e 14,7 (n=5, tecido tumoral pobremente diferenciado G3).

As classificações G1, G2 e G3 correspondem à escala proposta para

os GEP-NET  por  Rindi  et  alli.,  aprovada  na  3a.  Conferência  da  ENETS

(European Neuroendocrine Tumor Society) em 2007 e apresentada na Tabela

13. Ocasião na qual se verificou que também os procedimentos de

histopatologia para diagnóstico e seguimento dos NET não eram padronizados,

nem documentados, dificultando a identificação do tipo de tumor e a indicação

da terapia mais eficiente [87].
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Tabela 13. Escala proposta para os GEP-NET [87].

Grau Contagem mitótica (10HPF)a Índice Ki67
(%)b

G1 1

G2 2-20 3-20

G3 >20 >20
aHPF= high-power Field (campo de alta densidade)=2cm2,  com  a  avaliação  de  pelo  menos  40
campos na área de maior densidade mitótica.
bAnticorpos marcados MIBI, % relativa de pelo menos 2.000 células na área de maior captação.

Sainz-Esteban et alli. [131] examinaram 280 lesões tumorais em 44

pacientes portadores de NET. Os estudos usaram simultaneamente
68Ga-DOTATATO e 177LU-DOTATATO para obtenção de imagens por PET/CT,

sem mover os pacientes para melhor comparação das imagens, com repetição

das tomadas de imagens (tempos= 0,5; 2; 24, 48 e 72 horas, p.i). A correlação

encontrada entre a captação dos dois radiopeptídeos pelas lesões foi de

aproximadamente 88%.

Estudo feito por Kabasakal et alli. [79] no mesmo paciente portador

de NEC G3 usando 68Ga-DOTATOC e 68Ga-DOTATATO, mostrou que a

captação  de 68Ga-DOTATATO é maior nas mesmas lesões e que identifica

maior quantidade de lesões. Portanto, o uso de diferentes análogos da

Somatostatina é apenas um indicativo relativo para o planejamento da dose

terapêutica.

Assim, devem ser considerados: 1) o possível efeito competitivo entre

o traçador e a Somatostatina não marcada; 2) a diferença no perfil de

afinidade para os vários subtipos de SSTR; 3) a variabilidade de expressão dos

subtipos de receptores, sua densidade e distribuição, que influem na detecção

do tumor, mas principalmente, 4) os análogos usados no estudo preliminar e

na PRRT.

A partir dos dados levantados no estudo preliminar por PET, os

principais grupos de trabalho com PRRT propuseram um algoritmo para

tratamento de pacientes com GEP-NET inoperável ou metastatizado que

incluem: bioterapia, cirurgia, quimioterapia e PRRT [89].
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Apesar de todos esses esforços, o uso do SUV aliado aos estudos de

histopatologia no planejamento de dose para o paciente ainda não configura

uma metodologia aplicável.

2.8. Validação de radiofármacos terapêuticos por modelos humanos

usando animais

As exigências éticas e legais para o estudo dos radiopeptídeos na

fase pré clínica com pacientes se limita àqueles que estão sob terapia, os

quais, muitas vezes, possuem parâmetros bioquímicos e fisiológicos

profundamente alterados em relação aos indivíduos sadios. Além disso, o tipo,

o número, o tamanho e a localização das lesões tumorais representam

parâmetros que não são reprodutíveis, mas que interferem na interpretação

dos resultados.

Por essas razões os modelos humanos usando animais,

organizações internacionais de saúde.

2.9. Análise compartimental

A análise compartimental é uma ferramenta matemática e

iconográfica útil para propor modelos que geram equações para previsões

sobre o fenômeno estudado. A validação do modelo é confirmada pela exatidão

entre os dados experimentais e aqueles gerados pelas equações do modelo. Se

os valores teóricos discordarem dos dados experimentais, o modelo deverá ser

reavaliado e redesenhado [104].

Iconografia

Na  arquitetura  dos  modelos  compartimentais  há  um  conjunto  de

conceitos associados com símbolos matemáticos e iconográficos que são

apresentados na Figura 15.
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* Injeção do traçador,

Tomada de alíquota,

Fração do conteúdo do i-

compartimento que se transfere para o j-

compartimento.

Figura 15. Linguagem iconográfica para representar modelo biocinético

usando análise compartimental.

Sistemas de compartimentos

Sistemas compartimentais são definidos por um conjunto de dois

ou mais compartimentos que se comunicam e nos quais a substância de

estudo está uniformemente distribuída. O sistema de compartimentos

representa o modelo para a explicação do fenômeno. Quando todos os

parâmetros do sistema estão determinados, se pode construir uma teoria

compartimental para explicar o fenômeno estudado [104].

Os tipos de sistemas de compartimentos mais utilizados em estudos

de biodistribuição são: o mamilar, o catenário ou catenulado e os mistos,

compostos por sistemas mamilares com ramos catenários.

O sistema mamilar é um sistema compartimentado contendo um

compartimento central envolvido por (n-1) compartimentos periféricos

conectados exclusivamente com o compartimento central.

O sistema catenário ou catenulado é o sistema no qual os

compartimentos formam uma cadeia ou corrente. A sua característica

principal é que cada compartimento somente se comunica com o anterior e o

posterior.

Na  Figura  16  são  mostrados  exemplos  dos  tipos  de  sistemas  de

compartimentos mamilar e misto.
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Figura 16. Tipos de sistemas de compartimentos mais usados em estudos de

biodistribuição: (A) Sistema mamilar e (B) Sistema misto mamilar  com  um

ramo catenário. Fonte: Mesquita [104].

Constante de transferência ou constante de remoção fracional

A fração do conteúdo do compartimento i que é transportado para o

compartimento j é representada pela constante ki,j e tem como dimensão o

tempo-1. Nos sistemas lineares ki,j não depende do tempo t,caso contrário o

sistema será denominado de não linear. Numericamente, ki,j é calculado pela

razão do fluxo de transferência Ri,j pela função fi,t, isto é, ki,j = Ri,j/ fi,t [113].

Coeficiente somador ou parâmetro Sigma

É um coeficiente de proporcionalidade, ou seja, um operador que

representa a combinação linear de um ou mais compartimentos. Seu símbolo

matemático é representado por sk,i que expressa a proporção do

compartimento i que é vista na amostra de número k. Trata-se  de  um

parâmetro adimensional [113].

O interrupt request é um recurso da análise compartimental que

simplifica o estudo de um fenômeno quando no meio do estudo ocorre uma

alteração das condições iniciais.

O interrupt request permite estudar a mudança de comportamento

de uma curva experimental, fazendo uma análise segmentada do fenômeno de

modo que possa ser descrito por uma equação usada para descrever um

fenômeno natural.

O pushing é um recurso da análise compartimental empregado

quando a quantidade de dados é insuficiente para um ajuste direto das curvas
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experimentais e calculada. A introdução de pontos com valores praticamente

idênticos da variável do fenômeno estudada para intervalos de tempo

intermediários e também quase idênticos aos experimentais aumenta o grau

de liberdade para o ajuste de uma curva sem comprometimento da sua

interpolação que parte da pressuposição de um modelo de curva para

introdução de valores interpolados. Assim, não introduz vícios no programa,

que pode dessa maneira ajustar a melhor curva aos pontos experimentais.

2.10. Alometria

A alometria é o estudo das alterações da dimensão relativa das

partes corporais de um organismo em relação com as alterações no seu

tamanho total [31].

A alometria se consolidou a partir das teorias parciais desenvolvidas

no campo do crescimento relativo por Huxley e por Teissier em uma

publicação conjunta dos dois pesquisadores no ano de 1936 [55].

Ao longo do século XX, centenas de relações alométricas foram

estabelecidas, sendo as mais discutidas aquelas baseadas no tamanho

corpóreo e na taxa de metabolismo basal de mamíferos. Dentre os autores

mais conceituados no campo da alometria são referência para este trabalho os

estudos de Boxenbaum [20, 21], Calder III [31], Gad [52, 53], Gayon [55]

Schimidt-Nielsen [136, 137], Lindsted [96] e Winters [173].

A alometria está subdividida em quatro tipos principais de estudo, a

saber:

1) Alometria ontogenética que estuda o crescimento relativo nos indivíduos;

2) Alometria filogênica que estuda as taxas de crescimento diferenciais entre

as linhagens de uma mesma espécie;

3) Alometria intraespecífica que estuda os indivíduos adultos de uma mesma

espécie ou uma populacão local; (4) a alometria interespecífica que se

refere ao mesmo fenômeno entre espécies relacionadas.
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O uso de modelos animais projetados para o homem está nessa

última categoria.

Abordagem geométrica

O tamanho é a principal influência na construção de uma escala

entre as espécies a serem relacionadas. Entretanto, há necessidade de se

considerar a filogenia, a dieta, o meio ambiente, o tipo de locomoção, o estado

fisiológico, o relógio biológico e o status reprodutivo. Assim, as escalas

baseadas na massa corporal devem ser agrupadas por ordens, famílias ou

outra classificação mais criteriosa. Pode representar a massa corpórea M,  a

área ou superfície corpórea A ou o volume corpóeo V, dependendo do modelo.

Esses modelos são usados para descrever relações entre animais

como  se  fossem esferas ou cubos, nos quais, volumes e superfícies são

tratados como funções de força das dimensões lineares: 3 2 2/3 e

com densidade constante ( ). Para mamíferos e pássaros, as escalas de A

são proporcionais a M2/3, com dados confirmados empiricamente [31].

A relação alométrica mais simples e geral pode ser descrita pela

Equação (18).Quando as variáveis fisiológicas Y de uma subclasse de animais

são expressas em termos de massa corporal espera-se uma relação do tipo:

bMaY (18)

Sendo b um expoente relacionado com os efeitos do tamanho.

Quando os resultados da variável fisiológica Y (eixo  Y)  e  da  massa

corpórea M (eixo X) são usados em escala logarítmica para a construção de

uma curva de extrapolação, a é  o  intercepto  da  reta  de  extrapolação  com  o

eixo Y, para a massa corpórea M=1. Sendo que o coeficiente a relacionado com

condições de ancestrabilidade e de habitus.

Como regra geral, a extrapolação das funções de suporte corpóreo

no estado de repouso obedece a relações de M1,0 para volumes, de M-0,25 para

frequências, de M0,25 para tempos biológicos e de M0,74 para taxas [29, 31].
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Os fenômenos simples como a proporção entre tamanhos de órgãos,

a taxa metabólica basal (TMB), o débito cardíaco, a produção da urina e a taxa

de filtração glomerular são ajustados pelo expoente b no intervalo entre 0,73

a 0,81[31, 13]. Os fenômenos baseados em relações euclidianas para variáveis

fisiológicas são ajustados pelo expoente b=0,25  (p.  ex.  taxa  metabólica

específica, TME, e expectativa de vida) ou b=-0,25 (p. ex. batimento cardíaco,

tempo de circulação sanguíneo e taxa de respiração

Segundo Calder III [31], uma incerteza hipotética de ±20% em

determinações metabólicas levaria a uma elevação do expoente b [log(valor de

Y+20%/ Y -  20%)]  menor que 3% do log(xmáximo/xmínimo) considerando apenas

os mamíferos. Como é mostrado na Tabela 14, isso afeta muito levemente a

inclinação da curva, uma vez que esse erro se distribui por todo um intervalo

de massa.

Abordagem mecânica

A similaridade da construção e da funcionalidade dos animais leva a

vidas e desempenhos similares. Os animais estão sujeitos às leis da mecânica.

Como um pêndulo, a periodicidade das ações repetitivas depende de

dimensões físicas como o comprimento [55].

Tamanho do corpo

Na escala da evolução, o tamanho do corpo é uma varíavel relativa do

clima [96] da comida e da competição interespecífica. Na escala do tempo de

vida, o tamanho corporal é uma variável independente que domina requisitos

de suporte biológico como a capacidade dos órgãos, o fluxo dos alimentos e as

taxas de turnover para adequação ao meio ambiente18 [31]

18 Princípio da symmorphosis.
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Tabela 14. Influência relativa das características filogenéticas: projeção do

tamanho nos eixos X e Y com variação de ± 20% nas curvas de regressão

(expoentes de massa corporal).

Taxon Intervalo de
Tamanho

[log(Y+20%/Y-20%) log M
(máx/min)

Razão

Classe Mammalia 2g  100ton 0,176 7,70 0,023

Classe Mammalia (terrestre) 2g  30.000kg 0,176 7,18 0,025

Classe Mammalia

(extante, terrestre)
2g  4.500kg 0,176 6,35 0,028

Ordem Artiodactyla 0,006  50kg 0,176 3,26 0,055

Ordem Rodentia 0,10  2,5kg 0,176 3,70 0,048

Família Sciuridae 0,10  2,5kg 0,176 2,88 0,061

Família Cervidae 7  825kg 0,176 2,07 0,085

Gênero Felis 1,6 - 72kg 0,176 1,65 0,107

Gêneros: Odocoileus,

Microtus

22 - 215kg

18  143g

0,176
0,90 0,196

Gênero Peromyscus

Peromyscus manicultus

15  38g

15  35g

0,176

0,176

0,40

0,37

0,436

0,477

Mus musculus

(laboratório e doméstico)
15  68g 0,176 0,63 0,280

= efeito do erro hipotético de 20% na medida na inclinação da curva.

Fonte: Calder III [31].

Alometria metabólica

O  metabolismo  basal  padrão  ou  taxa  metabólica  basal  (TMB)  é

definido para a menor taxa sustentável de um animal alimentado, em repouso,

em condições eutérmicas e em termoneutralidade durante uma fase inativa do

seu ciclo diário. O TMB fornece uma referência de comparação entre as

diferentes espécies e pode ser considerada como a somatória do dispêndio de

energia na manutenção da homeostase básica.

Dados de TMB estão disponíveis para 248 espécies euterianas, mas

a alometria usa apenas 9 (4% do total de espécies) [133].

Como os roedores constituem o maior grupo de mamíferos com

placenta, o que corresponde a cerca de 40% das espécies da classe dos

mamíferos, com quase 2.000 espécies classificadas em 29 famílias e 426
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gêneros [4] são muito utilizados em estudos de alometria, causando uma

distorção nas curvas de extrapolação que possuem muitos dados referentes

aos roedores [133].

Alometria e tempos biológicos

O estudo do tempo fisiológico em alometria considera que os animais

menores têm uma maior proporção da sua massa corpórea, ou sua vida,

consumidas por dia. Essa relação é aplicada para prever a meia vida biológica

de drogas e como consequência sua posologia e regime de administração em

humanos a partir de dados obtidos em estudos com animais.

Para antibióticos clássicos, a escala para a meia vida biológica é

proporcional à M0,25, com intervalos de b entre 0,12 e 0,34 considerando

cinco espécies de pequenos mamíferos [133].

Alometria baseada em parâmetros fisiológicos, bioclínicos e

farmacocinéticos (PBPK)

Na farmacocinética, a alometria é empregada para determinar as

dosagens apropriadas no teste pré clínico de novas drogas. Esses estudos se

baseiam no entendimento da escala de respostas biológicas entre pequenos

animais de experimentação e o homem [20, 52, 53, 96,145, 156).

Os modelos farmacocinéticos baseados em parâmetros fisiológicos

(PBPK) são usados pelas agências regulatórias de saúde para estimar a dose

de agentes tóxicos e seus metabólitos nos tecidos alvo [156].

Nesses modelos, o comportamento de uma substância no organismo

- absorção, distribuição, metabolismo e eliminação - é representado por

equações que procuram descrever quantitativamente os processos fisiológicos

que realmente ocorrem na administração de uma droga.

Os parâmetros incluem dados anatômicos, bioclínicos e descritores

fisiológicos do organismo que podem ser determinados experimentalmente,

com dados obtidos fora do processo de ajuste de dados ao modelo.
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A principal vantagem é poder ajustar o modelo a diferentes espécies,

idades sexos e condições fisiológicas, escolhendo o conjunto apropriado de

parâmetros representativos da situação estudada.

Os valores representativos partem de valores médios de dados

experimentais, ou referências da literatura para indivíduos saudáveis, jovens e

adultos em estado de repouso e são a base empírica para os modelos de PBPK

quando não se pode medir diretamente um parâmetro no indivíduo estudado.

A FDA regula os estudos de novas drogas em humanos EIH (Enter

Into  Human)  através  da Guidance for industry and reviewrs: Estimating the

safe starting dose in clinical trials in adult healthy volunteers, recomendando

nove métodos de extrapolação de resultados obtidos com animais para

humanos baseados em alometria para prever parâmetros farmacocinéticos.

Quatro métodos exigem o cálculo de a e b: alometria por massa corpórea; por

expectativa de vida, baseada na massa cerebral, e considerando a regra dos

dois expoentes19. Dois métodos com expoentes fixos para duas espécies

animais fixas: rato-cão (b=0,628) e rato-macaco (b=0,650). Três métodos com

coeficientes de inclinação fixos para uma espécie animal fixa, multiplicados

pelo resultado de clareamento: rato (a=0,152),  cão  (a=0,410), macaco

(a=0,407) [145, 150].

Ainda que várias fontes da literatura tenham sido consultadas para

seleção de parâmetros fisiológicos e bioclínicos de interesse, o intervalo de

valores encontrados para um mesmo parâmetro e mesma espécie é muito

grande dificultando a escolha de valores referência para os cálculos

alométricos.

Os valores normais variam conforme a linhagem, o fornecedor e as

condições manejo [53, 95]. Para a elaboração da Tabela 15, o que foi feito,

sempre que possível, foi associar o parâmetro descrito na literatura com a

massa corpórea dos animais das espécies que fizeram parte deste trabalho

experimental: rato Wistar, 250g, hamster (50-60g).

19 Intervalo de expoente baseado na alometria por massa corpórea, considerando valores de b entre 0,55 e

0,7. Intervalo de expoente baseado na alometria por expectativa de vida, considerando valores de b entre

0,70 e 0,99. Produto entre os resultados obtidos para clareamento sanguíneo e massa cerebral com b >1,0.
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Dos parâmetros relacionados na 514, aquele que parece ser mais significativo

filtração glomerular, o volume de distribuição das drogas e a taxa de urina

excretada. Justamente o débito cardíaco, segundo Lindsted [96], apresenta

uma gama de valores de referência que varia até 20 vezes para uma mesma

espécie dependendo da técnica empregada para a sua medida.
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Tabela 15. Comparação entre parâmetros fisiológicos e bioclínicos

característicos do rato, do hamster e do humano.

Parâmetro
Fisiológico

ou
Bioclínico

Espécie

Rato
(Rattus norvegicus)

Hamsters
(Mesocricetus auratus)
(Crectulus migratorius)

Humano
(Homo sapiens)

Expectativa máxima de
vida (anos)

2-3c

5(2-5)r
2c 80(28*)

Massa corpórea
referência ou

intervalo de trabalho (g)

(250-350)
150c

(80-270)c

(85-130)a

(85-150)b

80c

47-157c

60.000c

70.000d

Superfície corpórea (m2) 0,016 0,007 1,62
Taxa metabólica basal

(TMB)(kJ.dia-1)
2,092v 0,580v

0,245v
82,780v

Tempo de circulação do
sangue (s)

12d d 90d

Volume sanguíneo
(ml.kg-1)

64 (50-70)
54,87±19,13o

78 71-75g

77,61±3,88o

Volume plasmático
(ml)

7,8l d 3.000g,l,

Temperatura corporal
(0C)

(35,9-37,5)
38b

37,5 (37-38)a

37,4b
37,5

Pressão sanguínea
(mmHg)

(116-145) sistólica
(76-97) diastólica

(90±11,3) 110-120s

70-80s

Consumo de oxigênio
ml.min-1

145(calc)d 18,2±0,68
8,25-8,63(calc)d

230

Frequência cardíaca
(batimentos.min-1)

(250-450)
350 (em repouso)b

375t

(250-500)
350 (em repouso)b

60-80d

72r

Taxa respiratória
(respirações.min-1)

(70-115)c

(100-140)a

74 (33-127)C

163l

60-220t

74 (33-127)
80 (35-135)b,t

12-15g

12 (em repouso)g,l

Volume tidial
(ml.kg-1)

(0,6-2,0)
(1,1-2,5)

(0,6-1,4) 0,44-0,66g

Débito cardíaco
(ml.min-1)

(10-80)
250.kg-1

(290,9±50,3).kg-1o

71r

19,7 (230C)e

24,3 (-2-120C)e

47,3 (mcorp)=103g)j

461±29.kg-1

5.900-6.500g

(84,0±12,4)kg-1o

(ND) Não disponível.
(calc) Calculado a partir de dados descritos pela referência #.
(Mcorp) massa corpórea
*A expectativa média de vida para o humano baseada na escala alométrica de b=1/4 é de 28 anos.
Modificado de Intramural Animal Care and Use (ACU) [157] com inclusão de dados complementares
obtidos de: aAltman et alli. [2],bAraújo et alli. [4], cBaptista Neto et alli. [7], dDavies et alli. [38], eDobson
et alli..[42], fDunling et alli. [43], gFlecknell et alli. [48], hGad [53], iGulat et alli. [59], jHrapkiewicz et
alli. [64], kICRP89 [75], lICRP106 [77], mLindsted et alli. [96], nMitruka et alli. [107], oModire et alli.
[106], pPuchawsk et alli. [122], qSavage et alli. [133],rTempel et alli. [146], sWesslau et alli. [171],
tWickler [172] e uWinthers [174].
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Tabela 15 (Cont.). Comparação entre parâmetros fisiológicos e bioclínicos
característicos do rato, do hamster e do humano.

Parâmetro
Fisiológico

ou
Bioclínico

Espécie

Rato
(Rattus norvegicus)

Hamsters
(Mesocricetus auratus)
(Crectulus migratorius)

Humano
(Homo sapiens)

Volume médio de sangue
nos tecidos

(% do volume total)

ND 7 7,5l

Fluxo sanguíneo renal
(% do débito cardíaco)

d 16 (normotérmico)r

10 (hibernação)r

6 (hipotermia)f

9,44 (rim direito)f

9,94 (rim esquerdo)f

4,0-5,0l

d

Taxa de filtração
glomerular
(ml.min-1)

1,0
1,31d

2,10±0,10 ml.g-0,67.min-1 u.
2,71±0,29 (mcorp)=100g)d,u

125 (50-250)k,d

Taxa de excreção da urina
(ml.min-1)

ND ND 1,1(0,2-1,2)
0,13-0,20a

Volume de urina
(ml.dia-1)

15-30h

50p
5,1-8,5 1.400

1.400-1600k,l

Intervalo entre micções
(h)

ND ND 3,5

Capacidade da bexiga
(ml)

0,89±0,036p ND 200-400k,l

Volume por micção
(ml)

0,87±0,035p
(calc)p 0-600k

211l

pH da urina 7,3-8,5h >7 7,3(6,5-9,0)a,n

Clareamento da creatinina
(ml.min-1)

0,84±0,16 (m=100g)t 1,05 (0,35-1,65)h

0,4-1,0b
110a,d

(ND) Não disponível.
(calc) Calculado a partir de dados descritos pela referência #.
(Mcorp) massa corpórea
*A expectativa média de vida para o humano baseada na escala alométrica de b=1/4 é de 28 anos.
Modificado de Intramural Animal Care and Use (ACU) [157] com inclusão de dados complementares
obtidos de: aAltman et alli. [2],bAraújo et alli. [4], cBaptista Neto et alli. [7], dDavies et alli. [38], eDobson
et alli..[42], fDunling et alli. [43], gFlecknell et alli. [48], hGad [53], iGulat et alli. [59], jHrapkiewicz et
alli. [64], kICRP89 [75], lICRP106 [77], mLindsted et alli. [96], nMitruka et alli. [107], oModire et alli.
[106], pPuchawsk et alli. [122], qSavage et alli. [133],rTempel et alli. [146], sWesslau et alli. [171],
tWickler [172] e uWinthers [174].
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2.11. Descrição das espécies animais

Rato Albino (Rattus norvegicus)

O rato pertence à subfamília Muroidea família Muridae (murídeos)

da ordem Rodentia (roedores). Acredita-se que o rato albino tenha origem

asiática, tendo se espalhado pelo mundo com a civilização moderna e o

mercantilismo. Seu uso na pesquisa científica data de 1856 e é responsável

por descobertas importantes em diferentes áreas da biologia. Por exemplo, a

qualidade nutricional dos aminoácidos em humanos, a existência das

vitaminas, a caracterização dos hormônios pituitários e a existência dos ritmos

circadianos.

O rato se tornou o animal de primeira escolha para a pesquisa

médica e científica por sua similaridade metabólica com o humano, natureza

dócil, tamanho e ciclo gestacional e levou ao desenvolvimento de várias

linhagens com rastreabilidade até a linhagem de origem: a linhagem

Wistar [53].

Hamsters

Os hamsters pertencem à subfamília Cricetina da família Cricetídia

(cricetídeos) da ordem Rodentia (roedores). Das 50 espécies da subfamília

Cricetina, oito são usadas na pesquisa médica. Entretanto, a descrição dos

parâmetros fisiológicos e clínicos que caracterizam essas espécies é bastante

escassa na literatura. A  maior  parte  dos  dados  encontrados  na  literatura  se

refere ao hamster Sírio, espécie usada em 80% das pesquisas feitas com

hamsters [53].

Em contraste com os humanos, o hamster tem níveis baixos de

bilirrubina, colesterol, fosfoquinase endógena, fosfatase alcalina,

desidrogenase láctica e valores de razão A/G (Albumina/Globulina). Por outro

lado, seu sangue apresenta níveis altos de uréia, nitrogênio amilase,

A urina do hamster tem pH básico. Os valores médios de excreção

pela via urinária são de 5,1-8,5ml/dia, com concentrações de 70 e 120mmol/L

de sódio e potássio, respectivamente. A taxa de excreção de proteínas pela via
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urinária corresponde a 10 vezes a taxa de excreção para humanos, sendo o

colesterol o principal lipídeo excretado [172].

A anestesia causa hiperglicemia no hamster em níveis similares ao

estado de hibernação. A glicemia  aumenta  dos  valores  normais  de  (65,0-

73,4)mg/dl ou (6,50-

outras espécies, a anestesia causa hipoglicemia.

O pH sanguíneo  do  hamster  (7,48±0,03)  é  maior  que  o  dos  outros

mamíferos [53].

A excreção de conjugados da glicina em hamster é considerada a

menor entre todos os roedores [172].

Os sistemas enzimáticos que agem na degradação de moléculas

protéicas mais estáveis, formadas por acetatos, fenóis, aminas primárias e

GST catalisam a formação de ácido glucorônico, sulfato e aminoácidos

conjugados. A maior fração de aminoácidos excretados na urina do hamster

está na forma de conjugados do ácido glucorônico (64%) e uma fração pequena

como conjugados da glicina e da glutamina (10%) [172].

Hamster Sírio ou Hamster Dourado (Mesocricetus auratus)

O hamster  sírio  é  usado  na  pesquisa  médica  desde  1930.  Todos  os

animais usados atualmente são descendentes de uma mesma família

capturada naquela época. São usados em pesquisas nas áreas de

endocrinologia, oncologia, virologia, fisiologia, parasitologia, genética e

farmacologia. São modelos importantes para estudo de microcirculação e

crescimento de tumores em humanos devido principalmente à presença das

bolsas de reserva de alimento nas bochechas que são altamente

vascularizadas.
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Hamster Armênio ou Hamster Cinza ou Hamster Migratório

(Crectulus migratorius)

O hamster armênio, originário da antiga União Soviética, foi

introduzido como animal de laboratório em 1963 por um programa de

pesquisa conjunta entre russos e americanos para a padronização de um

áreas de citogenética e oncologia.

O hamster sírio se diferencia muito do hamster armênio. São

espécies distintas caracterizadas por número de cromossomos diferente:

hamster sírio n=44, hamster armênio n=22, com pelagens (dourado-branco) e

tamanhos distintos. Na Tabela 16 estão resumidas as principais diferenças

entre o hamster sírio e o hamster armênio

Tabela 16. Diferenças entre as espécies Hamster Sírio e Hamster Armênio.

Nome
comum Espécie Número de

cromossomos Pelagem Tamanho
(cm)

Massa
corpórea (g)

Hamster
Sírio

Mesocricetus
auratus n=44

dourado-
branco

14-19 60-130

Hamster
Armênio

Crectulus
migratorius n=22 cinza-

branco 9 40-50

Fonte: Gad [53].
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3. MATERIAIS E MÉTODO

3.1. Materiais

Radiofármaco 177Lu-DOTATATO produzido pela Diretoria de Radiofarmácia

(DIRF). Ficha técnica no ANEXO A.

Anestésicos: Quetamina, Xilazina e Uretana.

Solução salina, seringas com agulhas estéreis e descartáveis.

Calibrador de doses Carpintec® CRC-35R.

Manta aquecedora Lansure®.

Mini Câmara de Cintilação Nucline® TH (Medical Imaging Systems) e Software

Mediso Interview XP® versão v1.05.014 para coleta de dados e análise de ROI.

Camundongos Balb C (25±1g), n=2 (estudo piloto) procedentes do Biotério da

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo

(FMVZ-USP).

Ratos Wistar (250±6g), n=8, Ratos 1 e 2 (estudos pilotos) e Ratos A, B, C, D,

E e F (protocolo final) isogênicos, adultos, machos procedentes do Biotério do

Centro de Biotecnologia do IPEN (CB).

Hamsters Sírios (60±3g), n=4, Hamster 1 (estudo piloto de anestesia),

Hamster  A,  B  e  C  (protocolo  final)  e hamsters Armênios (50±5g), n=3,

Hamsters D, E e F (protocolo final) interoutbread, adultos, machos procedentes

da loja de animais COBASI.

Dados de dosimetria de pacientes tratados com 177Lu-DOTATATO

(Wehrmann et ali, 2007) [169]

Valores tabelados para fisiologia dos animais de experimentação. (Tabela 15)

Software AnaComp® para análise compartimental e cálculo de dose efetiva nos

órgãos e tecidos usando os simuladores matemáticos antropomórfico do MIRD

[104].

3.2. Métodos

O uso de animais nesse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética

em Pesquisa  Animal  do  IPEN em abril  de  2011,  de  acordo com os princípios

éticos postulados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de

laboratório (SBCAL) ex Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA)

e as exigências da Lei Arouca [27]. Todo o manejo de animais e planejamento



114

da parte experimental foi conduzido considerando o Princípio dos 3Rs de

Bursh e Russel: Remplacement, Refinement and Reduction [126], adotado em

todo o mundo [151, 152, 156,158-9].

Baseadas na literatura [30, 48, 53] e na experiência in house, foram

testadas em estudos piloto as condições experimentais empregadas ao longo

do trabalho com o radiopeptídeo 177Lu-DOTATATO fornecido pelo Centro de

Radiofarmácia (IPEN-CNEN/SP), utilizado sempre no terceiro dia após sua

marcação.

Aclimatação e preparo dos animais antes da experimentação

Os ratos Wistar procedentes do Biotério do Centro de biotecnologia

(IPEN) permaneceram dois dias, com dieta ad libibum, em uma estante

climatizada, no Laboratório Biológico (DIRF-IPEN), de onde foram removidos

apenas 30 min antes da experimentação e colocados em gaiolas com

capacidade para até quatro animais.

Os camundongos procedentes do Biotério da Faculdade Medicina

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e os hamsters

adquiridos na COBASI não puderam passar pelo processo de aclimatação por

terem procedência distinta dos outros animais presentes na estante de

aclimatação e poderem ser portadores de patógenos que comprometeriam a

saúde daqueles animais. Assim, foram mantidos em gaiolas apropriadas, com

água e ração ad libitum, em grupos de três animais, até serem anestesiados,

período de espera entre 1 e 3 horas.

Antes da administração do anestésico, a micção dos animais foi

estimulada por massagem peniana, procurando garantir que todos os animais

tivessem as rotas de excreção renal em condições semelhantes.

Para os hamsters foram necessárias alterações do protocolo para o

rato, pois as espécies são mais frágeis. Os hamsters necessitaram limpeza

bocal antes da administração do anestésico e reposicionamento postural para

prevenção de complicações respiratórias devidas à sedação.
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3.3. Estudos pilotos

3.3.1. Escolha do agente e do regime anestésico

O  primeiro  estudo  piloto  para  escolha  do  agente  e  do  regime

anestésico foi feito com dois camundongos Balb C, m=25g, usando a

associação de Quetamina (70mg/kg) + Xilazina (10mg/kg), (i. p.), com

aplicação de reforço, com ¼ da dose (s.c.) na região da testa.

Nos experimentos pilotos seguintes, o agente anestésico

administrado foi a Uretana (i.p.). Os regimes foram testados em 2 ratos Wistar

e 2 hamsters sírios, nas dosagens de 1,0-1,5g/kg/rato e 1,0-1,2g/kg/hamster.

No protocolo definitivo, os regimes anestésicos adotados foram:

testados em 1,5g/kg/rato e 1,0g/kg/hamster.

3.3.2. Determinação dos protocolos de medições e

acompanhamento dos animais

O  tempo  de  tomada  de  imagens,  duração  e  intervalo  entre  as

medições foram testados em 2 ratos Wistar. Foram testados dois tempos de

tomadas de imagem: 1) a cada 10 minutos, com duração de 10 minutos e 2) a

cada 3 minutos com duração de 3 minutos,  no modo estático de medição da

mini câmara de cintilação.

3.4. Protocolos Experimentais

3.4.1. Injeção de 177Lu-DOTATATO

As características do 177Lu-DOTATATO produzidas pela DIRF estão

descritas  no  ANEXO  A:  FICHA  TÉCNICA  DO  LUTATE  PRODUZIDO  NA

DIRETORIA DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN, que é uma compilação das

informações constantes na página do IPEN na internet [65].

A atividade de 177Lu-DOTATATO injetada foi aproximadamente a

mesma para cada animal, medida em calibrador de doses, independendo da

espécie, cerca de 55MBq (177
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salina. Os hamsters foram injetados usando a veia safena femoral e os ratos, a

veia caudal superior.

3.4.2. Controle da profundidade da anestesia e das alterações

fisiológicas

O  procedimento  adotado  para  o  controle  da  profundidade  da

anestesia e das alterações fisiológicas decorrentes da sua utilização foi a

verificação da profundidade e do ritmo respiratórios observando o movimento

do tórax do animal [1, 64].

Para verificação do grau de depleção respiratória que leva à hipóxia

e a hiperapnéia foi adotado o procedimento de comprimir a membrana labial

do animal com a ponta do dedo indicador até que ficasse pálida, depois,

retirando o dedo, se verificava o tempo necessário para que retornasse à cor

normal. Um animal em boas condições deve se recuperar entre 2 e 3

segundos[1, 64].

O colapso cardíaco pode ocorrer subitamente, mas geralmente é

gradual e devido à hipotensão [1]. Para a prevenção da hipotensão postural

que pode causar a falência pulmonar no hamster, [64], apenas no caso dos

hamsters, os animais foram retirados do decúbito ventral entre cada tomada

de imagens (cada 3min), colocados na posição vertical por cerca de 20s e

depois reposicionados sob a mini câmara de cintilação em decúbito ventral.

3.4.3. Controle da Termorregulação

A temperatura ambiente do laboratório de medição foi estabilizada

em 20±1ºC. A iluminação era correspondente ao ciclo diurno. Considerando

esses fatores, a temperatura corpórea central esperada para as espécies

estudadas seria de 38±2ºC se estivessem conscientes. Como a anestesia induz

ao estado de torpor, a temperatura central pode chegar próxima da

temperatura ambiente, quando a temperatura ambiente está ao redor de 200C

[136].

Para prevenir a hipotermia e a consequente diminuição das taxas

metabólicas, os animais estudados foram posicionados em decúbito ventral

sobre manta térmica em temperatura de 40±5ºC, isolada do corpo do animal
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por uma manta de isopor e tecido de algodão. Todo o conjunto foi envolvido

por uma folha de papel alumínio para formar uma câmara de conforto térmico.

Na Figura 17 pode ser visto o Hamster 1 posicionado durante as medições. A

cobertura em alumínio propicia uma zona mais homogênea de distribuição da

temperatura ambiente em toda a superfície do animal, o que minimiza o

aumento do fluxo de sangue venoso da região abdominal para os pulmões

para dissipação do excesso de calor. Um detalhe importante é a cobertura total

da área útil da mini câmara de cintilação com o papel alumínio para obter o

mesmo fator de atenuação da radiação durante a tomada de imagens.

3.4.4. Análise cintilográfica

Os animais foram analisados por cintilografia em mini câmara de

cintilação de 200X200mm de campo, com acompanhamento no modo estático

de  tomada  de  imagens  da  captação  do  radiofármaco  durante  um  período

contínuo de aproximadamente 1 h (ou maior que 1h, conforme o tempo hábil

do anestésico durante os experimentos), com tomadas de 3 minutos de

duração a cada 3 minutos.

Figura 17. Posicionamento do Hamster 1 durante as medições.

As ROI (regiões de interesse) levantadas foram: fígado, rins e bexiga,

porque foram esses os órgãos possíveis de serem visualizados para as espécies

e para o tipo de equipamento utilizados. Essas áreas foram delimitadas

manualmente e analisadas utilizando  o  software  do  próprio  aparelho  e  seus

valores numéricos tabelados, constituindo os dados que foram posteriormente

introduzidos no programa de análise compartimental.
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As razões entre as áreas das ROI, expressas em porcentagem,

correspondem a frações da atividade inicial injetada porque foram

consideradas apenas as medições antes dos animais chegarem a micção, ou

seja, não foi medida a saída de traçador do organismo dos animais.

3.4.5. Metodologia de análise compartimental

Vários esquemas representando sistemas compartimentais foram

testados até o melhor ajuste das curvas de captação e remoção do 177Lu-

DOTATATO, representado pela utilização de maior número de pontos

experimentais na construção da curva teórica de cada modelo.

Para iniciar a modelagem usando o programa AnaComp é necessário

estabelecer um fator de incerteza (FSD) para cada amostragem que pode ser

combinado para mais de um compartimento. Nos modelos adotados para

expressarem os resultados experimentais desse trabalho, o FSD=0,1 foi fixado

para todos os compartimentos e o fator de Marquat .

O programa  AnaComp deve ser alimentado com valores estimados

para as constantes cinéticas de transferência entre os diferentes

compartimentos baseados na previsão das vias de metabolização da molécula

estudada. Os cálculos de ajuste se iniciam a partir de estimativas iniciais

desses parâmetros cinéticos (chutes iniciais) e quando esses valores são

coerentes o programa converge para valores finais que atendam um menor

valor de 2.

simulação (rodada) do programa computacional e cada resposta foi analisada

nos quesitos: coerência entre valores calculados pelo programa e dados

experimentais, equações de atividade integrada no tempo e suas constantes

cinéticas (k ou Bio ) que geram resultados de meia vida nos diferentes órgãos

e, finalmente, a compatibilidade dos valores teóricos fornecidos pelo AnaComp

para as curvas de biodistribuição, sempre considerando dados fisiológicos das

espécies estudadas.

O AnaComp calcula o 2 a partir dos parâmetros correspondentes às

derivadas parciais das funções representadas por cada curva experimental de
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biodistribuição (qobs: quantidade observada ou valor experimental) e as

curvas de biodistribuição calculadas pelo software (qcalc: quantidade

calculada) utilizando a equação (19) [104].

(19)

Onde ij é o compartimento.

O uso do AnaComp possibilitou a separação das frações sobrepostas

entre os diferentes tecidos biológicos (s), representadas neste trabalho pela

contribuição do sangue presente nos órgãos estudados. Esses valores foram

alimentados no AnaComp com valores copilados de publicações de fisiologia

comparada reunidas na Tabela 15 e do ICRP 89 [75].

Além dos dados teóricos, representados pela concentração de

sangue  no  fígado,  nos  rins,  na  bexiga  e  a  concentração  média  de  sangue  no

tecido corpóreo. Na abordagem dessa simulação, corpo inteiro e sangue (ou

fluídos corpóreos) foram tratados como um mesmo compartimento, e os

valores para o resto do corpo foram calculados pela subtração da soma das

atividades medidas no fígado, nos rins e na bexiga da atividade total medida

no corpo inteiro.

Também foram consideradas as proporções entre as áreas desses

órgãos e tecidos e a área do corpo inteiro dos animais medidos durante o

estudo, com a consequente contribuição da presença de sangue nas camadas

de tecido de menor captação do radioisótopo cujas imagens se sobrepunham

as imagens dos órgãos estudados.

Os resultados de concentração de atividade por órgão ou tecido,

obtidos em estudos com pacientes por Wehrmann et alli. [169] foram

introduzidos no programa de análise compartimental para o cálculo das

constantes cinéticas e posterior dosimetria para humanos como parte

conclusiva do presente trabalho.

Com relação aos fatores de amostragem para humanos, foram

introduzidos os mesmos valores de concentração de sangue nos órgãos e

tecidos descritos no ICRP 88. Os órgãos e tecidos estudados por Wehrmann et
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alli. [169] foram: lesões tumorais, baço, rins, corpo inteiro e resto do

corpo.

Outro ponto considerado foi o desconhecimento da proporção entre

as áreas dos órgãos e tecidos e a área do corpo inteiro dos pacientes estudados

por Wehrmann e alli. [169]. A opção adotada foi considerar a relação entre as

massas dos órgãos e dos tecidos estudados e a massa corpórea para humanos

adotando os valores referência apresentados no ICRP 89. Para a construção do

modelo Humano baseado nesses pacientes foi considerada a massa corpórea

do homem Referência de  70kg,  pois  não  há  descrição  do  intervalo  ou  valor

médio da massa corpórea dos pacientes envolvidos no estudo.

Dessa maneira, pode ser conservado o modelo proposto para os

animais, possibilitando a comparação dos resultados do presente trabalho

com aqueles obtidos por Wehrmann e alli. [169].

Como o tumor não é uma estrutura normal do corpo, não é possível

estabelecer uma relação entre massa, número, volume e localização das lesões

e a sua influência sobre a biodistribuição do radioisótopo para o organismo

como um todo. Além disso, o número de receptores específicos para o

radiopeptídeo provocaria um efeito de sifonamento, removendo o radiopeptídeo

dos tecidos sãos para o tecido canceroso [13].

Por isso, os valores de concentração de atividade por órgão ou

tecido, apresentados por Wehrmann e alli. [169], para cada tempo de medição,

foram normalizados, distribuindo a fração de atividade presente nas lesões

tumorais, para cada tempo de medição, entre baço, rins, corpo inteiro e resto

do corpo, nas proporções encontradas e relatadas para esses órgãos e tecidos

no trabalho original desses pesquisadores.

Nas Tabelas 17 e 18 estão resumidos todos os fatores considerados

para a amostragem dos compartimentos, utilizados nos modelos animais e

humanos e os valores de parâmetro sigma (s) introduzidos em cada modelo

para a alimentação do programa AnaComp.

No ANEXO F: USO DO ANACOMP, pode ser vista a maneira como os

dados experimentais, os dados externos ao trabalho e estimativas iniciais são
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introduzidos no programa AnaComp e como o programa apresenta os

resultados.

Tabela 17. Descrição da composição dos valores de amostragem (parâmetro

s) considerados para a análise compartimental de dados obtidos no

experimento com animais.

Amostra

(FCOMP) (SG/ORG) (SORG/SCI) Valor de
sigma s

Série de
dados COMP

Interreput request: Valores de (s) adotados para a Fase 1 e para a Fase 2

1 1 1 0 0 1

1 7 1 0 0 1

2 2 0 0,1 0 0,1

2 3 1 0 0 1

2 5 0 0 0,021+0,0016 0,0226

3 2 0 0,02 0 0,02

3 4 1 0 0 1

3 5 0 0 0,027+0,0021 0,291

4 5 1 0 0 1

4 2 0 0,88 0 0,88

5 2 0 0,0002 0 0,0002

5 5 1 0 0,0078+0,0006 0,0084

5 6 1 0 0 1
Série de dados: 1 injeção, 2 fígado, 3 rins, 4 resto do corpo e 5 bexiga.
(COMP) Compartimento. COMP: 1 injeção (veia), 2 sangue, 3 fígado, 4 rins, 5 resto do corpo, 6 bexiga e
7 injeção (extravasamento).
(FCOMP) Fração amostrada no próprio compartimento.
(SG/0RG) Concentração de sangue nos órgãos, em relação ao corpo inteiro.
(SORG/SCI) Razão entre as áreas médias visualizadas para os órgãos e para o corpo inteiro dos animais
estudados mais concentração média de sangue no tecido adjacente sobreposto à imagem.
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Tabela 18. Descrição da composição dos valores de amostragem (parâmetro s).

considerados para a análise compartimental de dados obtidos da literatura para

humanos.

Amostra
(

(FCOMP) (SG/ORG) (MORG/MCI) Valor de
sigma s

Série de
dados COMP

Interrupt request: Fase 1 considerando o tempo de uso da bomba de difusão
1 1 1 0 0 1

2 2 1 0 0 1

3 2 0 0,014 0 0,014

3 3 1 0 0 1

5 5 0 0 0,00011+0,00214 0,225

4 2 0 0,0124 0 0,0124

4 4 1 0 0 1

4 5 1 0 0,0077+0,0004430 0,0123

5 2 0 0,075 0 0,075

5 5 1 0 0 1

6 2 0 0,0002 0 0,0002

6 5 1 0 0,00015+0,0007 0,00023

6 6 1 0 0 1

Interrupt request: Fase 2 ( de 3,25 a 68,25h) considerando que 100 % do radiotraçador está na
corpo do paciente

1 1 0 0 1

2 1 0 0,014 0 0,014

2 2 1 0 0 1

2 4 0 0 0,0011+0,00214 0,00324

3 1 0 0,124 0 0,124

3 3 1 0 0 1

3 4 0 0 0,0077+0,000443 0,008143

4 1 0 0,075 0 0,075

4 4 1 0 0 1

5 1 0 0,0002 0 0,0002

5 4 0 0 0,00014+0,0007 0,00084

5 5 1 0 0 1
Série de dados: 1 sangue, 2 baço, 3 rins, 4 resto do corpo e 5 bexiga.
Compartimento (COMP: 1 sangue, 2 baço, 3 rins, 4 resto do corpo e 5 bexiga.
Fração amostrada no próprio compartimento (FCOMP).
Concentração de sangue nos órgãos em relação ao corpo inteiro (SG/0RG).
Razão entre as massas médias para os órgãos e para o corpo inteiro de humanos [ICRP89] mais concentração
média de sangue no tecido adjacente que estaria sobreposto à imagem nessa proporção (MORG/MCI).
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Estudo do efeito flip-flop

Os dados obtidos dos estudos com animais e da literatura mostram

duas fases distintas de comportamento da curva de biodistribuição. Em uma

primeira fase, caracterizada pela captação, a curva é crescente até um

patamar, em uma segunda fase, a curva é decrescente ou se estabiliza nesse

patamar. Esse fenômeno é caracterizado pela limitação da taxa de captação de

uma substância por um tecido específico devido um processo paralelo de

disposição da substância, como complexação, distribuição e eliminação. Esse

comportamento é chamado de efeito flip-flop e descrito da seguinte forma por

Boxembaum [21]:

Esse tipo de curva pode exigir uma de deconvolução de seus

componentes para que não ocorra uma interpretação errônea da fase

exponencial que representa a última meia

antes da sua eliminação, principalmente se essa meia vida for

determinada através da medida de parâmetros extravasculares.20

O formato da curva de biodistribuição obtida para os rins dos ratos

Wistar utilizados nos estudos piloto são indício do comportamento biocinético

tipo flip-flop para o LUTATE.

Esse formato característico da curva de biodistribuição dá suporte

ao tratamento dado na modelagem por análise compartimental que considerou

corpo inteiro e sangue como um mesmo compartimento. Sabe-se que corpo

inteiro e sangue são conceitos distintos, porém, no modelo estudado,

assumiu-se que a curva de concentração plasmática deve ter o mesmo perfil

da curva de captação para o corpo inteiro, características do chamado modelo

flip-flop [21].

Além disso, justifica a utilização do interrupt request.

Usando  o interrupt request, as curvas de biodistribuição obtidas

para os animais foram divididas em duas fases.

20 Boxembaum, H. Pharmacokinetics Tricks and Traps: Flip-Flop Models. J. Pharm. Pharmaceut. Sci., v.1, n. 3,
p. 90-91, 1998.[21]
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Para a comparação dos coeficientes de remoção fracional, o estudo

de biodistribuição nos pacientes foi dividido apenas em duas fases: Fase 1, de

t=0 a t=3,25h e Fase 2, de t=3,25h a t=68,25h.

Para a observação do efeito flip-flop os dados de biodistribuição

para os pacientes foram analisados utilizando o interrupt request em cinco

intervalos:

1) de t=0 a t=0,25h: Estudo da Fase 1 da biodistribuição;

2) de t=3,25h a t=68,25h: Estudo da Fase 2 da biodistribuição;

3) de t=0 a t=3,25h;

4) de t=3,25h a t=24,25h;

5) de t=24,25 a t=68,25h

Sendo os resultados dos itens de 3 a 5 utilizados apenas para

verificar  a  contribuição  na  dose  efetiva  relativa  a  cada  intervalo  de  tempo,

influenciada pelo regime de proteção renal usando aminoácidos.

Para a análise dos intervalos com número insuficiente de pontos de

dados experimentais da curva de biodistribuição obtida para os pacientes

humanos foi utilizado o recurso de pushing com a introdução de pontos

fictícios alinhados aos pontos experimentais, que chamamos nesse trabalho de

As tabelas de resultados de biodistribuição experimentais,

calculados e teóricos obtidas usando o AnaComp, baseadas na segmentação

da curva de biodistribuição utilizando o interrupt request estão reunidas no

ANEXO G: SEGMENTAÇÃO DA CURVA DE BIODISTRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE

DO EFEITO FLIP-FLOP SOBRE O CÁLCULO DE DOSE PARA PACIENTES.

Os resultados do cálculo de dose nos órgãos e nos tecidos,

referentes a cada um dos cinco intervalos de tempo considerados na análise

do efeito flip-flop foram comparados com os resultados de dosimetria obtidos

por Wehrmann e alli. [169], que se referem ao seguimento de quatro seções de

PRRT para um mesmo paciente, cujo tratamento foi feito alternando o uso de

dois radiopeptídeos distintos 177Lu-DOTATATO e 177Lu-NOC, sem maior

detalhamento.
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Dosimetria dos pacientes de PRRT baseada no modelo Humano

Para o cálculo de dose, foi usada uma partição específica para

dosimetria dentro do programa AnaComp que utilizou diretamente os

resultados de cinética para a dosimetria e o espectro característico de

radiações energias do 177Lu listado na Tabela 19. O simulador matemático

antropomórfico utilizado foi o humano adulto, do gênero masculino (homem

padrão de 70kg) para a obtenção de resultados normalizados de fator de dose

expressos em mGy/MBq.

A comparação de resultados se reflete a diferença de metodologias

usadas  no  cálculo  de  dose  já  que  os  dados  originais  usados  no  estudo  de

biodistribuição têm a mesma origem, o trabalho de Wehrmann et alli. [169].

Os resultados de estimativa de dose do nosso trabalho que foram

comparados àqueles obtidos por Wehrmann et alli. [169] se referem ao modelo

Humano para os tempos pós injeção de t=0 a t=3,25h (Fase 1) e de t=3,25 a

t=68,25h (Fase 2).
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Tabela 19. Espectro característico de radiações e energias do 177Lu

consideradas pelo AnaComp para cálculos dosimétricos.

PARTÍCULAS BETA

Intensidade relativa (%) Energia Média (MeV)
Energia Máxima

(MeV)

1º. 12,300000 0,04730000 0,17578000

2º. 9,000000 0,11130000 0,38415000

3º. 79,699997 0,14890000 0,49710000

4º. 0,04600 0,07820000 0,24740000

ELÉTRONS

Intensidade relativa

(%)
Energia (MeV)

Intensidade relativa

(%)
Energia (MeV)

1º. 8,803800 0,00618000 6º. 0,498300 0,11241000

2º. 7,018000 0,10168000 7º. 0,273900 0,04480000

3º. 5,244400 0,04760100 8º. 0,115800 0,00629500

4º. 1,735400 0,11035000 9º. 0,100100 0,19709000

5º. 0,594000 0,14301001

FÓTONS

Intensidade relativa

(%)
Energia (MeV)

Intensidade relativa

(%)
Energia (MeV)

1º. 11,000000 0,20836000 6º. 1,197000 0,06320000

2º. 6,380000 0,11295000 7º. 0,218900 0,32131001

3º. 3,256200 0,00790000 8º. 0,212300 0,24969000

4º. 2,853700 0,05579000 9º. 0,160600 0,07164600

5º. 1,629500 0,05461100 10º. 0,050600 0,13673000

Fonte: Mesquita [104].

3.4.6. Alometria e extrapolação interespécies

Para as espécies estudadas nesse trabalho, as relações alométricas

baseadas na massa corpórea M, no metabolismo basal TMB e no metabolismo

basal específico TME (TMB dividida pela massa corpórea M) em função da

massa corpórea (M),  foram  calculadas  a  partir  de  dados  obtidos  nos

experimentos e dados externos apresentados na Tabela 15.
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3.4.7. Extrapolação por massa corpórea

As relações alométricas baseadas na massa corpórea foram

calculadas utilizando a massa corpórea média real dos animais estudados:

Hamster Armênio 50g, Hamster Sírio 60g e rato Wistar de 250g.

esperado de b=0,75) para determinar o comportamento da escala de massa

corpórea no intervalo das espécies estudadas (de 50 a 250g).

Após a determinação dessa relação, foi aplicada a relação entre as

massas corpóreas dos animais para cada um dos valores de coeficiente de

remoção fracional k (do sítio de injeção para o sangue, do sangue para os

órgãos, dos órgãos para o sangue, dos rins para a bexiga e da bexiga para a

excreção) calculados usando o programa AnaComp.

Essa relação constitui a curva de projeção alométrica de k em

função da massa, descrita por uma equação exponencial, com seu respectivo

valor de correlação (R2).

Foram construídas curvas de extrapolação dos dados obtidos com

os animais para o humano para todos os valores de k calculados usando o

AnaComp, nas duas fases de biodistribuição.

Extrapolação baseada em metabolismo e longevidade

Metabolismo

As relações alométricas baseadas na massa corpórea foram

calculadas utilizando a massa corpórea média real dos animais estudados:

Hamster Armênio 50g, Hamster Sírio 60g e rato Wistar de 250g e os dados de

metabolismo basal TMB e no metabolismo basal específico TME (TMB dividida

pela massa corpórea M)  em  função  da  massa  corpórea  (M), apresentados na

Tabela 15.

Aplicada

determinar o comportamento da taxa de metabolismo basal TMB (valor

esperado de b=0,75) e da taxa de metabolismo específico TME (valor esperado



128

de b=0,25) na escala de massa corpórea  para o intervalo das espécies

estudadas (de 50 a 250g).

Como a relação alométrica de metabolismo correspondeu à relação

de massa corpórea, optou-se pela projeção alométrica usando apenas os

resultados de k em função da massa corpórea.

Longevidade

As relações alométricas baseadas na expectativa média de vida ou

longevidade (Tlong) das espécies estudadas e do homem (Tabela 15), e sua

relação  com  a TMB foram calculadas para verificar a aplicabilidade do

expoente de b=0,25

ex. meia vida, clareamento sanguíneo e meia vida efetiva) em estudos de

biodistribuição.

Nesse estudo foram utilizados os dois valores de longevidade

referidos para o homem e apresentados na Tabela 15. A longevidade esperada

para o homem (Tlong=28  anos)  baseada nas predições da fisiologia e a

longevidade evidenciada para o homem (Tlong=80 anos) nos dias atuais.

O tempo biológico foi relacionado apenas com a estimativa do tempo

de duração das medições para cada espécie animal estudada para prever o

comportamento do radiofármaco no humano, fazendo uma projeção simples

que relaciona o tempo na vida dos animais que corresponde a dez dias da vida

do  humano  como  o  tempo  suficiente  para  realização  de  um  estudo  de

biodistribuição in vivo, com uso de anestesia.

Extrapolação baseada em parâmetros fisiológicos

Antes da aplicação da relação alométrica para os resultados de k

em função dos parâmetros fisiológicos foi verificada a correlação entre as

massas corpóreas das espécies estudadas e os parâmetros descritos na Tabela

15, considerando os parâmetros com descrição completa para o hamster (valor

genérico que coloca juntas as duas espécies), o rato (Rattus norvegicus)  e  o

Humano.

Inicialmente os parâmetros selecionados para fazer a extrapolação

foram aqueles considerados como habitus do indivíduo, que são fatores de
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normalização, usados nos estudos de planejamento de dose baseado no uso do

SUV por  Beauregard  et  alli.  [13]:  1)  Volume plasmático  (ml)  como volume de

distribuição para o LUTATE e 2) Taxa de filtração glomerular (ml.min-1)  e  3)

Volume diário de urina excretada (ml.dia-1).

Entretanto na escalação por massa desses parâmetro nas espécies

estudadas os valores de b foram próximos de 1, o que não justifica outro tipo

de relação para a extrapolação de resultados. Assim, foram verificadas as

relações entre massa e outros parâmetros fisiológicos: 1) Tempo de circulação

do sangue (s); 2) Volume corrente, como volume total da massa corpórea

considerada (ml); 4) Débito cardíaco (ml.min-1);  5)  Fluxo  sanguíneo  renal  (%

do débito cardíaco); 6) Fluxo sanguíneo renal, como volume total da massa

corpórea considerada (ml.min-1).

Com exceção da correlação entre massa corpórea e fluxo sanguíneo

renal como porcentagem do débito cardíaco (%DC) (b=-0,16) e massa corpórea

e tempo de circulação sanguínea (b=0,35), todas as outras correlações entre

massa corpórea e parâmetro fisiológico apresentaram relações com valores de

b próximo de 1.

Assim, a correlação entre os k obtidos para a Fase 1 dos estudos de

biodistribuição para as espécies estudadas foi feita apenas com os valores de

fluxo sanguíneo (%DC) e de tempo de circulação sanguínea apresentados na

Tabela 15.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Forma de apresentação dos resultados

As séries de imagens obtidas com a mini gama câmera são os

resultados  brutos  desse  trabalho.  Nas  Figuras  de  D1  a  D10,  ANEXO  D:

IMAGENS DOS ESTUDOS DE BIODISTRIBUIÇÃO, são mostradas uma figura

explicativa seguida por um conjunto de imagens, como exemplo dos resultados

obtidos para cada espécie: camundongo Balb C (D1 e D2) rato Wistar

(cinética 1) (D3 e D4), rato Wistar (cinética 2) (D5 e D6), hamster sírio (D7

e D8) e hamster armênio (D9 e D10).

Os resultados das análises das ROI são apresentados por espécie e

por órgão ou por tecido, expressos como porcentagem da atividade injetada.

Para os ratos, os animais foram divididos considerando as duas diferentes

cinéticas de biodistribuição. Os resultados são apresentados nas Tabelas de

E1 a E17, ANEXO E: TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE

ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO

LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI, como média e desvio padrão dos

valores de concentração de atividade, número de animais por experimento e

valores inferior e superior dos resultados, como é recomendado quando um

experimento é feito com um número reduzido de animais para que se

considere um nível de confiabilidade de 95% [45].

Os gráficos de biodistribuição foram construídos relacionando a

porcentagem da atividade injetada medida em cada tecido ou órgão estudado

em função do tempo pós injeção (p.i.).

No ANEXO F: EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE

ANÁLISE  COMPARTIMENTAL  AnaComp  pode  ser  vista  a  maneira  como  os

resultados são apresentados pelo AnaComp. O exemplo escolhido é a Tabela G

da biodistribuição do 117Lu-DOTATATO para os pacientes de PRRT referente ao

tempo pós injeção entre 20,25 horas e 68,25 horas.

Para facilitar a sua análise, os resultados obtidos usando o

AnaComp foram recopilados e apresentados por categoria: curvas de

biodistribuição; constantes cinéticas, meia vida e equações que descrevem a
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cinética de biodistribuição considerando cada compartimento, juntamente

com a sua discussão.

A meia vida referida será sempre a meia vida biológica. A meia vida

radioativa é tabelada em uma partição do software AnaComp, cuja arquitetura

de programação não fornece a meia vida efetiva, que não foi interesse desse

trabalho por ser a meia vida biológica, muito menor que a meia vida

radioativa, a constante diretamente envolvida nas estimativas de dose.

As constantes cinéticas para os animais foram calculadas em

minutos e as constantes cinéticas para o Humano foram calculadas em horas

por serem as unidades de tempo compatíveis com a duração de cada estudo.

Porém , as tabelas relativas a essas constantes apresentam os resultados

expressos em minutos e horas para facilitar a comparação entre os dados

obtidos para animais e humanos.

Nas tabelas referentes aos estudos de biodistribuição, para ratos,

hamsters e humanos, podem ser vistas as incertezas calculadas usando o

programa, entretanto, na construção das curvas características de cada

compartimento estudado foram utilizados apenas os dados destacados em

cinza.

4.1. Estudos pilotos

4.1.1. Escolha do agente anestésico

No  estudo  piloto  realizado  em  dois  camundongos  Balb  C  para

escolha do agente anestésico e seu regime de administração utilizando a

associação Quetamina+ Xilazina, i.p. com reforço s. c., mostrou que a

profundidade da anestesia e a duração de seu efeito variaram muito nos dois

animais. O primeiro animal, Camundongo X, começou a se movimentar 40

min após a aplicação da associação de anestésicos, enquanto que o segundo

animal, Camundongo Y, começou a se movimentar após 52 min da aplicação

do analgésico. O camundongo X  despertou pela segunda vez, 10 min após o

reforço s.c.. Ambos os camundongos não conseguiram manter a

termorregulação, entrando em hipotermia.
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A duração da anestesia, para o estudo de biodistribuição in vivo do
177Lu-DOTATATO, especificamente para o camundongo seria suficiente para a

duração do experimento porque o metabolismo dessa espécie é muito rápido.

Entretanto, o principal efeito indesejado considerado para o descarte desse

regime anestésico foi a indução de hipotermia, tão acentuada, que provocou

choque no animal X, provavelmente devido à saída do estado de torpor que

provocou  um  dispêndio  energético  muito  grande,  em  um  curto  intervalo  de

tempo.

Portanto, esse regime anestésico não se mostrou adequado para

estudos in vivo, porque provoca alterações significantes nas taxas metabólicas

e que teriam de ser avaliadas, conforme a profundidade da anestesia fosse

variando durante o tempo de execução das medições.

A movimentação dos camundongos durante a tomada de imagens

com a gama câmera é mostrada na Figura D1 do ANEXO D. No último quadro

da terceira linha pode ser observada a imagem duplicada das siluetas dos dois

animais (em preto) e mais nitidamente a duplicação da imagem das bexigas. À

esquerda, a bexiga do Camundongo X com duas esferas azuis bem nítidas e, à

direita, a bexiga do Camundongo Y com duas esferas pretas de tamanho

menor.

A  dose  de  Uretana  de  1,2g/kg/hamster  levou  o  primeiro  animal  à

morte. A dose de Uretana de 1,0g/kg/rato não induziu o nível de anestesia

suficiente para a manipulação do animal na fase de injeção do radiopeptídeo

pela veia caudal superior.

Como consequência, as doses de Uretana foram ajustadas para

1,0g/kg/hamster e 1,2g/kg/rato e adotadas no protocolo experimental.

Nesses regimes, o lapso de tempo para a indução da anestesia para todas as

espécies foi de cerca de 2min.

Não se mostrou necessária a imobilização dos animais, porém foram

necessários cuidados característicos para cada espécie e supervisão constante

das condições vitais dos animais e com a diminuição da dose de anestésico,

também foi diminuído o tempo total dos experimentos.
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4.1.2. Medições na mini gama câmera

A vantagem da utilização da cintilografia é o acompanhamento por

imagens, obtidas em tempo real da distribuição do radiotraçador no corpo do

indivíduo estudado. Principalmente nos hamsters foi observado claramente

como o traçador é subtraído da corrente sanguínea, se distribuindo

primeiramente na córtex renal, sendo depois filtrado através dos glomérulos e

descendo pelas uretras até a bexiga, preenchendo o volume da bexiga.

Preenchida a bexiga, começa o acúmulo de traçador nas luzes  das  uretras  e

nos tubos coletores da urina que ficam completamente preenchidos até a

região de saída dos rins. Evidência de que, nessa fase do processo de excreção,

ocorre um bloqueio estritamente físico  devido ao excesso de líquido presente

na bexiga.

Análise das imagens

Na Figura 18, podem ser vistos os formatos de apresentação dos

resultados pelo software Mediso Interview XP® (instalado na própria gama

câmera) e a maneira como as imagens foram trabalhadas para a obtenção dos

percentuais de concentração de atividade expressos na forma numérica. Na

imagem cintilográfica da esquerda, o retângulo (A) marcado no canto inferior

direito  representa  a  radiação  de  fundo  que  é  subtraída  no  cálculo  de

concentrações de atividade: para o animal inteiro, está considerada toda a

área da tela; para o fígado, ROI de forma ovalada preenchida com tons de

cinza  (B);  para  os  rins, ROI mostrando dois círculos com bordas azuis e

centros verdes (C) e para a bexiga, ROI mostrando um círculo com várias

camadas de cores (D), do centro para fora: negro, vermelho, amarelo, verde e

azul. Cores que correspondem à escala crescente de atividade presente nas

estruturas visualizadas. No quadro da direita, os resultados calculados

aparecem em termos de percentual da área considerada e estão destacados

por um círculo.

As imagens de estudos pilotos com ratos usando mini gama câmera,

especificamente para o radiopeptídeo177Lu-DOTATATO, não apresentaram

grande problema de sobreposição já que este se concentra especificamente nos

tecidos com alta densidade de receptores (STR). O estudo piloto mostrou que a

captação do 177Lu-DOTATATO em tecidos sadios é baixa. Os valores altos
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apresentados pelos rins e bexiga parecem se referir principalmente às rotas de

excreção do radiopeptídeo metabolizado e ao tempo de formação, filtração e

eliminação da urina.

Figura 18. Formato geral de apresentação de medidas pela mini gama

câmera e de resultados de ROI pelo  Software  Mediso  Interview XP®.  (A)

radiação de fundo, (B) fígado, (C) rins, (D) bexiga e (E) sítio de injeção

(veia caudal) com os dados de ROI marcados por um círculo.

Os experimentos pilotos com ratos Wistar (Rato  1  e  Rato  2)  cujos

resultados das análises das imagens, com levantamento das ROI e cálculo das

concentrações de atividade nos tecidos de interesse, possibilitaram: 1) O

conhecimento do padrão de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, 2) A

elaboração  de  um  protocolo  para  a  administração  do  anestésico  e  do

radiofármaco e 3) A definição dos tempos de tomada e das rotinas de análise

de imagens.

Na  Tabela  20  e  na  Figura  19,  são  apresentados  os  resultados  de

biodistribuição obtidos nos dois experimentos pilotos com ratos Wistar (Ratos

1  e  2).  As  medições  com o  Rato  1,  feitas  a  cada  10  min  com duração  de  10

min, não possibilitaram a visualização das mudanças de inclinação das curvas

de biodistribuição. Essas mudanças se tornaram visíveis quando se reduziu o

intervalo entre as medições no experimento com o Rato 2, feitas a cada 3 min

com duração de 3 min.

Assim, essa periodicidade e duração das medidas com tomadas de imagens a
cada 3 min, com duração de 3min, foram utilizadas em todos os estudos com
animais considerados neste trabalho
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Tabela 20. Resultados de concentração de atividade em relação a atividade

injetada para experimentos pilotos de medições dos ratos 1 e 2 (rato Wistar)

usando mini gama câmera.

Animal
Tempo pós injeção

(min)
Rins (%) Fígado (%) Bexiga (%)

Rato 1 9 2,64 3,48 6,36

19 2,98 3,64 6,37

29 2,26 3,25 7,6

39 3,13 3,28 7,92

Rato 2 8 15,55 5,03 1,13

12 11,42 5,43 1,66

18 8,41 5,48 2,47

25 7,22 5,68 2,86

28 5,1 5,21 3,43

32 4,8 4,85 3,33

36 3,1 5,73 3,05

39 3,56 5,11 2,73

42 3,64 5,68 3,12

48 3,16 4,32 3,25

Rato 1 Rato 2

Figura 19. Resultados dos estudos pilotos de biodistribuição com rato Wistar

(Ratos 1 e 2) que auxiliaram na elaboração do protocolo experimental.

No estudo piloto realizado com camundongos, a visualização dos

órgãos não teve definição suficiente para a quantificação da captação de 177Lu-

DOTATATO pelos órgãos como mostra a Figura D1 (Anexo D). Entretanto, esse

piloto mostrou como a injeção de radiofármaco pela veia caudal de pequenos

animais pode comprometer as respostas de estudos de biodistribuição ex vivo

quando se parte diretamente para a dissecação sem acompanhamento
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dinâmico da captação. A suposição de que o radiofármaco é completa e

imediatamente removido do sítio de injeção é falsa para essa espécie,

considerando o calibre da veia caudal, o volume de líquido injetado e o uso de

seringa.

4.1.3. Acúmulo do radiofármaco no sítio de injeção

Para melhor comprovação do comprometimento da cinética devido

ao acúmulo do radiofármaco no sítio de injeção foi feito um experimento co

três ratos Wistar. Os animais foram posicionados com suas caudas fora do

campo de medida da mini gama câmera. As contagens arbitrárias referentes à

concentração de atividade no corpo inteiro dos Ratos A, B e C foram anotadas

durante as medições. O tempo de 80 minutos foi considerado como o tempo de

remoção total do 177Lu-DOTATATO do sítio de injeção. Aproximadamente nesse

tempo pós injeção, a variação entre medidas sucessivas da atividade presente

no corpo do animal se tornou inferior a 0,3% (incerteza associada ao sistema

de medição da mini gama câmera).

Assim,  o  valor  de  contagens arbitrárias obtido para esse tempo foi

considerado 100% e utilizado para a normalização das frações de atividade

removidas em função do tempo, apresentadas na Tabela 21, como uptake do

traçador radioativo do sítio de injeção (veia caudal) para o corpo inteiro do

rato Wistar.

Com esses resultados normalizados foram construídas as curvas de

uptake apresentadas na Figura 20. Posteriormente, esses resultados foram

utilizados para inserir no AnaComp os valores iniciais de concentração de

atividade no compartimento sangue, também chamado, no modelo proposto

nesse trabalho de corpo inteiro, que foi considerado o compartimento

principal de distribuição para os outros tecidos e órgãos.



137

Tabela 21. Uptake do sítio de injeção (veia caudal superior) para o corpo

inteiro do rato Wistar

Tempo (min)
No. de contagens arbitrárias no corpo

Fração da atividade injetada

removida para o corpo (%)

Rato A Rato B Rato C Rato A Rato B Rato C

0 0 0 0 0 0 0

2 17.270 21.320 30.252 18,68 18,48 33,62

5 23.097 43.065 37.211 24,98 37,33 41,35

8 28.803 42.636 44.009 31,15 36,96 48,90

11 34.919 52.265 49.166 37,76 45,30 54,64

14 40.894 63.242 53.384 44,22 54,82 59,32

17 46.516 68.516 56.824 50,30 59,39 63,15

20 50.726 73.876 60.453 54,86 64,04 67,18

23 55.556 78.336 63.324 60,08 67,90 70,37

26 60.314 82.971 67.524 65,23 71,92 75,04

29 64.048 87.529 73.120 69,26 75,87 81,25

32 68.167 91.596 76.878 73,72 79,40 85,43

35 70.801 95.099 79.159 76,57 82,43 87,97

38 73.878 98.363 82.364 79,89 85,26 91,53

41 77.080 101.881 84.867 83,36 88,31 94,31

44 78.985 103.686 86.459 85,42 89,88 96,08

47 81.706 106.041 88.253 88,36 91,92 98,07

50 83.941 107.206 88.432 90,78 92,93 98,27

53 85.937 109.073 89.989 92,94 94,55 100

56 86.776 109.713 ND 93,84 95,10 100

59 88655 110.791 ND 95,88 96,04 ND

62 89.739 112.005 ND 97,05 97,09 ND

65 91.548 113.075 ND 99,00 98,01 ND

68 92.336 113.317 ND 99,86 98,22 ND

71 92.469 114.263 ND 100 99,04 ND

74 90.825 115.363 ND 100 100 ND

75 90.973 ND ND ND 100 ND
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Figura 20 Estudo do uptake do 177Lu-DOTATATO  da  cauda  para  o  corpo

inteiro do rato Wistar -se  notar  que  a

cinética para o animal C é mais rápida.

4.1.4. Influência do protocolo de anestesia

Outra influência importante na biocinética do 177Lu-DOTATATO foi

observada em relação ao protocolo de anestesia. Apesar dos Ratos A, B, C, D,

E e F serem geneticamente idênticos (inbread, mesma idade, mesmo peso e

mesmo sexo) e passarem pelas mesmas condições ambientais durante a

experimentação, foram observados dois comportamentos contrastantes com

relação à excreção pela via urinária. As diferenças foram acompanhadas

visualmente no momento da tomada de imagens e puderam ser quantificadas

após a análise das ROI cujos resultados são representados pelas curvas de

captação nos rins e na bexiga dos Ratos B e D da Figura 21.

Essa diferença nos resultados de biodistribuição puderam ser

associadas com o intervalo de tempo entre a administração do anestésico e do

radiopeptídeo. O bloqueio da filtração glomerular ocorreu nos animais que

permaneceram anestesiados por mais de 30 minutos antes da injeção do
177Lu-DOTATATO e início das medições na gama câmera.

Isso evidencia o comprometimento do metabolismo e da função

renal em relação ao tempo pós administração do anestésico, ainda que o
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animal tenha sido mantido em condição térmica ocontrolada, levando a

questionar o tempo de duração dos estudos de biodistribuição in vivo.

Figura 21. Resultados de estudos de biodistribuição mostrando a captação e

excreção do 177Lu-DOTATATO pelos rins e pela bexiga do rato Wistar. São

observadas duas cinéticas diferentes de excreção pela via urinária. Para os

ratos A, B, E e F (cinética 1) e para os ratos C e D (cinética 2).

4.2. Protocolos experimentais

4.2.1. Modelos compartimentais para os estudos de biodistribuição

Entre os modelos testados no desenvolvimento deste trabalho, o uso

de esquemas de análise compartimental formados por sistemas mamilares

puros ou mistos com estruturas mamilares e catenuladas apresentou

resultados calculados mais próximos dos dados experimentais.

Os modelos que foram considerados mais adequados para este

estudo são apresentados na Figura 22. Os modelos são constituídos por dois

esquemas de análise compartimental compostos de sistema mamilar com um

ramo catenulado referente ao sistema urinário (rim-bexiga).

0

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 100 120

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
de

 A
tiv

id
ad

e 
(%

 a
.i.

)

Tempo pós injeção  (min)

rins cinética 1

rins cinética 2

bexiga cinética 1

bexiga cinética 2

produção  de urina e micção - cinética 1

bloqueio da produção de urina - cinética 2



140

Modelo Animal

Modelo Humano

* Injeção do traçado   Amostragens   Fator de transferência entre os compartimentos

Figura 22. Esquemas de Análise Compartimental para estudos in vivo de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO. (A) Modelo proposto para os animais e (B)

Modelo proposto para o Humano. Os compartimentos representadas pelos

círculos azuis são comuns aos dois modelos.
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Para os animais, foi elaborado um modelo Animal de  7

compartimentos: sítio de injeção (1) (que considera que a remoção do

radiofármaco não é imediata, demorando aproximadamente 80 min para ser

completamente removido e entrar totalmente na corrente sanguínea), sangue

(2) (ou corpo inteiro,compartimento de distribuição), fígado (3), rins (4) e

bexiga (6) (únicos órgãos de dimensão e captação suficientes para serem

estudados nas condições dos experimentos), resto do corpo (5) (

compartimento composto pela soma de todos os tecidos e órgãos não

discriminados, subtraído o valor considerado como devido à presença de

sangue nos tecidos nos quais foi possível a medição direta) e sítio de injeção

(7) (que considera a possibilidade de extravasamento do radiopeptídeo para

fora da veia no sítio de injeção).

Para os humanos, pacientes de PRRT,  foi  elaborado  um  modelo

Humano de  6  compartimentos: bomba de infusão (1), sangue (2), baço (3),

rins (4), bexiga (6) e resto do corpo (5), que  considera  que  todo  o

radiofármaco, infundido com bomba está no sistema sanguíneo no término do

tempo de infusão (entre 15 e 30 min).

Considerando as informações contidas no ICRP 118 [69], o

compartimento referente à bexiga foi introduzido no modelo Humano devido

aos resultados obtidos com os animais de laboratório que mostraram grandes

concentrações de 177Lu-DOTATATO na bexiga durante o processo de excreção

do radiofármaco e que levou a considerar importante a contribuição de dose

depositada nesse órgão.

Além da ausência de medidas referentes à bexiga, o trabalho de

Wehrmann et alli. [169] também não apresenta valores referentes ao fígado.

Segundo os autores porque os fígados dos pacientes apresentavam lesões

tumorais cujos valores das ROI se confundiam com o valor da ROI do próprio

órgão impossibilitando sua diferenciação.

Sainz-Esteban et alli [131] descrevem a captação pelo tecido normal

(tecido são) do fígado como um valor da ordem de quatro (4) pontos na escala

de medição da capacidade das lesões tumorais captarem radiopeptídeos

marcados. A escala pode ir de zero a cinco (0-5) [131] ou de um a quatro (1-4)

[89, 106] conforme descrito no item 2.7.1.4 da Introdução. A discriminação
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entre lesões tumorais e tecido são do fígado somente é possível após o

clareamento do sangue, dos órgãos circundantes e do fígado. O tempo

estimado é de cerca de em 72h [131].

O compartimento baço não foi introduzido no modelo Animal porque

não pode ser visualizado pela gama câmera em animais pequenos, como ratos

e hamsters.

A comparação entre os modelos, mesmo partindo de dados de

origens diferentes teve como objetivo priorizar o tratamento de dados de

biodistribuição pela análise compartimental e estudar sua aplicabilidade.

A introdução do compartimento bexiga com apenas um dado como

estimativa inicial possibilitou, com o uso do AnaComp, a geração de uma

curva teórica para a bexiga do modelo Humano.

Para o estudos com animais, o momento (tempo e condição)

considerado para introduzir o conceito de interrupt request e  dividir  a

análise do experimento em duas partes foi o momento em que a

biodistribuição de 117Lu-DOTATATO deixou de ser governada pelo sangue,

começou a sofrer maior interferência da anestesia na formação da urina nos

rins, no seu transporte pela uretra até a bexiga e no reflexo excitatório cutâneo

vesical. Essa segunda fase da biodistribuição foi caracterizada pela constância

nos valores medidos.

Nos pacientes estudados por Wehrmann et alli. [169], o uso de

coquetel de aminoácidos como protetor renal, infundido pela via endovenosa

representa um volume de líquido (aproximadamente 750ml) que corresponde a

cerca de 50% da excreção urinária média diária para o Homem Referência

(1400ml/dia  para  o  homem  e  1600ml/dia  para  a  mulher)  infundido  em

apenas 15 min. Outros regimes chegam a infundir até 1800ml do coquetel de

aminoácido [8].

Segundo o ICRP 89, a ingestão de grandes volumes de líquido pode

aumentar a taxa de excreção pelas vias urinárias do valor normal de cerca de

27ml/h para 250ml/h [71].
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Assim, para o estudo feito com pacientes, a introdução do interrupt

request possibilitou a segmentação do estudo de biodistribuição em cinco

etapas para poder comparar os resultados de modelagem do presente trabalho

com aqueles obtidos por Wehrmann et alli. [169] para o cálculo de dose nos

pacientes. Nessa segmentação foi observado que os valores calculados para os

intervalos de tempo de t=0 e t=3,25h e t=3,25 e t=68,25h eram

representativos para a divisão da curva de distribuição em duas fases, Fase 1

e Fase 2, respectivamente para comparação com os dados obtidos para os

animais nas curvas de extrapolação por alometria.

Os dados referentes ao intervalos de tempo pós injeção de t=0 a

t=0,25h (Fase 1) correspondem ao período em que os pacientes estavam

acoplados à bomba de indução (período anterior à primeira micção dos

pacientes). Nesse intervalo de tempo, provavelmente não há filtração

glomerular do radiopeptídeo e não há concentração de atividade na bexiga

porque está repleta pelo coquetel de aminoácidos que começou a ser infundido

antes do radiopeptídeo. Os resultados de concentração de atividade medidos

na ROI correspondente à bexiga provavelmente são devidos a contribuição de

tecidos adjacentes com alta irrigação sanguínea.

A  Fase  1,tempo  pós  injeção  de t=0 a t=3,25h,  foi considerada

aquela de ação principal  do coquetel  de AA administrados antes e durante a

indução do 117Lu-DOTATATO, estimulando a eliminação de grande parte do

radiopeptídeo pela urina. Considerando: 1) o volume de líquido administrado

(~750ml) e a sua ação sobre o reflexo excitatório cutâneo vesical, portanto

estímulo à micção, que pode ser acionado em humanos, com a bexiga apenas

parcialmente preenchida, a partir de 200ml [71] e 2) o bloqueio da reabsorção

do radiopeptídeo pela ação específica dos aminoácido [140].

Para delimitar a Fase 2, se considerou que o coquetel de AA foi

praticamente metabolizado e seu excesso eliminado, considerando  o tempo de

ação do coquetel de aminoácidos sobre vários parâmetros clínicos e

bioquímicos avaliados por Bodei et alli. [19], que se estabilizam em

aproximadamente 4 horas após o término da infusão de AA.
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4.2.2. Curvas de Biodistribuição

Os valores médios de concentração de atividade por órgão e por

espécie são apresentados nas Tabelas de E1 a E17 do ANEXO E: TABELAS

COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR

ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS

ROI.

Os dados experimentais de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO nas

espécies estudadas, os resultados de biodistribuição calculados e teóricos

gerados pelo AnaComp para ajuste desses dados experimentais, utilizando os

modelos Animal e Humano propostos na Figura 22 são apresentados na forma

de tabelas. A partir dessas Tabelas foram construídas as curvas de

biodistribuição: (A) experimentais e calculadas e (B) as curvas teóricas de

concentração de atividade nos compartimentos teóricos que expressam  a

concentração de atividade nos órgãos e tecidos sem a interferência de tecidos

sobrepostos, como p. ex. o sangue.

Nas tabelas referentes à Fase 2 da biodistribuição para cada

espécie, também foram incluídos os valores de concentração de atividade

inicial alimentados no programa AnaComp e os resultados calculados pelo

programa para os compartimentos estudados utilizando o interrupt request.

4.2.2.1. Modelo Animal

O modelo Animal geral foi aplicado às três espécies estudadas: rato

Wistar, hamster sírio e hamster armênio. Cada espécie apresenta uma

fisiologia distinta, como mostram as constantes cinéticas de transferência

entre os compartimentos e suas equações derivadas calculadas com o

AnaComp a partir dos dados de biodistribuição.

RATO WISTAR

Para o rato Wistar observou-se duas cinéticas distintas de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO . Uma cinética onde os ratos não sofreram

bloqueio na formação da urina , (cinética 1) e uma cinética sofreram bloqueio

na formação da urina (cinética 2). No ANEXO D, a cinética 1 pode ser vista na

Figura D2. Nos últimos dois quadros dessa sequencia de imagens pode ser
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observado  o  momento  que  o  Rato  A  urinou  (entre  42  e  45  minutos  p.i.).  No

mesmo ANEXO D, a cinética 2 pode ser vista na Figura D3 da qual foram

retiradas algumas figuras da sequência de imagens. As imagem permanecem

praticamente inalteradas entre 48 e 268 minutos p.i.), mostrando um resíduo

de radiotraçador nos rins e a bexiga repleta.

O modelo escolhido para fazer a extrapolação entre espécies

considerou apenas os animais da cinética 1. Os resultados dos ratos que

sofreram bloqueio da formação da urina serão apresentados como resultados

suplementares para ressaltar a importância do protocolo de anestesia e da

duração dos experimentos com o animal anestesiado.

Rato Wistar (cinética 1)

Os dados experimentais de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

rato Wistar (cinética 1), os resultados de biodistribuição calculados e

teóricos gerados pelo AnaComp para ajuste desses dados experimentais,

utilizando o modelo Animal proposto  na  Figura  22,  são  apresentados  nas

Tabelas 22 e 23 e Figuras 23 e 24.

Para a Fase 1, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,0273, utilizando 26 interações com relação aos 61 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa (Tabela 22 e Figura 23).

Para a Fase 2, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,180, utilizando 8 interações com relação aos 99 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 23 e Figura 24).
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Tabela 22. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para

a Fase 1.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 1 (0-32min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção na veia caudal superior

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 0 100 96,160 3,840 3,84

2 2 81,356 79,070 2,280 2,81

3 5 70,586 66,360 4,230 5,99

4 8 65,511 58,820 6,690 10,22

5 11 57,584 52,990 4,600 7,98

6 14 50,239 47,960 2,280 4,54

7 17 45,003 43,460 1,550 3,43

8 20 40,601 39,400 1,210 2,97

9 23 35,865 35,720 0,149 0,42

10 26 31,802 32,380 -0,580 (-1,82)

11 29 27,448 29,360 -1,910 (-6,96)

12 32 23,721 26,620 -2,900 (-12,21)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

13 0 0 0 0 0

14 2 5,285 2,410 2,880 54,400

15 5 6,880 4,560 2,320 33,790

16 8 6,638 5,600 1,040 15,660

17 11 6,704 6,230 0,470 7,010

18 14 6,728 6,680 0,040 0,670

19 17 6,832 7,020 -0,180 (-2,69)

20 20 6,960 7,260 -0,300 (-4,30)

21 23 7,174 7,430 -0,260 (-3,55)

22 26 7,600 7,540 0,063 0,820

23 29 7,068 7,590 -0,530 (-7,44)

24 32 6,944 7,610 -0,663 (-9,55)
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Tabela 22 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato

Wistar (cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 1.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 1 (0-32min p.i.)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

25 0 0 0 0 0

26 2 4,930 4,270 0,660 0,13

27 5 8,302 10,320 -2,020 (-24,28)

28 8 13,337 13,710 -0,380 (-2,82)

29 11 16,133 16,070 0,060 0

30 14 18,713 17,990 0,720 0,04

31 17 20,613 19,640 0,970 0,05

32 20 22,113 21,080 1,040 0,05

33 23 22,314 22,330 -0,020 (-0,07)

34 26 23,847 23,420 0,430 0,02

35 29 23,765 24,360 -0,590 (-2,49)

36 32 24,075 25,160 (1,090) (-4,51)

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Temp (min) Exp resto Calc resto Diferença

37 0 0 0 0 0

38 2 8,224 10,640 -2,410 (-29,35)

39 5 14,006 15,500 -1,490 (-10,66)

40 8 14,175 18,760 -4,590 (-32,35)

41 11 19,117 21,690 -2,570 (-13,44)

42 14 23,846 24,410 -0,570 (-2,37)

43 17 27,073 26,970 0,110 0,39

44 20 29,700 29,370 0,330 1,11

45 23 33,763 31,630 2,131 6,31

46 26 35,710 33,760 1,950 5,45

47 29 40,515 35,770 4,740 11,71

48 32 43,944 37,670 6,280 14,28
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Tabela 22 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato

Wistar (cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 1.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 1 (0-32min p.i.)

Dado 5  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

49 0 0 0 0 0

50 2 0,200 0,047 0,153 0,76

51 5 0,226 0,148 0,078 0,35

52 8 0,340 0,249 0,091 0,27

53 11 0,402 0,356 0,046 0,11

54 14 0,474 0,472 0,002 0,00

55 17 0,480 0,595 -0,115 (-23,90)

56 20 0,626 0,724 -0,098 (-15,70)

57 23 0,884 0,860 0,024 2,76

58 26 1,040 1,000 0,040 3,85

59 29 1,170 1,145 0,025 2,18

60 32 1,316 1,293 0,023 1,78

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 6

bexiga

COMP. 7

inj 7 extra

0 75,718 0 0 0 0 0 20,437

2 70,929 6,708 1,632 4,001 4,735 0,006 8,145

5 64,306 4,017 3,883 9,889 11,964 0,046 2,049

8 58,303 2,726 4,956 13,183 16,361 0,111 0,515

11 52,859 2,275 5,562 15,454 19,686 0,191 0,130

14 47,924 2,065 5,966 17,291 22,596 0,282 0,033

17 43,450 1,923 6,252 18,864 25,275 0,382 0,008

20 39,393 1,806 6,451 20,232 27,782 0,491 0,002

23 35,715 1,700 6,578 21,419 30,136 0,606 0,001

26 32,381 1,603 6,646 22,446 32,352 0,728 0,000

29 29,358 1,512 6,664 23,325 34,440 0,855 0,000

32 26,617 1,428 6,641 24,072 36,410 0,986 0,000

38 21,879 1,278 6,498 25,214 40,026 1,260 0,000

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extrapolação do sítio de injeção.
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Figura 23. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO,  Fase  1,  no rato Wistar

(cinética 1), usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp. (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp  que  desconsidera  a  contribuição  de  outros tecidos. (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo,  (bx)  bexiga e (inj7 extra)  extravasamento para fora da veia

do sítio de injeção.
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Tabela 23. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para

a Fase 2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção veia caudal

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 35 20,468 28,051 -7,583 (-37,05)

2 38 17,970 20,413 -2,443 (-13,59)

3 41 14,904 14,854 0,050 0,003

4 44 12,507 10,809 1,698 0,135

5 47 10,258 7,866 2,392 0,233

6 50 8,193 5,724 2,469 0,301

7 53 6,347 4,165 2,182 34,37

8 56 5,307 3,031 2,276 42,88

9 59 4,002 2,206 1,796 44,88

10 62 2,889 1,605 1,284 44,44

11 65 1,550 1,168 0,382 24,64

12 68 0,879 0,850 0,029 3,30

13 71 0,387 0,619 -0,232 (-59,83)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença
14 35 7,156 6,607 0,549 7,68

15 38 7,116 6,970 0,146 0,0205

16 41 6,802 6,981 -0,179 (-2,63)

17 44 6,644 6,974 -0,330 (-4,96)

18 47 7,034 6,951 0,083 0,0118

19 50 6,940 6,916 0,024 0,0034

20 53 7,058 6,871 0,187 0,0265

21 56 6,898 6,818 0,080 1,15

22 59 6,602 6,759 -0,157 (-2,38)

23 62 6,602 6,696 -0,094 (-1,42)

24 65 6,598 6,629 -0,031 (-0,46)

25 68 6,362 6,559 -0,197 (-3,10)
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Tabela 23 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO  no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

26 71 6,282 6,488 -0,206 (-3,28)

27 74 6,122 6,416 -0,294 (-4,81)

28 77 6,130 6,344 -0,214 (-3,49)

29 80 7,520 6,272 1,248 16,60

30 83 6,290 6,200 0,090 0,0144

31 86 6,220 6,128 0,092 0,0148

32 89 5,720 6,057 -0,337 (-5,90)

33 92 5,560 5,988 -0,428 (-7,69)

34 95 5,790 5,919 -0,129 (-2,23)

35 98 6,310 5,829 0,481 0,0763

36 101 5,870 5,763 0,107 1,83

37 104 5,920 5,698 0,222 3,76

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença
38 35 24,327 23,988 0,339 0,014

39 38 24,351 23,211 1,140 0,0468

40 41 24,130 23,199 0,931 0,0386

41 44 23,750 22,506 1,244 0,0524

42 47 22,989 21,483 1,506 0,0655

43 50 22,567 20,342 2,225 0,0986

44 53 21,228 19,212 2,016 (-9,50)

45 56 17,410 18,161 -0,751 (-4,31)

46 59 15,438 17,222 -1,784 (-11,56)

47 62 15,430 16,406 -0,976 (-6,32)

48 65 13,578 15,710 -2,132 (-15,70)

49 68 12,855 15,126 -2,271 (-17,67)

50 71 13,526 14,642 -1,116 (-8,25)

51 74 14,416 14,243 0,173 1,20

52 77 14,280 13,917 0,363 2,54
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Tabela 23 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo Exp rins Calc rins Diferença

53 80 13,180 13,651 -0,471 (-3,58)

54 83 13,860 13,436 0,424 0,0306

55 86 14,100 13,262 0,838 0,0594

56 89 13,170 13,121 0,049 0,0037

57 92 13,360 13,007 0,353 0,0264

58 95 13,660 12,914 0,746 0,0546

59 98 14,230 12,839 1,391 0,0978

60 101 13,190 12,758 0,432 3,27

61 104 14,040 12,710 1,330 9,47

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo Exp resto Calc resto Diferença

62 35 46,512 38,696 7,816 -0,168

63 38 48,855 46,781 2,074 -0,0425

64 41 52,565 52,328 0,237 -0,0045

65 44 55,031 57,028 -1,997 (-3,63)

66 47 57,429 60,947 -3,518 (-6,13)

67 50 59,837 64,176 -4,339 (-7,25)

68 53 62,511 66,808 -4,297 (-6,87)

69 56 67,207 68,935 -1,728 (-2,57)

70 59 70,276 70,640 -0,364 (-0,52)

71 62 71,049 71,997 -0,948 (-1,33)

72 65 74,330 73,069 1,261 (-1,70)

73 68 75,864 73,910 1,954 (-2,580

74 71 75,643 74,565 1,078 (-1,42)

75 74 74,860 75,071 -0,211 (-0,28)
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Tabela 23 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO  no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Dado 5  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

76 35 1,538 1,335 0,203 0,1322

77 38 1,738 1,652 0,086 0,0495

78 41 1,900 1,968 -0,068 (-3,60)

79 44 2,068 2,268 -0,200 (-9,65)

80 47 2,290 2,544 -0,254 (-11,08)

81 50 2,464 2,795 -0,331 (-13,45)

82 53 2,856 3,023 -0,167 (-5,85)

83 56 3,178 3,229 -0,051 (-1,60)

84 59 3,682 3,415 0,267 7,26

85 62 4,034 3,583 0,451 11,17

86 65 4,174 3,737 0,437 10,46

87 68 4,120 3,879 0,241 5,86

88 71 4,322 4,010 0,312 7,23

89 74 4,594 4,132 0,462 10,06

90 77 4,728 4,246 0,482 0,1018

91 80 4,730 4,355 0,375 0,0793

92 83 4,440 4,458 -0,018 (-0,41)

93 86 4,350 4,557 -0,207 (-4,76)

94 89 4,520 4,652 -0,132 (-2,93)

95 92 4,700 4,744 -0,044 (-0,95)

96 95 4,790 4,834 -0,044 (-0,91)

97 98 4,640 4,921 -0,281 (-6,05)

98 101 4,910 5,033 -0,123 (-2,51)

99 104 4,810 5,115 -0,305 (-6,35)
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Tabela 23 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO  no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2 COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5 COMP. 6

bexiga

COMP. 7

Inj 7 extra35 28,051 0 5,732 22,862 38,696 1,010 0

38 20,413 2,903 5,649 21,866 44,226 1,280 0

41 14,854 2,714 5,570 21,692 49,940 1,548 0

44 10,809 2,521 5,490 20,861 54,809 1,807 0

47 7,866 2,338 5,409 19,722 58,889 2,049 0

50 5,724 2,174 5,327 18,487 62,263 2,272 0

53 4,165 2,029 5,244 17,279 65,022 2,477 0

56 3,031 1,906 5,161 16,166 67,258 2,663 0

59 2,206 1,802 5,078 15,177 69,055 2,834 0

62 1,605 1,715 4,995 14,320 70,488 2,991 0

65 1,168 1,644 4,913 13,593 71,623 3,135 0

68 0,850 1,585 4,831 12,985 72,515 3,269 0

71 0,619 1,538 4,751 12,480 73,212 3,394 0

74 0,450 1,500 4,671 12,067 73,751 3,512 0

77 0,328 1,469 4,593 11,729 74,164 3,623 0

80 0,238 1,444 4,516 11,455 74,477 3,729 0

83 0,173 1,424 4,441 11,234 74,711 3,830 0

86 0,126 1,408 4,366 11,055 74,881 3,928 0

89 0,092 1,395 4,294 10,911 75,002 4,022 0

92 0,067 1,385 4,222 10,794 75,083 4,114 0

95 0,049 1,376 4,152 10,700 75,133 4,202 0

98 0,035 1,369 4,083 10,624 75,158 4,289 0

101 0,023 1,362 3,994 10,544 75,163 4,402 0

104 0,017 1,357 3,928 10,496 75,149 4,484 0
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Tabela 23 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 1)  FASE 2 (35-77min p.i.)

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1+I7 I2 I3 I4 I5 I6

20,47 em branco 7,16 24,33 46,51 1,54

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos calculadas pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5 I6

28,05±0,11 2,92±1,22 5,73±0,03 22,86±0,13 38,70±0,19 1,01±0,01

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.

Para o rato Wistar (cinética 1) análise das concentrações de

atividade por compartimento, alimentadas como valores experimentais e

calculadas pelo AnaComp apresentaram boa concordância no tempo inicial

para a Fase 2 da biodistribuição quando se considerou a concentração de

atividade medida no sítio de injeção como a soma da injeção e de seu

extravasamento. Isso significa que o extravasamento foi pequeno.
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Figura 24. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO,  Fase  2  (35-77min), no

rato Wistar (cinética 1) usando  o  modelo Animal: (A) resultados

experimentais e calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos

calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros

tecidos, (Exp) Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg)

fígado, (resto) resto do corpo, (bx) bexiga e (inj7 extra) extravasamento para

fora da veia do sítio de injeção.
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As constantes cinéticas de remoção fracional calculadas pelo

AnaComp para as Fases 1 e 2 de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o

modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 1) são apresentadas nas

Tabelas  24  e  25,  com  valores  expressos  em  minutos  e  em  horas  para  sua

posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 24. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas k para a

Fase1, (0-32 min p.i.), de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) <1,00E-06 <6,00E-05

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) <1,00E-06 <6,00E-05

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 3,27E-02 1,96E+00

k3,2 (do fígado para o sangue) 3,65E-02 2,19E+00

k4,2 (dos rins para o sangue) 1,15E-02 6,91E-01

k5,2 do resto do corpo para o sangue) 1,68E-04 1,01E-02

k6,2 (da bexiga para o sangue) 4,60E-01 2,76E+01

k2,3 (do sangue para o fígado) 1,60E-01 9,60E+00

k2,4 (do sangue para os rins) 3,85E-01 2,31E+01

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 4,51E-01 2,70E+01

k2,6 (do sangue para a bexiga) <1,00E-06 <6,00E-05

k4,6 (dos rins para a bexiga) 1,85E-03 1,11E-01
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Tabela 25. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a Fase

2 (35-104min p.i.), de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 1).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 1,81E-05 1,09E-03

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 7,00E-05 4,20E-03

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 1,32E-03 7,92E-02

k3,2 (do fígado para o sangue) 2,43E-03 1,46E-01

k4,2 (dos rins para o sangue) 1,12E-03 6,74E-02

k5,2 do resto do corpo para o sangue) 1,12E-03 6,74E-02

k6,2 (da bexiga para o sangue) <1,00E-06 <6,00E-05

k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue)
5,80E-02 3,48E+00

k2,3 (do sangue para o fígado) 1,87E-02 1,12E+00

k2,4 (do sangue para os rins) 5,44E-01 3,26E+01

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,50E+00 9,00E+01

k2,6 (do sangue para a bexiga) 4,00E-06 2,40E-04

k4,6 (dos rins para a bexiga) 2,51E-03 1,51E-01

As meias vidas biológicas calculadas pelo AnaComp para as Fases 1

e 2 de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o modelo Animal aplicado ao

rato Wistar são apresentadas nas Tabelas 26 e 27, (cálculos baseados na

constante k, Fases 1 e 2) e nas Tabelas 28 e 29 (cálculos baseados na

coeficiente , Fases 1 e 2) com valores expressos em minutos e em horas para

sua posterior comparação como modelo Humano.
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Tabela 26. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 1), Fase 1

da biodistribuição (0-32 min p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia caudal) 2,12E+01 3,54E-01

T1/2 no sangue 6,96E-01 1,16E-02

T1/2 no fígado 1,90E+01 3,17E-01

T1/2 nos rins 5,18E+01 8,64E-01

T1/2 no resto do corpo 4,12E+03 6,87E+01

T1/2 no corpo inteiro 4,51E-01 7,52E-03

T1/2 na bexiga ND ND

Tabela 27. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 1), Fase 2

da biodistribuição (35-104min p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia caudal) 6,54E+00 1,09E-01

T1/2 no sangue 2,51E-01 4,18E-03

T1/2 no fígado 9,49E+01 1,58E+00

T1/2 nos rins 2,99E+00 4,98E-02

T1/2 no resto do corpo 3,92E+01 6,53E-01

T1/2 na bexiga 1,67E+02 2,78E+00

T1/2 no corpo inteiro 7,09E-02 1,18E-03
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Tabela 28. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 1), Fase 1

da biodistribuição (0-32 min p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção (veia

caudal)
1=1,01E+00 1=6,04E+01 6,89E-01 1,15E-02

T1/2 no sangue 2=1,76E-05 2=1,06E-03 3,93E+04 6,55E+02

T1/2 no fígado 3=7,79E-03 3=4,67E-01 8,90E+01 1,48E+00

T1/2 nos rins 4=3,17E-02 4=1,90E+00 2,19E+01 3,65E-01

T1/2 no resto do corpo 5=3,27E-02 5=1,96E+00 2,12E+01 3,53E-01

T1/2 na bexiga ND ND ND ND

T1/2 no corpo inteiro 1,07E-02 6,43E-01

Tabela 29. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 1), Fase 2

da biodistribuição (35-104 min p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção (veia

caudal)
1=4,16E-03 1=2,50E-01 1,66E+02 2,77E+00

T1/2 no sangue 2=2,92E+00 2=1,75E+02 2,37E-01 3,95E-03

T1/2 no fígado 3=9,21E-02 3=5,53E+00 7,52E+00 1,25E-01

T1/2 nos rins 4=5,08E-04 4=3,05E-02 1,36E+03 2,27E+01

T1/2 no resto do corpo 5=7,36E-03 5=4,41E-01 9,42E+01 1,57E+00

T1/2 na bexiga 6=1,06E-01 6=6,36E+00 6,54E+00 1,09E-01

T1/2 no corpo inteiro 1,34E 2,22E-01



161

As equações cinéticas que fornecem a meia vida biológica do 177Lu-

DOTATATO que foram posteriormente usadas para o cálculo de dose pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar , (cinética 1), para

Fases 1 e 2 do estudo de biodistribuição foram numeradas por grupo. Para a

Fase 1 (19) e para Fase 2 (20).

FASE 1                                                                                                      (19)

f1(inj)=75,71793*EXP(-0,0327t)

f2(sangue)=(-19,54047)*EXP(-1,0063t)+2,851562E-02*EXP(-1,761D-

05t)+,7922136*EXP(-7,786D-03t)+9,298103*EXP(-0,0317t)-7,37901*EXP(-

0,0327t)+16,80065*EXP(-0,4600t)

f3(fígado)=3,223945*EXP(-1,0063t)+,1251086*EXP(-1,761D-05t)+4,416567*EXP(-

7,786D-03t)+308,0779*EXP(-0,0317t)-309,4964*EXP(-0,0327t)-6,347141*EXP(-

0,4600t)

f4(rins)=7,576397*EXP(-1,0063t)+,8222764*EXP(-1,761D-05t)+54,6389*EXP(-

7,786D-03t)-195,7178*EXP(-0,0317t)+147,1613*EXP(-0,0327t)-14,48114*EXP(-

0,4600t)

f5(resto do corpo)=8,754051*EXP(-1,0063t)+85,35046*EXP(-1,761D-05t)-

46,87144*EXP(-7,786D-03t)-133,0906*EXP(-0,0317t)+102,3253*EXP(-0,0327t)-

16,4678*EXP(-0,4600t)

f6(bexiga)=0,0139229*[1-EXP(-1,0063t)]+86,32635*[1-EXP(-1,76D-

05t)]+12,97624*[1-EXP(-7,79D-03t)]-11,43234*[1-EXP(-0,0317t)]+8,329186*[1-

EXP(-0,0327t)]-5,821289E-02*[1-EXP(-0,4600t)]

f7(extravasamento)=+20,43723*EXP(-0,4600t)

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0226*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0291*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0084*f5+1,0000*f6
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FASE 2                                                                                                      (20)

f1(inj)=28,05093*EXP(-0,1060t)

f2(sangue)=(-3,064094)*EXP(-2,9180t)+9,736725*EXP(-0,0921t)+1,425561*EXP(-

5,082D-04t) -0,048735*EXP(-7,355D-03t)-8,049457*EXP(-0,1060t)

f3(fígado)=5,506337E-03*EXP(-2,9180t)-0,6004435*EXP(-

0,0921t)+1,097507*EXP(-5,082D-04t) +4,802846*EXP(-7,355D-03t)+,42679*EXP(-

0,1060t)

f4(rins)=2,032025*EXP(-2,9180t)+124,235*EXP(-0,0921t)+10,98274*EXP(-5,082D-

04t)-0,3869195*EXP(-7,355D-03t)-114,0013*EXP(-0,1060t)

f5(resto do corpo)=1,029604*EXP(-2,9180t)-127,4822*EXP(-

0,0921t)+80,8709*EXP(-5,082D-04t) -4,596903*EXP(-7,355D-

03t)+88,87453*EXP(-0,1060t)

f6(bexiga)=(-11,36412)*EXP(-4,162D-03t)-3,04533E-03*EXP(-2,9180t)-

6,167784*EXP(-0,0921t) +13,1249*EXP(-5,082D-04t)+,5291502*EXP(-7,355D-

03t)+4,890604*EXP(-0,1060t)

f7(extravasamento)= não calculada

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0226*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0291*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0084*f5+1,0000*f6
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Rato Wistar (cinética 2)

Os dados experimentais de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO em

rato Wistar (cinética 2), os resultados de biodistribuição calculados e

teóricos gerados pelo AnaComp para ajuste desses dados experimentais,

utilizando o modelo Animal proposto  na  Figura  2222,  são  apresentados  nas

Tabelas 30 e 31 e Figuras 25 e 26.

Para a Fase 1, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,0688, utilizando 2 interações com relação aos 15 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa.(Tabela 30 e Figura 25).

Para a Fase 2, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=2,91, utilizando 2 interações com relação aos 71 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 31 e Figura 26).
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Tabela 30. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 2): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a

Fase 1.

RATO WISTAR (CINÉTICA 2) FASE 1 (0-4,5min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção na veia caudal superior

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 0 100 101,594 -1,594 (-1,59)

2 2 69,306 75,168 -5,862 (-8,46)

3 4,5 58,905 54,106 4,799 8,15

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

4 0 0 0 0 0

5 2 6,230 5,617 0,613 9,84

6 4,5 5,850 6,344 -0,494 (-8,44)

Dado 4  Compartimento 5: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

7 0 0 0 0 0

8 2 6,230 6,173 0,057 0,91

9 4,5 6,910 6,893 0,017 0,25

Dado 5  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

10 0 0 0 0 0

11 2 1,464 1,677 -0,213 (-14,53)

12 4,5 2,133 1,857 0,276 -12,92

Dado 6  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

13 0 0 0 0 0

14 2 0,275 0,215 0,060 21,96

15 4,5 0,350 0,383 -0,033 (-9,57)

RATO WISTAR (CINÉTICA 2) FASE 1 (0-4,5min p.i.)

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 6

bexiga

COMP. 7

Inj 7 extra

0 76,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 50,775 1,775 5,048 5,8213 13,701 0,103 0,082

4,5 30,315 1,785 5,187 6,067 34,200 0,322 0,250

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura 25. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO,  Fase  1,  no rato Wistar,

(cinética 2), usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e (inj7 extra) extravasamento para fora da veia do

sítio de injeção.
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Tabela 31. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 2): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a

Fase 2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 2) FASE 2 (9-262 min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção na veia caudal superior

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 4,5 58,905 54,106 4,799 8,15

2 9 52,203 52,041 0,162 0,31

3 12 44,852 41,879 2,973 6,63

4 14,5 40,219 34,945 5,274 13,11

5 17,5 36,387 28,122 8,265 22,71

6 20,5 32,046 22,632 9,414 29,38

7 23,5 29,321 18,214 11,107 37,88

8 26,5 25,042 14,658 10,384 41,46

9 27,5 18,553 10,974 7,579 40,85

10 30,5 14,220 9,495 4,725 33,22

11 35,5 8,362 6,152 2,210 26,43

12 38,5 5,711 4,777 0,934 16,36

13 42 4,051 3,846 0,205 5,07

14 45 3,034 2,585 0,449 14,79

15 50,5 1,705 2,238 -0,533 (-31,26)

16 52,5 0,100 0,739 -0,371 (-37,12)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

16 4,5 5,850 6,344 -0,494 (-8,44)

17 9 5,840 4,148 1,692 28,96

18 12 6,880 4,995 1,885 27,40

19 14,5 6,555 5,530 1,025 15,64

20 17,5 5,885 6,042 -0,157 (-2,66)

21 20,5 5,840 6,447 -0,607 (-10,40)

22 23,5 6,905 6,771 0,134 1,95

23 26,5 6,970 7,102 -0,132 (-1,89)

24 27,5 6,465 7,292 -0,827 (-12,80)

25 30,5 6,965 7,397 -0,432 (-6,20)

26 32,5 7,375 7,526 -0,151 (-2,05)

27 38,5 7,465 7,628 -0,163 (-2,18)
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Tabela 31 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 2): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 2) FASE 2 (9-262 min p.i.)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

28 42 7,110 7,720 -0,610 (-8,57)

29 45 7,400 7,780 -0,380 (-5,13)

30 50,5 7,070 7,856 -0,786 (-11,12)

31 52,5 7,520 7,876 -0,356 (-4,73)

32 56 7,195 7,902 -0,707 (-9,82)

33 262 7,580 7,918 -0,338 (-4,45)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

35 4,5 6,910 6,893 0,017 0,25

36 9 12,240 20,367 -8,127 (-66,40)

37 12 15,520 20,617 -5,097 (-32,84)

38 14,5 23,445 20,851 2,594 11,06

39 17,5 22,795 21,150 1,645 7,22

40 20,5 24,025 21,464 2,561 10,66

41 23,5 25,400 21,787 3,613 14,22

42 26,5 26,236 22,118 4,118 15,70

43 27,5 25,630 22,567 3,063 11,95

44 30,5 27,605 22,794 4,811 17,43

45 32,5 27,240 23,135 4,105 15,07

46 35,5 28,705 23,477 5,228 18,21

47 38,5 28,535 23,877 4,658 16,33

48 42 28,160 24,218 3,942 14,00

49 45 28,365 24,839 3,526 12,43

50 50,5 29,560 25,064 4,496 15,21

51 52,5 30,490 25,454 5,036 16,52

52 56 29,270 25,785 3,485 11,91

53 262 30,101 26,126 3,097 10,59%
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Tabela 31 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no rato Wistar

(cinética 2): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

RATO WISTAR (CINÉTICA 2) FASE 2 (9-262 min p.i.)

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP.  4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 7

inj 7 extra

30,5 10,964 31,262 3,808 21,653 12,509 0,010

32,5 9,485 32,068 3,819 21,853 12,972 0,010

35,5 7,633 33,034 3,836 22,162 13,532 0,010

38,5 6,142 33,761 3,853 22,480 13,962 0,010

42 4,767 34,368 3,873 22,858 14,331 0,010

45 3,836 34,726 3,891 23,187 14,558 0,010

50,5 2,575 35,090 3,923 23,795 14,813 0,010

52,5 2,228 35,150 3,935 24,017 14,866 0,010

56 1,729 35,186 3,956 24,405 14,921 0,010

262 1,391 35,159 3,974 24,737 14,936 0,010

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5 I7

52,03 em branco 5.84 12.24 4,61 1,10

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos calculadas pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5 I7

52,03 (fixo) 4,13 ±4,45 3,76±3,37 19,98 ±5,79 2,33 ±2,12 0,011±0,23
(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura 26. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 2 (4,5-262min), no rato

Wistar (cinética 2), usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e (inj7 extra) extravasamento para fora da veia do

sítio de injeção.
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As constantes cinéticas de remoção fracional calculadas pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar, (cinética 2) para as

Fases 1 e 2 do estudo de biodistribuição são apresentadas nas Tabelas 32 e

33, respectivamente, com valores expressos em minutos e em horas para sua

posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 32. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas para a Fase 1 (0-

4,5min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no rato Wistar (cinética 2).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 1,00E-09 6,00E-08
k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 2,06E-01 1,24E+01
k3,2 (do fígado para o sangue) 7,77E+01 4,66E+03
k4,2 (dos rins para o sangue) 5,11E+01 3,07E+03
k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 1,01E-01 6,06E+00
k6,2 (da bexiga para o sangue) 1,00E-06 6,00E-05
k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue) 1,00E-02 6,00E-01
k2,3 (do sangue para o fígado) 2,25E+01 1,35E+03
k2,4 (do sangue para os rins) 1,73E+01 1,04E+03
k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 5,83E+00 3,50E+02
k4,6 (dos rins para a bexiga) 1,09E-02 6,56E-01

Tabela 33. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas para a Fase 2 (4,5-

268min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no rato Wistar (cinética 2).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 7,24E-01 4,35E+01
k3,2 (do fígado para o sangue) 1,92E-04 1,15E-02
k4,2 (dos rins para o sangue) 8,70E-04 5,22E-02
k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 3,25E-01 1,95E+01
k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue) 2,43E-03 1,46E-01

k2,3 (do sangue para o fígado) 1,92E-04 1,15E-02
k2,4 (do sangue para os rins) 3,75E-03 2,25E-01
k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,38E-01 8,28E+00
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As meias vidas calculadas pelo AnaComp para as Fases 1 e 2 de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o modelo Animal aplicado rato

Wistar (cinética 2) são apresentadas nas Tabelas 34 e 35, (cálculos

baseados na constante k,  (Fases  1  e  2) e  nas  Tabelas  36  e  37  (cálculos

baseados na coeficiente , (Fases 1 e 2) com valores expressos em minutos e

em horas para sua posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 34. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 2), Fase 1

da biodistribuição (0-4,5 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes k dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia caudal) 3,36E+00 5,60E-02

T1/2 no sangue 1,52E-02 2,53E-04

T1/2 no fígado 8,92E-02 1,49E-03

T1/2 nos rins 1,35E-01 2,26E-03

T1/2 no resto do corpo 1,18E-02 1,97E-04

T1/2 no corpo inteiro 6,85E+00 1,14E-01

T1/2 na bexiga 6,93E+08 1,16E+07

Tabela 35. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 2), Fase 2

da biodistribuição (4,-268min p.i.).

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia caudal) 9,57E+00 1,60E-01

T1/2 no sangue 4,88E+00 8,13E-02

T1/2 no fígado 3,61E+03 6,02E+01

T1/2 nos rins 7,97+02 1,33E+01

T1/2 no resto do corpo 2,13E+00 3,55E-02

T1/2 no corpo inteiro 1,28E+00 2,13E-02

T1/2 na bexiga >1,00E+06 >1,00E+07
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Tabela 36. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 2), Fase 1

da biodistribuição (0-4,5min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

Min h min H

T1/2 no sítio de injeção

(veia caudal)
1=5,15E+01 1=3,09E+03 1,35E-02 2,25E-04

T1/2 no sangue 2=8,13E-01 2=4,88E+01 8,52E-01 1,42E-02

T1/2 no fígado 3=9,98E-10 3=5,99E-08 6,94E+08 1,16E+07

T1/2 nos rins 4=6,27E+00 4=3,76E+02 1,11E-01 1,85E-03

T1/2 no resto do corpo 5=5,66E-04 5=3,40E-02 1,23E+04 2,05E+02

T1/2 na bexiga 6=2,069E-01 6=1,24E+01 3,36E+01 5,60E-01

T1/2 no corpo inteiro 2,06E-01 2,25E-04

Tabela 37. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 2), Fase 2

da biodistribuição (4,5-268min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção

(veia caudal)
1=4,64E-01 1=2,78E+01 1,49E+00 2,48E-02

T1/2 no sangue 2=3,60E-03 2=2,16E-01 1,92E+02 3,20E+00

T1/2 no fígado 3=1,7E-18 3=1,06E-16 3,93E+17 6,55E+15

T1/2 nos rins 4=2,19E-04 4=1,31E-02 3,10E+03 5,17E+01

T1/2 no resto do corpo 5=7,24E-02 4,35E+00 9,57E+00 1,60E-01

T1/2 na bexiga ND ND ND ND

T1/2 no corpo inteiro 1,28E+00 2,13E-02
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As equações cinéticas que fornecem a meia vida biológica do 177Lu-

DOTATATO que foram posteriormente usadas para o cálculo de dose pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao rato Wistar (cinética 2), para

Fases 1 e 2 do estudo de biodistribuição foram numeradas por grupo. Para a

Fase 1 (20) e para Fase 2 (21).

FASE 1                                                                                                      (20)

f1(injeção)=88,98605 *EXP(-0,0559t)

f2(sangue)=(-0,7362471 *EXP(-108,7923t)-0,8021815 *EXP(-25,7501t)+ 10,68194
*EXP(-4,915D-04t)+0,3129708 *EXP(-1,8600t)-9,485776 *EXP(-0,0559t)+
2,929019E-02 *EXP(-9,8110t)

f3(fígado)= 0,3727881 *EXP(-108,7923t)-1,588903 *EXP(-25,7501t)+ 8,385813
*EXP(-4,915D-04t)+0,2568949 *EXP(-1,8600t)-7,456455 *EXP(-0,0559t)+
2,986217E-02 *EXP(-9,8110t)

f4(rins)= 2,638729E-02 *EXP(-108,7923t)+0,1266203 *EXP(-25,7501t)+ 30,35396
*EXP(-4,915D-04t)-2,389212
f5(resto do corpo)= 0,3370721 *EXP(-108,7923t)+ 2,264472 *EXP(-25,7501t)+
50,10373 *EXP(-4,915D-04t)+ 1,817276 *EXP(-1,8600t)-44,74945 *EXP(-0,0559t)-
9,773089 *EXP(-9,8110t)

f6(bexiga)= 3,90898E-07 *[1-EXP(-108,7923t)]+ 7,924846E-06 *[1-EXP(-
25,7501t)]+ 99,52544 *[1-EXP(-4,92D-04t)]-2,070236E-03 *[1-EXP(-1,8600t)]-
0,8100501 *[1-EXP(-0,0559t)]-2,191104E-06 *[1-EXP(-9,8110t)]

f7(extravasamento)= 9,727274 *EXP(-9,8110t)

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7
qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0286*f5
qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0231*f5
qOBS4=0,8800*f2+0,0084*f5
qOBS5=0,0002*f2++1,0000*f6

FASE 2                                                                                                      (21)

f1(injeção)= 76,.70773 *EXP(-0,2063t)

f2(sangue)=(-0,2767821)*EXP(-51,4764t)-2,504989 *EXP(-0,8134t)+ 2,750223E-03
*EXP(-9,982D-10t)-1,825608E-02 *EXP(-6,2671t)+ 1,572988 *EXP(-5,663D-04t)+
1,592707 *EXP(-0,2063t)-0,3684174 *EXP(-0,0100t)

f3(fígado)= 0,1422824 *EXP(-51,4764t)-8,090889 *EXP(-0,8134t)+ 7,952997E-03
*EXP(-9,982D-10t)-0,2730025 *EXP(-6,2671t)+ 4,549041 *EXP(-5,663D-04t)+
4,731364 *EXP(-0,2063t)-1,066749 *EXP(-0,0100t)

f4(rins)= 0,1031051 *EXP(-51,4764t)-10,04815 *EXP(-0,8134t)+ 9,278716E-03
*EXP(-9,982D-10t)+0,2744718 *EXP(-6,2671t)+ 5,30754 *EXP(-5,663D-04t)+
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5,599158 *EXP(-0,2063t)-1,245401 *EXP(-0,0100t)

f5(resto do corpo)=0,0314165 *EXP(-51,4764t)+ 20,50901 *EXP(-
0,8134t)+0,1585362 *EXP(-9,982D-10t)+ 1,726547E-02 *EXP(-6,2671t)+ 91,1851
*EXP(-5,663D-04t)-88,33432 *EXP(-0,2063t)-23,56701 *EXP(-0,0100t)

f6(bexiga)=(-2,189222)E-05 *EXP(-51,4764t)+0,1350183 *EXP(-0,8134t)+
101,4156 *EXP(-9,982D-10t)-4,786803E-04 *EXP(-6,2671t)-102,6148 *EXP(-
5,663D-04t)-0,2966437 *EXP(-0,2063t)+ 1,361352 *EXP(-0,0100t)

f7(extravasamento)= 24,88623 *EXP(-0,0100t)

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0286*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0231*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2++1,0000*f6

HAMSTER SÍRIO

Os dados experimentais de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster sírio, os resultados de biodistribuição calculados e teóricos gerados

pelo AnaComp para ajuste desses dados experimentais, utilizando o modelo

Animal proposto na Figura 22, são apresentados nas Tabelas 38 e 39 e

Figuras 27 e 28)

Para a Fase 1, os resultados foram ajustados com uma

convergência 2=0,198, utilizando 2 interações com relação aos 50 pontos

referentes aos dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 38 e

Figura 27).

Para a Fase 2, os resultados foram ajustados com uma

convergência 2=0,0385, utilizando 8 interações com relação aos 55 pontos

referentes aos dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 39 e

Figura 28).
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Tabela 38. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster

sírio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

1.

HAMSTER SÍRIO  FASE 1 (0-30min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1:Injeção veia safena direita

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 0 100 56,483 43,517 0,4352

2 4 45,380 46,956 -1,576 -3,47

3 7 36,510 40,903 -4,393 -12,03

4 10 33,395 35,642 -2,247 -6,73

5 13 27,230 31,066 -3,836 -14,09

6 17 21,425 25,878 -4,453 -20,78

7 21 22,140 21,567 0,573 2,59

8 24 19,365 18,820 0,545 2,81

9 27 19,235 16,430 2,805 14,58

10 30 17,230 14,349 2,881 16,72

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

11 0 0 0 0 0

12 4 0,830 0,631 0,199 23,97

13 7 0,520 0,799 -0,279 (-53,64 )

14 10 0,715 0,862 -0,147 (-20,61 )

15 13 0,705 0,880 -0,175 (-24,85)

16 17 1,108 0,876 0,232 -20,92

17 21 0,806 0,862 -0,056 (-6,98 )

18 24 0,810 0,851 -0,041 (-5,02 )

19 27 0,840 0,840 0,000 0,05

20 30 0,690 0,830 -0,140 (-20,23 )

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

21 0 0,000 0,000 0,000 0

22 4 1,028 0,933 0,095 0,0926

23 7 1,495 1,556 -0,061 -4,10

24 10 1,845 1,846 -0,001 -0,08

25 13 1,565 1,902 -0,337 -21,54

26 17 1,710 1,792 -0,082 -4,78
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Tabela 38 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster sírio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp

para a Fase 1.

HAMSTER SÍRIO  FASE 1 (0-30min p.i.)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

27 21 1,780 1,606 0,174 9,76

28 24 1,605 1,461 0,144 8,99

29 27 1,525 1,324 0,201 13,20

30 30 2,413 1,199 1,214 50,30

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

31 0 0 0 0 0

32 4 0 7,621 -7,621 0

33 7 9,285 11,909 -2,624 (-28,26)

34 10 12,900 15,438 -2,538 (-19,68)

35 13 21,164 18,417 2,747 12,98

36 17 25,768 21,736 4,032 15,65

37 21 27,430 24,463 2,967 10,81

38 24 30,195 26,193 4,002 13,25

39 27 30,185 27,694 2,491 8,25

40 30 32,873 28,998 3,875 11,79

Dado 5  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

41 0 0 0 0,000 0

42 4 0 0,451 -0,451 0

43 7 5,390 1,572 3,818 70,83

44 10 7,373 3,105 4,268 57,89

45 13 11,364 4,774 6,590 57,99

46 17 13,739 6,934 6,805 49,53

47 21 14,605 8,864 5,741 39,31

48 24 15,900 10,134 5,766 36,27

49 27 15,855 11,255 4,600 29,02

50 30 17,643 12,239 5,404 30,63
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Tabela 38 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster sírio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp

para a Fase 1.

HAMSTER SÍRIO  FASE 1 (0-30min p.i.)

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 6

bexiga

COMP. 7

inj 7 extra

0 10,025 0 0 0 0 0 46,457

4 8,254 5,809 0,006 0,796 2,508 0,433 38,676

7 7,135 6,806 0,014 1,371 5,919 1,530 33,708

10 6,167 6,721 0,023 1,633 9,524 3,038 29,378

13 5,330 6,214 0,031 1,671 12,949 4,684 25,604

17 4,389 5,361 0,041 1,544 17,018 6,816 21,315

21 3,613 4,530 0,049 1,346 20,477 8,722 17,745

24 3,123 3,970 0,054 1,193 22,700 9,977 15,466

27 2,699 3,471 0,059 1,050 24,639 11,084 13,479

30 2,333 3,033 0,063 0,921 26,328 12,057 11,747

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura 27. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 1 (0-30min p.i.), no

hamster sírio, usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e ( inj7 extra) extravasamento para fora da veia

do sítio de injeção.
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Tabela 39. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster

sírio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase

2.

HAMSTER SÍRIO  FASE 2 (33-60min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção veia safena direita

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 33 12,880 12,912 -0,032 (-0,25)

2 36 12,910 12,872 0,038 0,29

3 39 11,950 12,823 -0,873 (-7,31)

4 42 12,590 12,775 -0,185 (-1,47)

5 45 12,700 12,727 -0,027 (-0,21)

6 48 13,500 12,679 0,821 6,08

7 51 13,400 12,631 0,769 5,74

8 54 13,680 12,583 1,097 8,02

9 57 12,540 12,536 0,004 0,03

10 60 11,600 12,489 -0,889 (-7,66)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

11 33 0,870 1,172 -0,302 (-34,74)

12 36 1,010 1,082 -0,072 (-7,08)

13 39 0,910 1,083 -0,173 (-19,04)

14 42 0,970 1,085 -0,115 (-11,87)

15 45 1,080 1,087 -0,007 (-0,65)

16 48 1,010 1,089 -0,079 (-7,81)

17 51 1,130 1,091 0,039 3,48

18 54 1,120 1,092 0,028 2,46

19 57 1,140 1,094 0,046 4,01

20 60 1,230 1,096 0,134 10,89

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

21 33 1,720 2,081 -0,361 (-20,97)

22 36 2,470 2,424 0,046 1,86

23 39 2,690 2,471 0,219 8,14

24 42 2,560 2,517 0,043 1,68

25 45 2,590 2,563 0,027 1,06

26 48 2,560 2,607 -0,047 (-1,85)
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Tabela 39 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster sírio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp

para a Fase 2.

HAMSTER SÍRIO  FASE 2 (33-60min p.i.)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

27 51 2,620 2,652 -0,032 (-1,22)

28 54 2,920 2,696 0,224 7,68

29 57 3,070 2,739 0,331 10,78

30 60 3,220 2,782 0,438 13,60

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

31 33 65,380 60,203 5,177 7,92

32 36 65,270 60,007 5,263 8,06

33 39 66,040 59,992 6,048 9,16

34 42 65,070 59,977 5,093 7,83

35 45 63,580 59,962 3,618 5,69

36 48 63,100 59,947 3,153 5,00

37 51 62,990 59,932 3,058 4,86

38 54 61,690 59,917 1,773 2,87

39 57 64,150 59,902 4,248 6,62

40 60 65,650 59,887 5,763 8,78

Dado 5  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

41 33 18,140 18,974 -0,834 (-4,60)

42 36 18,350 18,993 -0,643 (-3,50)

43 39 18,420 19,006 -0,586 (-3,18)

44 42 18,780 19,020 -0,240 (-1,28)

45 45 20,040 19,035 1,005 5,02

46 48 19,840 19,049 0,791 3,99

47 51 19,870 19,064 0,806 4,06

48 54 20,370 19,079 1,291 6,34

49 57 19,100 19,095 0,005 0,03

50 60 18,310 19,111 -0,801 (-4,37)
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Tabela 39 (Cont.) . Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster sírio:

experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase 2.

HAMSTER SÍRIO  FASE 2 (33-60min p.i.)

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP.  6

bexiga

COMP. 7

Inj 7 extra

33 12,308 1,230 0,009 1,567 59,121 18,567 0

36 12,260 0,044 0,022 1,927 59,969 18,580 0

39 12,211 0,042 0,024 1,974 59,955 18,594 0

42 12,163 0,042 0,026 2,020 59,940 18,608 0

45 12,115 0,042 0,028 2,066 59,925 18,622 0

48 12,067 0,042 0,030 2,111 59,910 18,637 0

51 12,019 0,042 0,032 2,155 59,895 18,652 0

54 11,972 0,042 0,034 2,199 59,880 18,667 0

57 11,925 0,042 0,037 2,243 59,865 18,683 0

60 11,878 0,042 0,039 2,286 59,850 18,699 0

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1+I7 I2 I3 I4 I5 I6

12,88 em branco 0,87 1,72 65,38 18,14

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos calculadas pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5 I6

12,31±0,11 1,23±0,09 0,01±0,01 1,57±0,02 59,12±0,04 18,57±0,17

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura 28. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 2 (33-60min), no

hamster sírio,  usando  o  modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando

o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e ( inj7 extra) extravasamento para fora da veia

do sítio de injeção.
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As constantes cinéticas de remoção fracional calculadas pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao hamster sírio para as Fases 1 e

2 do estudo de biodistribuição são  apresentadas  nas  Tabelas  40  e  41,

respectivamente, com valores expressos em minutos e em horas para sua

posterior comparação como modelo Humano.

As meias vidas calculadas pelo AnaComp para as Fases 1 e 2 de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o modelo Animal aplicado hamster

sírio são apresentadas nas Tabelas 42 e 43, (cálculos baseados na constante

k,  (Fases  1  e  2)  e  nas  Tabelas  44  e  45

(Fases 1 e 2) com valores expressos em minutos e em horas para sua posterior

comparação como modelo Humano.

Tabela 40. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a Fase 1

(0-30min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no hamster sírio.

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 2,41E-06 1,45E-04

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 1,00E-08 6,00E-07

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 4,86E-02 2,92E+00

k3,2 (do fígado para o sangue) 3,32E-04 1,99E-02

k4,2 (dos rins para o sangue) 5,00E-05 3,00E-03

k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 4,32E-04 2,59E-02

k6,2 (da bexiga para o sangue) <1,00E-06 <6,00E-05

k7,2 (do extravasamento da  injeção  para  o

sangue)
4,58E-02 2,75E+00

k2,3 (do sangue para o fígado) 4,21E-04 2,53E-02

k2,4 (do sangue para os rins) 8,65E-02 5,19E+00

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,77E-01 1,06E+01

k2,6 (do sangue para a bexiga) 4,00E-06 2,40E-04

k4,6 (dos rins para a bexiga) 3,29E-01 1,98E+01
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Tabela 41. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a Fase 2

(33-60min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no hamster sírio.

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 2,00E-06 1,20E-04

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 7,00E-05 4,20E-03

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 7,00E-05 4,20E-03

k3,2 (do fígado para o sangue) 2,43E-03 1,46E-01

k4,2 (dos rins para o sangue) 1,12E-03 6,72E-02

k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 4,32E-04 2,59E-02

k6,2 (da bexiga para o sangue) 1,00E-06 6,00E-05

k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue)
5,80E-02 3,48E+00

k2,3 (do sangue para o fígado) 1,87E-02 1,12E+00

k2,4 (do sangue para os rins) 8,65E-02 5,19E+00

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,50E+00 9,00E+01

k2,6 (do sangue para a bexiga) 4,00E-06 2,40E-04

k4,6 (dos rins para a bexiga) 1,20E+00 7,20E+01

Tabela 42. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado  ao hamster sírio,  Fase  1  da

biodistribuição (0-30 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos

e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia safena) 1,43E+01 2,38E-01

T1/2 no sangue 2,63E+00 4,38E-02

T1/2 no fígado 2,09E+03 3,48E+01

T1/2 nos rins 2,10E+00 3,50E-02

T1/2 no resto do corpo 1,61E+03 2,68E+01

T1/2 na bexiga 2,87E+05 4,78E+03

T1/2 no corpo inteiro 1,93E+00 3,22E-02
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Tabela 43. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado  ao hamster sírio,  Fase  2  da

biodistribuição (33-  60min  p.i.)  calculadas  a  partir  dos  coeficientes k dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia safena) 5,25E+02 8,75E+00

T1/2 no sangue 3,36E-01 5,60E-03

T1/2 no fígado 2,85E+02 4,75E+00

T1/2 nos rins 1,91E+02 3,18E+00

T1/2 no resto do corpo 6,17E+02 1,03E+01

T1/2 na bexiga 3,83E+04 6,38E+02

T1/2 no corpo inteiro 3,26E-01 5,43E-03

Tabela 44. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao hamster sírio,  Fase  1  da

biodistribuição (0-30 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes  dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção

 (veia safena)
-06 -02 2,87E+05 4,78E+03

T1/2 no sangue -01 2,10E+00 3,50E-02

T1/2 no fígado -01 2,63E+00 4,38E-02

T1/2 nos rins -04 4,90E+03 8,17E+01

T1/2 no resto do corpo -04 2,08E+03 3,47E+01

T1/2 na bexiga -02 1,43E+01 2,38E-01

T1/2 no corpo inteiro 6,54E+03 1,08E+00
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Tabela 45. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado  ao hamster sírio,  Fase  2  da

biodistribuição (33-60 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção

 (veia safena)
1=1,81E-05 1=1,10E-01 3,83E+04 6,38E+02

T1/2 no sangue 2=2,06E+00 2=1,25E+04 3,36E-01 5,60E-03

T1/2 no fígado 3=2,19E-04 3=1,33E+00 3,16E+03 5,27E+01

T1/2 nos rins 4=3,42E-03 4=2,07E+01 2,01E+02 3,35E+00

T1/2 no resto do corpo 5=2,42E-03 5=6,21E+01 2,87E+02 4,78E+00

T1/2 na bexiga 6=1,32E-03 6=8,00E+00 5,25E+02 8,75E+00

T1/2 no corpo inteiro 2,03E+03 3,35E-01

As equações cinéticas que fornecem a meia vida biológica do 177Lu-

DOTATATO  para  o  modelo Animal aplicado ao hamster sírio , obtidas

utilizando o AnaComp para Fases 1 e 2 do estudo de biodistribuição foram

numeradas por grupo. Para a Fase 1 (22) e para Fase 2 (23).

FASE 1                                                                                                      (22)

f1(injeção)=10,02544*EXP(-0,0486t)

f2(sangue)=(-9,284281E-03)*EXP(-0,3295t)-11,99931*EXP(-0,2639t)+6,222229E-

02*EXP(-1,413D-04t)+3,094337E-05*EXP(-3,324D-04t)+2,248422*EXP(-

0,0486t)+9,697921*EXP(-0,0458t)

f3(fígado)=1,188224E-05*EXP(-0,3295t)+1,917838E-02*EXP(-

0,2639t)+,1373967*EXP(-1,413D-04t)-4,715717E-02*EXP(-3,324D-04t)-

1,962715E-02*EXP(-0,0486t)-8,980265E-02*EXP(-0,0458t)

f4(rins)=12,17821*EXP(-0,3295t)-15,8461*EXP(-0,2639t)+1,635002E-02*EXP(-

1,413D-04t)+8,135647E-06*EXP(-3,324D-04t)+,6927406*EXP(-

0,0486t)+2,958797*EXP(-0,0458t)
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f5(resto do corpo)=+4,986372E-03*EXP(-0,3295t)+8,048794*EXP(-0,2639t) +

37,89877*EXP(-1,413D-04t)+5,518126E-02*EXP(-3,324D-04t)-8,251023*EXP(-

0,0486t)-37,75671*EXP(-0,0458t)

f6(bexiga)=57,14606*EXP(-2,412D-06t)-12,17401*EXP(-0,3295t)+19,77762*EXP(-

0,2639t)-38,77659*EXP(-1,413D-04t)-8,122105E-03*EXP(-3,324D-04t)-

4,696188*EXP(-0,0486t)-21,26877*EXP(-0,0458t)

f7(extravasamento)=46,45744*EXP(-0,0458t)

qOBS1=1,0000*f1+0,0102*f5+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0176*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0083*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0069*f5+1,0000*f6

FASE 2                                                                                                            (23)

f1(injeção)= (-4,032448)E-05*EXP(-2,0638t)+2,695638E-03*EXP(-2,190D-04t)+

6,708816E-05*EXP(-3,419D-03t) +2,189625E-05*EXP(-2,416D-03t)+12,30559*EXP(-

1,320D-03t)

f2(sangue)= 1,188127*EXP(-2,0638t)+4,239958E-02*EXP(-2,190D-04t)-2,012046E-

03*EXP(-3,419D-03t)-3,428645E-04*EXP(-2,416D-03t)+1,568063E-03*EXP(-1,320D-

03t)

f3(fígado)=(-1,079031)E-02*EXP(-2,0638t)+0,3586773*EXP(-2,190D-04t)+3,814914E-

02*EXP(-3,419D-03t)-0,4037349*EXP(-2,416D-03t)+0,0263988*EXP(-1,320D-03t)

f4(rins)=(-0,3136617)*EXP(-2,0638t)+6,751603*EXP(-2,190D-04t)-5,086863*EXP(-

3,419D-03t)-0,153051*EXP(-2,416D-03t)+,3684747*EXP(-1,320D-03t)

f5(resto do corpo) = (-0,864014)*EXP(-2,0638t)+70,27343*EXP(-2,190D-04t)+

1,314848*EXP(-3,419D-03t)+0,3980312*EXP(-2,416D-03t)-12,00103*EXP(-1,320D-

03t)

f6(bexiga)=99,76735*EXP(-1,810D-05t)+3,793573E-04*EXP(-2,0638t)-84,40567*EXP(-
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2,190D-04t) +3,755691*EXP(-3,419D-03t)+0,1602764*EXP(-2,416D-03t)-

0,7107507*EXP(-1,320D-03t)

f7(extravasamento)=Não calculado

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0226*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0291*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0084*f5+1,0000*f6

HAMSTER ARMÊNIO

Os dados experimentais de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster armênio, os resultados de biodistribuição calculados e teóricos

gerados pelo AnaComp para ajuste desses dados experimentais, utilizando o

modelo Animal proposto na Figura 22, são apresentados nas Tabelas 46 e 47 e

Figuras 29 e 30.

Para a Fase 1, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,00693, utilizando 17 interações com relação aos 50 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 46 e Figura 29).

Para a Fase 2, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,0578, utilizando 3 interações com relação aos 45 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 47 e Figura 30).
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Tabela 46. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster armênio

experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase 1.

HAMSTER ARMÊNIO  FASE 1 (0-31min)

Dado 1  Compartimento 1: Injeção veia safena direita

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 0 100 94,020 5,980 -5,98

2 4 37,600 44,022 -6,422 (-17,08)

3 7 32,280 33,899 -1,619 (-5,02)

4 10,5 27,670 28,278 -0,608 (-2,20)

5 13,5 24,980 25,039 -0,059 (-0,24)

6 18 21,690 21,231 0,459 2,12

7 21,5 19,160 18,803 0,357 1,87

8 24,5 17,510 17,007 0,503 2,88

9 28 16,160 15,192 0,968 5,99

10 31 13,660 13,845 -0,185 (-1,36)

Dado 2  Compartimento 3: Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

11 0 0 0 0 0

12 4 1,450 1,574 -0,124 (-8,56)

13 7 1,520 1,804 -0,284 (-18,68)

14 10,5 2,090 1,940 0,150 7,17

15 13,5 2,160 2,020 0,140 6,46

16 18 1,840 2,113 -0,273 (-14,85)

17 21,5 2,200 2,170 0,030 1,35

18 24,5 2,260 2,211 0,049 2,18

19 28 2,560 2,250 0,310 12,12

20 31 2,570 2,277 0,293 11,4

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp l rins Calc rins Diferença

21 0 0 0 0 0

22 4 1,440 1,501 -0,0611 (-4,25)

23 7 1,450 1,777 -0,3270 (-22,55)

24 10,5 1,740 1,920 -0,1802 (-10,36)

25 13,5 2,020 1,997 0,0234 1,16
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Tabela 46. (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster

armênio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase 1.

HAMSTER ARMÊNIO  FASE 1 (0-31min)

Dado 3  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp l rins Calc rins Diferença

26 18 2,260 2,079 0,1809 8,00

27 21,5 2,270 2,127 0,1433 6,31

28 24,5 2,310 2,159 0,1513 6,55

29 28 2,310 2,187 0,1229 5,32

30 31 2,330 2,205 0,1249 5,36

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

31 0 0,000 0 0 0

32 4 58,600 48,466 10,134 17,29

33 7 62,820 57,931 4,889 7,78

34 10,5 65,630 62,751 2,879 4,39

35 13,5 67,280 65,284 1,996 2,97

36 18 69,600 68,008 1,592 2,29

37 21,5 70,990 69,577 1,413 1,99

38 24,5 71,910 70,629 1,281 1,78

39 28 72,240 71,567 0,673 0,93

40 31 74,200 72,161 2,039 2,75

Dado 5  Compartimento 6:Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

41 0 0 0,000 0,000 0

42 4 0,910 1,063 -0,153 (-16,82)

43 7 1,910 1,780 0,130 6,82

44 10,5 2,860 2,580 0,280 9,8

45 13,5 3,560 3,273 0,287 8,07

46 18 4,600 4,335 0,265 5,77

47 21,5 5,360 5,177 0,183 3,41

48 24,5 6,120 5,908 0,212 3,46

49 28 6,760 6,769 -0,009 (-0,14)

50 31 7,210 7,512 -0,302 (-4,18)
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Tabela 46 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster

armênio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a Fase 1.

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 6

bexiga

COMP. 7

inj 7 extra

0 40,664 0,000 0,000 0 0 0 47,954

4 35,251 6,454 0,084 0,598 36,874 0,665 8,693

7 31,586 5,252 0,132 0,543 47,288 1,402 2,415

10,5 27,789 4,987 0,182 0,487 52,468 2,163 0,542

13,5 24,948 4,999 0,224 0,474 55,047 2,775 0,151

18 21,322 5,084 0,288 0,476 57,743 3,684 0,022

21,5 18,953 5,144 0,338 0,481 59,299 4,398 0,005

24,5 17,191 5,184 0,381 0,486 60,360 5,016 0,001

28 15,405 5,217 0,431 0,490 61,332 5,743 0,000

31 14,075 5,236 0,474 0,492 61,971 6,370 0,000

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura 29. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 1 (0-31min), no

hamster armênio, usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e ( inj7 extra) extravasamento para fora da veia do

sítio de injeção.
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Tabela 47. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no hamster

armênio experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a

Fase 2.

HAMSTER ARMÊNIO  FASE 2 (34-61min p.i.)

Dado 1  Compartimento 1:   Sítio de injeção veia safena direita

Amostragem Tempo (min) Exp inj Calc inj Diferença

1 34 7,790 7,568 0,222 2,84%

2 37,5 7,790 7,072 0,718 9,22%

3 40,5 6,710 6,673 0,037 0,56%

4 44 6,000 6,235 0,235 3,92%

5 47,5 5,390 5,826 0,436 8,09%

6 52,5 4,530 5,340 0,810 17,88%

7 55 6,120 5,087 1,033 16,87%

8 57,5 4,960 4,847 0,113 2,28%

9 61 4,740 4,443 0,297 6,28%

Dado 2  Compartimento 3:  Fígado

Amostragem Tempo (min) Exp fig Calc fig Diferença

10 34 2,510 2,071 0,439 0

11 37,5 2,140 2,198 0,058 2,72%

12 40,5 2,050 2,274 0,224 10,93%

13 44 2,170 2,381 0,211 9,70%

14 47,5 2,400 2,486 0,086 3,60%

15 52,5 2,740 2,622 0,118 4,32%

16 55 2,800 2,696 0,104 3,72%

17 57,5 2,990 2,770 0,220 7,37%

18 61 3,060 2,901 0,159 5,195

Dado 3  Compartimento 4:  Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

19 34 2,340 2,322 0,018 0,78%

20 37,5 2,380 2,438 -0,058 2,43%

21 40,5 2,380 2,534 -0,154 6,49%

22 44 2,630 2,620 0,010 0,38%

23 47,5 2,670 2,683 -0,013 0,50%

24 52,5 2,790 2,741 0,049 1,76%

25 55 2,950 2,764 0,186 6,29%

26 57,5 2,700 2,783 -0,083 3,08%

27 61 2,800 2,808 -0,008 0,28%
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Tabela 47 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster armênio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 2.

Dado 4  Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

28 34 77,490 78,982 1,492 1,92%

29 37,5 79,440 79,250 0,190 0,24%

30 40,5 80,320 79,473 0,847 1,05%

31 44 80,710 79,732 0,978 1,21%

32 47,5 81,130 79,985 1,145 1,41%

33 52,5 81,010 80,294 0,716 0,88%

34 55 80,880 80,457 0,423 0,52%

35 57,5 81,290 80,613 0,677 0,83%

36 61 81,440 80,876 0,564 0,69%

Dado 5  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bex Cal bex Diferença

37 34 8,260 8,389 -0,129 1,56%

38 37,5 8,540 8,389 0,151 1,76%

39 40,5 8,490 8,391 0,099 1,16%

40 44 8,420 8,393 0,027 0,32%

41 47,5 8,940 8,395 0,545 6,09%

42 52,5 8,420 8,398 0,022 0,26%

43 55 8,300 8,399 -0,099 1,20%

44 57,5 8,160 8,401 -0,241 2,95%

45 61 8,160 8,403 0,243 2,98%
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Tabela 47 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

hamster armênio: experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 2.

Compartimentos Teóricos

Tempo

(min)

COMP. 1

injeção

COMP. 2

sangue

COMP. 3

fígado

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto

COMP. 7

inj 7 extra

34 7,568 0,000 0,286 0,02 78,98 7,73

37,5 7,004 0,308 0,382 0,15 79,02 7,73

40,5 6,673 0,309 0,453 0,22 79,20 7,73

44 6,235 0,309 0,554 0,30 79,46 7,73

47,5 5,826 0,309 0,654 0,36 79,71 7,73

52,5 5,340 0,306 0,782 0,41 80,02 7,73

55 5,087 0,305 0,853 0,42 80,19 7,73

57,5 4,847 0,303 0,924 0,44 80,35 7,73

61 4,44 0,30 1,05 0,46 80,61 7,73

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1+I7 I2 I3 I4 I5 I6

7,79 em branco 2,51 2,34 77,49 8,26

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos calculadas pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5 I6

12,31±0,11 0,30±0,21 0,24±0,02 0,02±0,03 79,12±0,34 7,75±0,06

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (bx) bexiga, (resto) resto do

corpo, (inj 7 extra) extravazamento para fora da veia no sítio de injeção.
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Figura  30.  Biodistribuição  do 177Lu-DOTATATO, Fase 2 (34-61min) no

hamster armênio, usando o modelo Animal: (A) resultados experimentais e

calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos calculados usando o

AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)

Experimental, (Calc) calculado, (inj) injeção, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga e ( inj7 extra) extravasamento para fora da veia do

sítio de injeção.
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As constantes cinéticas de remoção fracional calculadas pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao hamster armênio para as Fases

1  e  2  do  estudo  de  biodistribuição são apresentadas nas Tabelas 48 e 49,

respectivamente, com valores expressos em minutos e em horas para sua

posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 48. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a Fase 1 (0-

31min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no hamster armênio.

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 1,00E-06 6,00E-05

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 2,60E-02 1,56E+00

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 4,31E-02 2,59E+00

k3,2 (do fígado para o sangue) 8,82E-06 5,29E-04

k4,2 (dos rins para o sangue) 6,07E-04 3,64E-02

k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 3,61E-01 2,17E+01

k6,2 (da bexiga para o sangue) <1,00E-06 <6,00E-05

k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue)
4,59E-01 2,75E+01

k2,3 (do sangue para o fígado) 5,24E-04 3,14E-02

k2,4 (do sangue para os rins) 3,59E-02 2,15E+00

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 3,55E+00 2,13E+02

k2,6 (do sangue para a bexiga) 5,00E-04 3,00E-02

k4,6 (dos rins para a bexiga) 1,70E+00 1,02E+02
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Tabela 49. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a Fase 2 (34-

61min p.i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no hamster armênio.

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 2,00E-08 1,20E-06

K2,1 (do sangue para o sítio de injeção) 1,02E-01 6,10E+00

k1,2 (do sítio de injeção para o sangue) 1,09E-01 6,56E+00

k3,2 (do fígado para o sangue) 1,20E-06 7,20E-05

k4,2 (dos rins para o sangue) 9,40E-02 5,64E+00

k5,2 (do resto do corpo para o sangue) 4,13E-03 2,48E-01

k6,2 (da bexiga para o sangue) <1,00E-06 <6,00E-05

k7,2 (do extravasamento da injeção para o

sangue)
5,10E+01 3,06E+03

k2,3 (do sangue para o fígado) 1,11E-01 6,64E+00

k2,4 (do sangue para os rins) 1,52E-01 9,15E+00

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,03E+01 6,18E+02

k2,6 (do sangue para a bexiga) 1,02E-09 6,12E-08

k4,6 (dos rins para a bexiga) 1,02E-08 6,12E-07

As meias vidas calculadas pelo AnaComp para as Fases 1 e 2 de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o modelo Animal aplicado hamster

armênio são apresentadas nas Tabelas 50 e 51, (cálculos baseados na

constante k,  (Fases  1  e  2) e  nas  Tabelas  52  e  53  (cálculos  baseados  na

coeficiente , (Fases 1 e 2) com valores expressos em minutos e em horas para

sua posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 50. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado  ao hamster armênio,  Fase  1  da

biodistribuição (0-31 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos

e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Minutos Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia safena) 1,61E+01 2,68E-01

T1/2 no sangue 1,92E-01 3,20E-03

T1/2 no fígado 7,86E+04 1,31E+03

T1/2 nos rins 4,08E-01 6,80E-03

T1/2 no resto do corpo 1,92E+00 3,20E-02

T1/2 na bexiga ND ND

T1/2 no corpo inteiro 1,55E-01 2,58E-03
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Tabela 51. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado  ao hamster armênio,  Fase  2  da

biodistribuição (34-61 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes k dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sítio de injeção (veia caudal) 3,57E+01 5,95E-01

T1/2 no sangue 4,40E-01 7,33E-03

T1/2 no fígado 5,78E+05 9,63E+03

T1/2 nos rins 7,37E+00 1,23E-01

T1/2 no resto do corpo 1,67E+02 2,78E+00

T1/2 na bexiga 3,65E+07 6,08E+05

T1/2 no corpo inteiro 1,32E-02 2,20E-04

Tabela 52. Valores de constante de meia vida dos usando o AnaComp para o

modelo Animal aplicado ao hamster armênio, Fase 1 da biodistribuição (0-33

min p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos órgãos e tecidos para o

sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção

(veia safenal)
1=3,96E+00 1=6,61E-02 1,75E-01 2,92E-03

T1/2 no sangue 2=4,54E-02 2=7,56E-04 1,53E+02 2,55E+00

T1/2 no fígado 3=3,19E- 3=5,32E-05 2,17E+02 3,62E+00

T1/2 nos rins 4=1,70E+00 4=2,83E-02 4,08E-01 6,80E-03

T1/2 no resto do corpo 5=8,69E-06 5=1,45E-07 7,97E+04 1,33E+03

T1/2 na bexiga ND ND ND 0,00E+00

T1/2 no corpo inteiro 1,12E-01
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Tabela 53. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados usando o

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao hamster armênio,  Fase  2  da

biodistribuição (34-61 min p.i.) calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sítio de injeção

(veia safena)
1=2,00E-08 1=3,33E-10 3,47E+07 5,78E+05

T1/2 no sangue 2=1,59E+00 2=2,65E-02 4,37E-01 7,28E-03

T1/2 no fígado 3=8,48E-02 3=1,41E-03 8,17E+00 1,36E-01

T1/2 nos rins 4=3,23E-04 4=5,38E-06 2,15E+03 3,58E+01

T1/2 no resto do corpo 5=1,9E-02 5=3,21E-04 3,60E+01 6,00E-01

T1/2 na bexiga 6=2,23E-14 6=3,72E-16 3,11E+13 5,18E+11

T1/2 no corpo inteiro 2,46E+02 4,10E+00

As equações cinéticas que fornecem a meia vida biológica do 177Lu-

DOTATATO que foram posteriormente usadas para o cálculo de dose pelo

AnaComp para o modelo Animal aplicado ao hamster armênio foram

numeradas por grupo. Fase 1 (24) e Fase 2 (25).

FASE 1                                                                                                      (24)

f1(injeção)=4,407543E-02*EXP(-3,9647t)+36,3806*EXP(-

0,0454t)+5,446326*EXP(-3,193D-03t) +8,498496E-07*EXP(-1,6981t)+1,937512E-

04*EXP(-8,694D-06t)-9,231853E-02*EXP(-0,4594t)

f2(sangue) =6,648778*EXP(-3,9647t)-3,189431*EXP(-0,0454t)+8,359636*EXP(-

3,193D-03t)-5,410321E-05*EXP(-1,6981t)+3,211261E-04*EXP(-8,694D-

06t)+1,478306*EXP(-0,4594t)

f3(fígado) =8,785279E-04*EXP(-3,9647t)+3,683011E-02*EXP(-0,0454t)-

1,375207*EXP(-3,193D-03t)+1,339184*EXP(-8,694D-06t)-1,685854E-03*EXP(-

0,4594t)

f4(rins)=0,1052201*EXP(-3,9647t)-6,922138E-02*EXP(-0,0454t)+0,1769169*EXP(-
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3,193D-03t)-0,2557298*EXP(-1,6981t)+6,783319E-06*EXP(-8,694D-

06t)+4,280744E-02*EXP(-0,4594t)

f5(resto do corpo)=6,542816*EXP(-3,9647t)-35,78352*EXP(-

0,0454t)+82,74626*EXP(-3,193D-03t)+1,435213E-04*EXP(-1,6981t)+3,150596E-

03*EXP(-8,694D-06t)-53,50885*EXP(-0,4594t)

f6(bexiga)=-8,384938E-04*[1-EXP(-3,9647t)]-3,514502E-02*[1-EXP(-0,0454t)]

+1,308917*[1-EXP(-3,19D-03t)]+1,846745E-02*[1-EXP(-8,69D-06t)] +1,609003E-

03*[1-EXP(-0,4594t)]+4,505038E-02*[1-EXP(-3,9647t)] -2,5896*[1-EXP(-0,0454t)]

+94,04502*[1-EXP(-3,19D-03t)]-0,2556395*[1-EXP(-1,6981t)]+1,324389*[1-EXP(-

8,69D-06t)]+0,1581808*[1-EXP(-0,4594t)]

f7(extravasamento)=52,24153*EXP(-0,4594t)

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0226*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0291*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0084*f5+1,0000*f6

FASE 2 (25)

f1(injeção)=2,231117E-03*EXP(-1,5870t)+6,308902E-03*EXP(-0,0848t)

+0,1533352*EXP(-3,230D-04t)+7,346621*EXP(-0,0193t)+5,665325E-04*EXP(-2,230D-

14t)

f2(sangue)=(-0,2985028)*EXP(-1,5870t)-3,523167E-02*EXP(-0,0848t) +0,2497746

*EXP(-3,230D-04t)+8,302132E-02*EXP(-0,0193t)+9,384684E-04*EXP(-2,230D-14t)

f3(fígado)=2,082741E-02*EXP(-1,5870t)+4,598332E-02*EXP(-0,0848t) -

85,94434*EXP(-3,230D-04t)-0,4769263*EXP(-0,0193t)+86,59714*EXP(-2,230D-14t)

f4(rins)=3,047492E-02*EXP(-1,5870t)-0,5841264*EXP(-0,0848t)+,4062597*EXP(-

3,230D-04t)+,1692706*EXP(-0,0193t)+1,52118E-03*EXP(-2,230D-14t)

f5(resto do corpo)=0,2449693*EXP(-1,5870t)+0,5670658*EXP(-

0,0848t)+85,13498*EXP(-3,230D-04t)-7,121986*EXP(-0,0193t)+0,2948817*EXP(-

2,230D-14t)



202

f6(bexiga)=7,754018*EXP(-2,000D-08t)-1,602182E-06*EXP(-3,230D-04t)+9,690248E-

05*EXP(-2,230D-14t)

f7(extravasamento)=Não calculado

qOBS1=1,0000*f1+1,0000*f7

qOBS2=0,1000*f2+1,0000*f3+0,0226*f5

qOBS3=0,0200*f2+1,0000*f4+0,0291*f5

qOBS4=0,8800*f2+1,0000*f5

qOBS5=0,0002*f2+0,0084*f5+1,0000*f6

A análise das curvas de biodistribuição para as espécies estudadas,

incluindo as duas cinéticas observadas para o rato Wistar devido a influência do

protocolo de anestesia, mostra excelente concordância entre as curvas experimentais e

as curvas calculadas e teóricas obtidas pelo modelo compartimental proposto e pela

divisão do estudo em duas fases de biodistribuição para todas as espécies.

A maior diferença entre os resultados experimentais e calculados está na

concentração de atividade no resto do corpo por ser um compartimento genérico e

que mistura características de 22 órgãos e tecidos, considerando que dos 26 órgãos e

tecidos do MIRD, as medidas experimentais foram feitas em apenas três: fígado, rins e

bexiga, sendo que os valores alimentados para o sangue foram calculados com base

nas medições para o corpo inteiro com subtração da concentração de atividade nos

outros três órgãos e nas constantes fisiológicas de concentração de sangue nos órgãos

e tecidos  descritas para o homem no ICRP89 [75].

Pode-se  observar  na  parte  final  de  cada  tabela  com  os  dados  de

biodistribuição que também apresentaram excelente concordância os valores

introduzidos como concentração inicial de atividade I1-I7  para o tempo inicial da Fase

2  de  biodistribuição  mostrando  que  os  tempos  escolhidos  para  a  introdução  do

interrupt request foram adequados.

As diferenças encontradas se referem a sobreposição das curvas

referentes à Fase 1 (governada pelas relações entre sangue e órgãos) e da Fase

2 (governada pela excreção renal).

A qualidade da injeção também pode ser apreciada observando

esses valores de I1 a I7. Para cada espécie foi necessária uma abordagem

diferente.
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Para todos os animais, exceto o rato Wistar cinética 2, o melhor

modelo  para  o  sítio  de  injeção  na  Fase  2  da  biodistribuição   foi  a  soma  das

concentrações entre injeção e extravasamento, mostrando que nessa fase não

há distinção desses dois sítios. Para o rato Wistar cinética 2, como a Fase 2

foi considerada como começando em um tempo pós injeção menor, ainda é

possível diferenciar as contribuições do sítio de injeção e do extravasamento

na biodistribuição.

A Fase 2 de biodistribuição para todas as espécies apresenta pouca

alteração nas curvas de concentração de atividade no fígado, rins e bexiga,

provavelmente devido à ação do anestésico. Dessa maneira os resultados

obtidos para a Fase1 seriam mais significativos e talvez suficientes para

estudos de biodistribuição in vivo com utilização de animais anestesiados.

4.2.2.2. Modelo Humano

PACIENTES

Os dados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO nos pacientes

submetidos à PRT, obtidos de Wehrmann et alli. [169] (chamados de dados

experimentais para sua alimentação no AnaComp),os resultados de

biodistribuição calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para ajuste

desses dados experimentais, utilizando o modelo Humano proposto na Figura

22, são apresentados nas Tabelas 54 e 55 e Figuras 31e 32.

Para a Fase 1, os resultados foram ajustados com uma convergência
2=0,836, utilizando 3 interações com relação aos 16 pontos referentes aos

dados experimentais alimentados no programa conforme apresentado nas

Tabela 54 e Figura 31.

Para a Fase 2, os resultados foram ajustados com uma

convergência 2=0,448, utilizando 9 interações com relação aos 17 pontos

referentes aos dados experimentais alimentados no programa. (Tabela 55 e

Figura 32).
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Tabela 54. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano

(paciente de PRRT) experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 1.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) - FASE 1 (0-3,25h p.i.)

Dado 1  Compartimento 1: Bomba de infusão

Amostragem Tempo (h) Exp bomba Calc bomba Diferença

1 0 100 100 0 0

2 0,25 0 0 0 0

Dado 2  Compartimento 2: Sangue

Amostragem Tempo (h) Exp sg Calc sg Diferença

3 0 0 0 0 0

4 0,25 93,5 92,14 1,36 (-1,45)

5 3,25 70,29 48,12 22,17 (-31,54)

Dado 3  Compartimento 3: Baço

Amostragem Tempo (h) Exp baço Calc baço Diferença

6 0 0 0 0 0

7 0,25 2,18 1,59 0,59 (-
26,96)

8 3,25 2,14 3,44 -1,30 (-
60,90)

Dado 4  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (h) Exp rins Calc rins Diferença

9 0 0 0 0 0

10 0,25 4,23 4,24 0,01 (-0,29)

11 3,25 3,30 3,11 0,19 5,75

Dado 5 Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (h) Exp resto Calc resto Diferença

12 0 0 0 0 0

13 0,25 10,58 9,47 1,11 10,54

14 3,25 6,82 5,54 1,28 18,74

Dado 6  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (h) Exp bx Calc bx Diferença

15 0 0 0 0 0

16 0,25 2,18 1,72 0,46 21,05
Compartimentos Teóricos

Tempo

(h)

COMP. 1

bomba

COMP. 2

sangue

COMP. 3

baço

COMP. 4

rins

COMP. 5

resto do corpo

COMP. 6

bexiga

0 100 0 0 0 0 0

0,25 0 92,14 0,30 3,08 2,55 1,70

3,25 0 48,12 2,77 2,50 1,93 8,42

(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de indução, (sg) sangue,

(bx) bexiga, (resto) resto do corpo.
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Figura 31. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 1 (0-3,25h), no

Humano (paciente de PRRT), usando o modelo Humano: (A) resultados

experimentais e calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos

calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros

tecidos, (Exp) Experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de indução,

(sg) sangue, (fíg) fígado, (resto) resto do corpo, (bx) bexiga.
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Tabela 55. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano

(paciente de PRRT): experimentais, calculados e teóricos gerados pelo

AnaComp para a Fase 2.

Humano (paciente de PRRT) Fase 2 (3,25-68,25h p.i.)

Dado 1  Compartimento 1:  Sangue

Amostragem Tempo (min) Exp sg Calc sg Diferença

1 3,25 70,29 29,00 41,29 58,74

2 20,25 30,58 26,68 3,90 12,74

3 44,25 22,00 23,12 -1,12 (-5,08)

4 68,25 16,94 16,52 0,42 (-2,49)

Dado 2  Compartimento 2: Baço

Amostragem Tempo (min) Exp baço Calc baço Diferença

5 3,25 2,14 1,96 0,19 8,80

6 20,25 2,11 2,08 0,03 1,23

7 44,25 1,87 1,98 -0,11 (-5,83)

8 68,25 1,25 1,54 -0,29 (-23,46)

Dado 3 Compartimento 3: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

9 3,25 3,30 3,29 0,01 0,22

10 20,25 2,83 2,80 0,03 1,21

11 44,25 2,20 2,42 -0,22 (-10,01)

12 68,25 1,61 1,72 -0,11 (-7,09)

Dado 4  Compartimento 4: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

13 3,25 6,82 5,21 1,61 3,61

14 20,25 1,85 2,00 -0,15 (-8,18)

15 44,25 1,32 1,73 -0,41 (-31,35)

16 68,25 0,97 1,24 -0,27 (-27,72)

Dado 5  Compartimento 5: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bx Calc bx Diferença

17 3,25 8,48 8,48 1,37E-04 0
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Tabela 55 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no

Humano (paciente de PRRT): experimentais, calculados e teóricos gerados

pelo AnaComp para a Fase 2.

Compartimentos Teóricos

Tempo (h) COMP. 1
sangue

COMP.
2 baço

COMP. 3
rins

COMP. 4
resto do corpo

COMP. 5
bexiga

3,25 29,00 1,54 2,91 3,03 8,47

20,25 26,68 1,71 2,46 2,50E-06 8,18

44,25 23,12 1,66 2,13 2,20E-06 7,55

68,25 16,52 1,31 1,52 1,60E-06 5,74

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5

Em branco 3,25 3,30 6,82 8,48

Concentrações de atividade iniciais calculadas nos compartimentos pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5

29±0,66 1,51±0,13 2,89±0,24 3,06±0,40 8,47±0,61
(COMP.) Compartimento, (Exp) experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de indução, (sg) sangue,

(bx) bexiga, (resto) resto do corpo.
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Figura 32. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO, Fase 2 (3,25-68,25h), no

Humano (paciente de PRRT), usando o modelo Humano: (A) resultados

experimentais e calculados usando o AnaComp, (B) resultados teóricos

calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros

tecidos, (Exp) Experimental, (Calc) calculado, (sg) sangue, (fíg) fígado, (resto)

resto do corpo, (bx) bexiga.
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Para o Humano, a comparação das curvas de biodistribuição

experimental com as calculadas e teóricas, obtidas usando a Anacomp mostra

uma boa como no caso dos estudos com animais. Entretanto, devido a falta de

medições na Fase 1 da biodistribuição provoca uma diferença sensível nos

valores calculados.

Para a Fase 2, observado diretamente  o  gráfico  construído  com as

curvas de distribuição (Figura 32A) se nota que os valores experimentais

medidos no sangue estão muito maiores que os valores calculados, levando a

crer  que  o  modelo  de  distribuição  aplicado  por  Wehrmann  et  alli.  [169]

considerou o t=0,25h como o tempo inicial do estudo de biodistribuição.

As constantes cinéticas de remoção fracional calculadas pelo

AnaComp para o modelo Humano aplicado ao paciente de PRRT, para as

Fases 1 e 2 do estudo de biodistribuição são apresentadas nas Tabelas 56 e

57, respectivamente, com valores expressos em minutos e em horas para sua

posterior comparação como modelo Humano.

Tabela 56. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas para a Fase 1

(0-3,25h p. i,), de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no Humano (paciente

de PRRT).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 2,39E-02 1,43E+00

k1,2 (da bomba de injeção para o sangue) 6,67E+00 4,00E+02

k3,2 (do baço para o sangue) 2,09E-04 1,25E-02

k4,2 (dos rins para o sangue) 1,39E-03 8,36E-02

k5,2 do resto do corpo para o sangue) 8,11E-02 4,87E+00

k6,2 (da bexiga para o sangue) 1,00E-07 6,00E-06

k2,3 (do sangue para o baço) 2,09E-04 1,25E-02

k2,4 (do sangue para os rins) 3,55E-03 2,13E-01

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 3,12E-03 1,87E-01

k2,6 (do sangue para a bexiga) 3,33E-08 2,00E-06

k4,6 (dos rins para a bexiga) 7,05E-02 4,23E+00



210

Tabela 57. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas para a Fase 2

(3,25-68,25h p. i.) de biodistribuição de 117Lu-DOTATATO no Humano

(paciente de PRRT).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k5,0 (da bexiga para excreção) 6,92E-04 4,15E-02

k2,1 (do baço para o sangue) 7,40E-04 4,44E-02

k3,1 (dos rins para o sangue) 1,66E-04 9,99E-03

k4,1 (do resto do corpo para o sangue) 3,52E-01 2,11E+01

k5,1 (da bexiga para o sangue) 1,67E-08 1,00E-06

k1,2 (do sangue para o baço) 4,77E-05 2,86E-03

k1,3 (do sangue para os rins) 1,89E-04 1,13E-02

k1,4 (do sangue para o resto do corpo) 3,33E-08 2,00E-06

k1,5(do sangue para a bexiga) 0,00E+00 0,00E+00

k3,5 (dos rins para a bexiga) 2,05E-03 1,23E-01

As meias vidas calculadas pelo AnaComp para as Fases 1 e 2 de

biodistribuição do 177Lu-DOTATATO para o modelo Humano aplicado

(paciente de PRRT) são apresentadas nas Tabelas 58 e 59, (cálculos baseados

na constante k, (Fases 1 e 2) e nas Tabelas 60 e 61 (cálculos baseados na

coeficiente , (Fases 1 e 2) com valores expressos em minutos e em horas para

sua posterior comparação como modelo Animal.

Tabela 58. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Humano, aplicado ao paciente de PRRT, Fase 1 da

biodistribuição (0-3,25h, p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos

e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sangue 1,01E+02 1,68E+00

T1/2 no baço 3,32E+03 5,53E+01

T1/2 nos rins 9,66E+00 1,61E-01

T1/2 no resto do corpo 8,52E+00 1,42E-01

T1/2 na bexiga 2,90E+01 4,83E-01

T1/2 no corpo inteiro 3,77E+00 6,29E-02
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Tabela 59. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO para o 177Lu-

DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo Humano, aplicado ao

paciente de PRRT, Fase 2 da biodistribuição (3,25-68,25h, p.i.), calculadas a

partir dos coeficientes k dos órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregad

Constante Minutos Horas

T1/2no sangue 2,89E+03 4,81E+01

T1/2nos rins 3,13E+03 5,21E+01

T1/2na bexiga 1,00E+03 1,67E+01

T1/2no baço 9,36E+02 1,56E+01

T1/2 no resto do corpo 1,97E+00 3,28E-02

T1/2 no corpo inteiro 1,96E+00 3,27E-02

Tabela 60. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Humano, aplicado ao paciente de PRRT, Fase 1 da

biodistribuição (0-3,25h, p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos órgãos

e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min H

T1/2 na bomba de infusão 1=2,39E-02 1=1,43E+00 8,06E-03 4,83E-01

T1/2 no sangue 2=8,44E+04 2=5,06E+06 2,28E-03 1,37E-01

T1/2 no baço 3=3,56E-03 3=2,13E-01 5,41E-02 3,25E+00

T1/2 nos rins 4=7,19E+04 4=4,32E+06 2,68E-03 1,61E-01

T1/2 no resto do corpo 5=1,96E+02 5=1,18E+04 9,81E-01 5,88E+01

T1/2 na bexiga 6=6,67E+00 6=4,00E+02 9,81E-01 5,88E+01

T1/2 no corpo inteiro 1,05E-03 6,28E-02
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Tabela 61. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Humano, aplicado ao paciente de PRRT, Fase 2 da

biodistribuição (3,25-68,25h, p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos

órgãos e tecidos para o sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sangue 1=3,52E-01 1=2,11E+01 8,57E+02 1,43E+01
T1/2 no baço 2=2,23E-03 2=1,34E-01 1,84E+07 3,07E+05
T1/2 nos rins 3=1,60E-04 3=9,62E-03 2,69E+04 4,48E+02
T1/2 no resto do corpo 8,00E-04 4=4,80E-02 2,08E+01 3,47E-01
T1/2 na bexiga 5=6,92E-04 5=4,15E-02 2,00E+01 3,33E-01

As equações cinéticas que fornecem a meia vida biológica do 177Lu-

DOTATATO que foram  posteriormente usadas para o cálculo de dose pelo

AnaComp para o modelo Humano foram numeradas por grupo. Fase 1 (26)  e

Fase 2 (27).

Fase 1 (0-3,25h)                                                                                          (26)

f1(bomba de injeção)=100 *EXP(-400,0000t)

f2(sangue)=1,127034E-04 *EXP(-1,4339t)+ 4,123193 *EXP(-5,0621t)+ 95,56453

*EXP(-0,2133t)+0,0580458 *EXP(-4,3168t)+0,3578955 *EXP(-0,0118t)-100,1038

*EXP(-400,0000t)

f3(baço)=9,935459E-07 *EXP(-1,4339t)-1,023133E-02 *EXP(-5,0621t)-5,96412

*EXP(-0,2133t)-1,689737E-04 *EXP(-4,3168t)+ 5,971386 *EXP(-0,0118t)+

3,135849E-03 *EXP(-400,0000t)

f4(rins)= 8,332152E-06 *EXP(-1,4339t)-1,172866 *EXP(-5,0621t)+ 4,961963 *EXP(-

0,2133t)-3,860679 *EXP(-4,3168t)+ 1,771235E-02 *EXP(-0,0118t)+ 5,386108E-02

*EXP(-400,0000t)

f5(resto do corpo)=6,138282E-06 *EXP(-1,4339t)-3,920172 *EXP(-5,0621t)+

3,839262 *EXP(-0,2133t)+ 1,977295E-02 *EXP(-4,3168t)+ 1,378132E-02 *EXP(-

0,0118t)+ 4,734944E-02 *EXP(-400,0000t)
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f6(bexiga)=24,28031 *EXP(-1,4339t)+ 1,367402 *EXP(-5,0621t)+ 17,19624 *EXP(-

0,2133t)+ 5,664556 *EXP(-4,3168t)+ 5,268556E-02 *EXP(-0,0118t)-5,711277E-04

*EXP(-400,0000t)

qOBS1=1,0000*f1

qOBS2=1,0000*f2

qOBS3= 0,0140*f2+1,0000*f3+0,0023*f5

qOBS4= 0,0124*f2+1,0000*f4+0,0081*f5

qOBS5= 0,0750*f2+1,0000*f5

qOBS6= 0,0002*f2+0,0007*f5 1,0000*f6

Fase 2 (3,25-68,25h)                                                                                   (27)

f1(sangue)=2,649018E-03*EXP(-2,260D-06t)+30,53859*EXP(-1,528D-03t)-

4,99992*EXP(-200,4247t)

f2(baço)=1,783991*EXP(-2,260D-06t)-7,108253E-02*EXP(-1,528D-03t)

f3(rins)=1,628398*EXP(-0,0326t)+1,239832E-04*EXP(-2,260D-06t)+1,499556*EXP(-

1,528D-03t)+3,802841E-05*EXP(-200,4247t)

f4(resto do corpo)=+4,999882*EXP(-200,4247t)

f5(bexiga)=8,171182*EXP(-485,0000t)+1,093518E-04*EXP(-0,0326t)+1,006932E-

04*EXP(-1,528D-03t)

qOBS1=1,0000*f1

qOBS2=0,0140*f1+1,0000*f2+0,0032*f4

qOBS3=0,0124*f1+1,0000*f3+0,0081*f4

qOBS4=0,0750*f1+1,0000*f4

qOBS5=0,0002*f1+0,0607*f4+1,0000*f5
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4.2.3. Comparação dos resultados obtidos no presente trabalho com

resultados da literatura

4.2.3.1. Resultados de meia vida

A meia vida calculada a partir dos coeficientes não considera a

situação inicial do compartimento, sendo muito divergente da meia vida

calculada a partir dos coeficientes de remoção fracional k. Assim, se optou

pelo uso de valores de meia vida calculados a partir do coeficiente de remoção

fracional k dos órgãos ou tecidos estudado para o sangue ou excreção

calculados usando o modelo Humano na comparação dos resultados desse

trabalho  com  a  os  valores  de  meia  vida  apresentados  por  Wehrmann  et  alli.

[169] resumidos na Tabela 62.

Tabela 62. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo

AnaComp para o modelo Humano em comparação com valores encontrados

por Wehrmann et alli.[169].

Constante
(horas)

Modelo Humano
Presente trabalho

(FSD=0,1)
Wehrmann et ali. [169]

1a. T1/2 2a. T1/2 1a. T1/2 2a. T1/2 3a. T1/2

T1/2no sangue 1,68E+00 4,81E+01 2,5±0,9)E+01 (5,61±1,07)E+01 (5±2)E-02

T1/2nos rins 1,61E-01 5,21E+01 ND (6,33±1,75)E+01 (9±3)E-01

T1/2na bexi ga 4,83E-01 1,67E+01 ND ND ND

T1/2no baço 5,53E+01 1,56E+01 ND (7,02±2,09)E+01 (1,2±0,2)E+00

T1/2 no resto do

corpo
1,42E-01 3,28E-02 (2,6±0,9)E+00 (4,90±1,28)E+01 ND

T1/2 no corpo

inteiro
6,29E-02 3,27E-02 ND ND ND

Incerteza associada ao cálculo de T1/2  (FDS=0,1) alimentada no AnaComp juntamente com os

dados de biodistribuição.

4.2.3.2. Resultados de dosimetria

Dose Absorvida

Os valores de dose absorvida por atividade injetada (mGy/MBq)

para 26 órgãos e tecidos, calculados usando o modelo Humano desenvolvido

no  nosso  trabalho  e  utilizando  dados de biodistribuição de 67 pacientes,
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descritos por Wehrmann et alli. [169] são apresentados na Tabela 63. Na

última coluna dessa tabela foram incluídos dados do trabalho original de

Wehrmann  et  alli.  [169]  com  os  resultados  médios  de  quatro  estudos

dosimétricos, feitos após quatro ciclos de cerca de 7,4 GBq, para um único

paciente no qual foram administrados dois análogos da Somatostatina que

possuem cinéticas de biodistribuição distintas 177Lu-DOTATATO e 177Lu-

NOC. Portanto, esses resultados de dosimetria não são exclusivos  para o
177Lu-DOTATATO, servindo apenas de indicação das faixas de dose absorvida

para os órgãos considerados na dosimetria.

Para a elaboração dessa tabela foram calculadas as dose em

diferentes intervalos para os tempos pós injeção para o modelo Humano

segmentando o processo de biodistribuição para observar o efeito flip-flop [21]

no parâmetro a ser estudado, nesse caso dose absorvida, com cálculo baseada

em constantes cinéticas.

As colunas destacadas em cinza representam os resultados

calculados pelo AnaComp para o modelo Humano considerando as duas fases

da biodistribuição cujos resultados foram usados para fazer a extrapolação

dos parâmetros cinéticos usando alometria.

A afirmação de

biodistribuição leva a uma subestimação dos resultados pode ser comprovada

analisando a terceira coluna de resultados referentes ao intervalo de tempo

pós injeção entre t=20,25 e t=68,25h. Também pode ser observado que as

doses são maiores no período entre t=3,25 e t=20,25h,  intervalo  no  qual  o

coquetel  de  aminoácidos  já  foi  eliminado,  mas  no  qual  ainda  há  uma

concentração considerável de atividade no corpo do paciente.

Na ausência de dados referentes ao período entre t=3,25 e

t=20,24h não é possível acompanhar o que prevíamos intuitivamente e, que

pode ser observado na terceira coluna de resultados da Tabela 63, aquele que

seria o intervalo de maior contribuição de dose nos rins e na bexiga. Assim, a

Fase 2 considerada no nosso trabalho de t=3,25 a t=68,24h. parece

representar uma normalização dos resultados do processo de biodistribuição.

Os valores de dose absorvida calculados para o modelo Humano

usando análise compartimental desenvolvido no nosso trabalho apresentam
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concordância  com  os  resultados  obtidos  por  Wehrmann  et  alli.  [169],

considerando a Fase 2 da biodistribuição.

Os valores calculados por Wehrmann et alli. foram:

(0,0775±0,008)mGy/MBq para o corpo inteiro, (1,3±0,212)mGy/MBq para o

baço e (1,625±0,0,576)mGy/MBq para os rins. Os valores calculados usando o

modelo Humano  para a Fase 2 foram: 0,078mGy/MBq para o corpo inteiro,

1,884mGy/MBq para o baço e 1,525mGy/MBq para os rins.

Isso pode significar que no estudo original a contribuição do período

pós injeção do radiofármaco entre t=0,25 e t=3,25 horas não foi

convenientemente considerada. Sem medições intermediárias nesse intervalo

de tempo, a área integrada sob a curva de biodistribuição baseada em modelos

não compartimentais assume a forma trapezoidal não conseguindo reproduzir

os fenômenos cinéticos que ocorrem nesse período.

Portanto é importante introduzir tempos de medição intermediário

nos intervalos entre t=0,25 e t=3,25 e entre t=3,25 e t=20,24h.

Outro questionamento seria concentração inicial do traçador

radioativo no compartimento de distribuição considerada por Wehrmann et

alli..[168].

No nosso modelo, o t=0 é  o  tempo  em  que  ligada  a  bomba  de

indução do radiofármaco. A partir desse tempo é considerado o tempo de

circulação sanguínea e a rápida captação do radiopeptídeo pelos órgãos. Em

nenhum momento da biodistribuição a concentração no compartimento de

distribuição, o sangue, foi considerada como sendo 100% da atividade

injetada.

Para considerar juntas as Fases 1 e 2 da biodistribuição, os

resultados de doses que nos parecem mais plausíveis são aqueles

representados pela média dos valores calculados para as duas fases, coluna 4

(em cinza na Tabela 63).

Os valores de dose absorvida calculados usando o modelo Humano

considerando as Fases 1 e 2 foram: 0,0455mGy/MBq para o corpo inteiro,

0,0445 mGy/MBq para a medula óssea, 1,8095mGy/MBq para o baço,

0,355mGy/MBq para o fígado e 0,803mGy/MBq para os rins. Abaixo citamos
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resultados obtidos por outros métodos de cálculo para comparação de

resultados.

Forrer et alli.,utilizando o método do modelo teórico de dose na

medula óssea, chegaram a valores de dose absorvida na medula óssea entre

0,022 e 0,055mGy/MBq em pacientes que receberam de 3700MBq de LUTATE

por ciclo.

Bodei et alli. [19], utilizando um  modelo  cinético  não

compartimental, calcularam a dose absorvida no baço, no fígado, nos rins e na

medula óssea. No baço as doses foram entre 0,42 e 2,91 mGy/MBq. No fígado

entre 0,15 e 1,01mGy/MBq. Nos rins entre 0,33 e 1,54mGy/MBq e na medula

óssea entre 0,02 e 0,06mGy/MBq para pacientes tratados com 25,2GBq.

Kweekboom  et  alli.  [90],  utilizando  métodos  baseados  em  Monte

Carlo calcularam doses absorvidas nos rins de (4,7±1,5)Gy por ciclo de 3,7 a

7,4 GBq que correspondem a (0,85±0,27)mGy/MBq. Valor coincidente com o

calculado no presente trabalho para a média das duas Fases de

biodistribuição de 0,803mGy/MBq.
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Tabela  63.  Comparação  de  resultados  de  dosimetria  (Dose Absorvida)para o modelo

antropomórfico humano adulto (Homem Referência de 70kg) baseado no modelo

Humano para pacientes de PRRT construídos a partir dos dados de Wehrmann et

alli. [169] e calculados usando o AnaComp.

Presente trabalhoa
Dose

Absorvida
Dose

Absorvida

Wehrmannb

Dose Absorvida
média

n=4 dosimetrias

Fase da
biodistribuição

(horas p. i.)
0-3,25 3,25-

20,25
20,25-
68,25

3,25-
68,25

Órgão Dose Absorvida(mGy.MBq-1)

Adrenais 0,008 0,165 0,051 0,069 0,0385 0,038

Cérebro 0,006 0,151 0,046 0,062 0,034 0,034

Mamas 0,006 0,149 0,045 0,061 0,0335 0,033

Vesícula biliar 0,007 0,161 0,049 0,067 0,037 0,037
Intestino grosso

inferior 0,007 0,162 0,051 0,074 0,045 0,04

Intestino delgado 0,007 0,161 0,05 0,069 0,038 0,038

Estômago 0,009 0,164 0,05 0,068 0,0385 0,038
Intestino grosso

superior 0,007 0,16 0,049 0,068 0,0375 0,037

Coração 0,007 0,157 0,048 0,064 0,0355 0,036

Rinsa,b 0,081 2,368 1,163 1,525 0,803 0,803 1,625±0,576

Fígadoa 0,006 0,157 0,048 0,065 0,0355 0,036
Pulmões 0,007 0,155 0,047 0,063 0,035 0,035

Músculo 0,006 0,154 0,047 0,065 0,0355 0,036

Ovários 0,007 0,162 0,051 0,073 0,04 0,04

Pâncreas 0,011 0,172 0,053 0,071 0,041 0,041

Medula óssea 0,008 0,188 0,057 0,078 0,043 0,043
Osso superficial 0,007 0,161 0,049 0,067 0,037 0,037

Pele 0,006 0,148 0,045 0,061 0,0335 0,033

Baçob 1,735 4,529 1,402 1,884 1,8095 1,81 1,300±0,212

Testículos 0,006 0,154 0,048 0,068 0,037 0,037

Timo 0,006 0,154 0,047 0,063 0,0345 0,035

Tireóide 0,006 0,154 0,047 0,063 0,0345 0,034

Bexigaa 0,144 1,751 1,261 3,438 1,791 1,791
Útero 0,007 0,168 0,055 0,085 0,046 0,046

Corpo Inteiroa,b 0,011 0,175 0,056 0,078 0,0445 0,045 0,0775±0,008

2
68,25)-D(3,25+3,25)-(D(0)Gy(D

3
68,25)-D(20,2568,25)-D(3,25+3,25)-(D(0)Gy(D

(p.i.) pós injeção.
a A incerteza associada ao cálculo (FDS=0,1) é alimentada no AnaComp juntamente com os dados
experimentais de biodistribuição.
bWehrmann et alli. [169].
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Dose Efetiva e uso de radiopeptídeos análogos da Somatostatina

O conceito de Dose Efetiva é válido quando a Dose Absorvida é

menor que 0,1Gy e ainda não são sensíveis os efeitos determinísticos. O uso

de radiopeptídeos derivados da Somatostatina na PRRT, com doses nos rins de

cerca de 20Gy, conforme descrito na literatura não justifica a aplicação desse

conceito.

Na Tabela 64 são apresentadas as doses efetivas calculadas

considerando as doses médias absorvidas por atividade administrada

(mGy/MBq) nos 26 órgãos e tecidos descritos pelo MIRD e a Dose

Equivalente. Esses cálculos fazem parte da rotina de cálculo de dose usando

o AnaComp e foram feitos para serem considerados na aplicação do 177Lu-

DOTATATO em estudos diagnósticos. Deve-se considerar que as atividades

administradas com finalidade de diagnóstico são a partir de 2% (~74MBq) da

atividade injetada por ciclo de PRRT (3,7-7,4MBq) e se justifica apenas para

visualização de tumores localizados em tecidos com alta densidade de

SSRT2[129].

Nesse caso a Dose Efetiva seria: 0,511mSv nos rins( órgãos mais

sensíveis) e a Dose Equivalente seria: 3,29mSv no corpo inteiro.
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Tabela 64. Cálculo de Dose Efetiva e Dose Equivalente para o modelo

antropomórfico humano adulto (Homem Referência de 70kg) baseado no

modelo Humano para pacientes de PRRT construídos a partir dos dados

de Wehrmann et alli. [169] e calculados usando o AnaComp.

Órgão

Dose absorvida
média

(mGy/MBq)

Fator de
dose
wT

Dose Equivalente
(mSv/MBq)

Dose Equivalente
(diagnóstico)
mSv/74MBq

Dose Efetiva (mSv/Bq)

Adrenais 0,077 0,0086 6,62E-04 4,90E-02

Cérebro 0,068 0,01 6,80E-04 5,03E-02

Mamas 0,067 0,12 8,04E-03 5,95E-01

Vesícula biliar 0,074 0,0086 6,36E-04 4,71E-02

Intestino grosso inferior 0,081 0,06 4,86E-03 3,60E-01

Intestino delgado 0,038 ND ND ND

Estômago 0,0385 0,12 4,62E-03 3,42E-01

Intestino grosso superior 0,0375 0,06 2,25E-03 1,67E-01

Coração 0,0355 0,0086 3,05E-04 2,26E-02

Rins 0,803 0,0086 6,91E-03 5,11E-01

Fígado 0,0355 0,04 1,42E-03 1,05E-01

Pulmões 0,035 0,12 4,20E-03 3,11E-01

Músculo 0,0355 0,0086 3,05E-04 2,26E-02

Ovários 0,04 0,08 3,20E-03 2,37E-01

Pâncreas 0,041 0,0086 3,53E-04 2,61E-02

Medula óssea 0,043 0,12 5,16E-03 3,82E-01

Osso superficial 0,037 0,086 3,18E-03 2,35E-01

Pele 0,0335 0,0086 2,88E-04 2,13E-02

Baço 1,8095 0,06 1,09E-01 8,03E+00

Testículos 0,037 0,08 2,96E-03 2,19E-01

Timo 0,0345 0,0086 2,97E-04 2,20E-02

Tireóide 0,0345 0,04 1,38E-03 1,02E-01

Bexigaa 1,791 0,04 7,16E-02 5,30E+00

Útero 0,046 0,0086 3,96E-04 2,93E-02
Dose Equivalente
Corpo Inteiro 0,0445 1 4,45E-02 3,29E+00

2
68,25)-D(3,25+3,25)-(D(0)Gy(D

RwDSvH )(

T TTT R RTRT SvHwDwwSvE )()( ,
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4.2.4. Extrapolação de resultados por alometria

Os coeficientes de remoção fracional são os dados a partir dos quais

são calculadas as meia vidas biológicas da substância estudada. Os dados

obtidos da modelagem por análise compartimental para animais foram

extrapolados para o Humano usando três categorias de projeção alométrica: 1)

Alometria geométrica baseada na massa corpórea das espécies; 2) Alometria

geométrica combinada com alometria temporal, baseada na expectativa de

vida das espécies e 3) Alometria baseada em parâmetros fisiológicos (PBPK).

4.2.4.1. Extrapolação usando alometria por massa corpórea

A alometria baseada na massa corpórea tradicionalmente usa três

espécies de massa corpórea de ordens de grandeza diferentes para compor a

escala. As espécies historicamente usadas foram: rato (100-450g), cachorro

(10-15kg) e macaco (20kg). Hoje praticamente substituídas por: rato (100-

450g), coelho (1-3,6  kg)  e  mini  porco  (5kg),  ainda  não  tem  modelos  animais

bem determinados.

Com  a  restrição  da  área  útil  da  mini  gama  câmara  usada  no

experimento, o maior tamanho de animal possível de ser medido foi o rato e o

menor animal onde foi possível visualizar a captação do radiopeptídeo foi o

hamster. Ainda que os hamsters não fossem imbread ou padronizados como

seria ideal [95], os dados de biodistribuição foram muito semelhantes para

três animais de cada espécie. Na modelagem foram excluídos os dados de um

hamster porque a aplicação da injeção do LUTATE na veia safena foi

inadequada.

O critério mais usado para a aceitação de uma curva de

extrapolação baseada em equações alométricas é o coeficiente de regressão

quadrático (R2). Quando o R2 não apresenta valores aceitáveis de correlação, é

prática comum subtrair uma das espécies [6]. Apesar da massa corpórea das

duas espécies de hamsters serem muito próximas, a biodistribuição do

LUTATE nas duas espécies foi muito distinta. Assim, foram utilizados todos os

resultados de k resultados das três espécies, para que pudessem ser avaliados

os R2 obtidos para os k dos compartimentos medidos diretamente. Os valores

de correlação encontrados são compatíveis com aqueles apresentados em

diferentes trabalhos de alometria (R2>0,700) [5, 31, 52, 96].
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Nas Figuras de 33 a 36 são apresentados os gráficos com as curvas

de  extrapolação de resultados de coeficiente de remoção fracional k

calculados para as espécies animais estudadas, baseadas na massa corpórea

(M). Cada curva apresentada é acompanhada por sua respectiva equação, com

seu coeficiente de regressão quadrático, que descreve a relação alométrica

entre k e massa corpórea para as espécies estudadas. Os de resultados de k

calculados a partir dos dados publicados por Wehrmann et alli. [169], obtidos

de pacientes submetidos à PRRT, são colocados em cada gráfico como pontos

isolados para sua comparação com os valores esperados pela projeção

alométrica.

No primeiro gráfico de cada figura, de 33 a 36 (A), foram reunidas

todas as curvas de projeção alométrica obtidas com o cálculo dos k (Fase 1 ou

2 e transferência dos órgãos para o sangue ou do sangue para os órgãos),

baseado nos dados experimentais. Dessa maneira, podem ser comparadas as

diferentes ordens de grandeza que o coeficiente de remoção fracional pode ter

quando relaciona compartimentos distintos.

Nos gráficos seguintes das mesmas figuras (33 a 36), de (B) a (F) ou

(G), essas curvas são apresentadas separadamente com suas respectivas

equações e coeficientes de correlação R2.

Na Figura 33 é mostrada a projeção alométrica inter espécies dos

coeficientes de remoção fracional k calculados para a Fase 1 de biodistribuição

para a remoção do sangue para os órgãos e excreção baseada na massa

corpórea (M). Sendo (A) Gráfico com todas as curvas de projeção alométrica

para k do sangue para os órgãos e excreção, reunidas para comparação das

diferentes ordens de grandeza. De (B) a (G), projeções baseadas na remoção do

sangue para cada órgão em separado com a equação alométrica e o coeficiente

de regressão quadrático correspondente: (k6,0) da bexiga para a excreta; (C)

(k2,3) do sangue para o fígado; (D) (k2,4) do sangue para os rins; (E) (k2,5) do

sangue para o resto do corpo;  (F)  (k2,6)  do sangue para a bexiga e (G)  (k4,6)

dos rins para a bexiga.

Na Figura 34 é mostrada a projeção alométrica inter espécies dos

coeficientes de remoção fracional k calculados para a Fase 1 de biodistribuição

para a remoção dos órgãos para o sangue e excreção, baseadas na massa

corpórea (M). Sendo (A) Gráfico com todas as curvas de projeção alométrica
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para k: da bexiga para a excreção, dos órgãos para o sangue e dos rins para a

bexiga, reunidas para comparação das diferentes ordens de grandeza. De (B) a

(H), projeções baseadas na excreção, e na remoção da injeção e de cada órgão

para o sangue em separado com a equação alométrica e o coeficiente de

regressão quadrático correspondente: (k6,0) da bexiga para a excreta; (C)

(k1,2) da injeção para o sangue, e (k7,2 do extravazamento da injeção para o

sangue); (k3,2) do fígado para o sangue; (D) (k4,2) dos rins para o sangue; (E)

(k5,2) do resto do corpo para o sangue; (F) (k6,2) da bexiga para o sangue e (G)

(k4,6) dos rins para a bexiga.

Na Figura 35 é mostrada a projeção alométrica inter espécies dos

coeficientes de remoção fracional k calculados para a Fase 2 de biodistribuição

para a remoção do sangue para os órgãos e excreção baseada na massa

corpórea (M).  Sendo (A) Gráfico com todas as curvas de projeção alométrica

para k do sangue para os órgãos e excreção, reunidas para comparação das

diferentes ordens de grandeza. De (B) a (G), projeções baseadas na remoção do

sangue para cada órgão em separado com a equação alométrica e o coeficiente

de regressão quadrático correspondente: (k6,0) da bexiga para a excreta; (C)

(k2,3) do sangue para o fígado; (D) (k2,4) do sangue para os rins; (E) (k2,5) do

sangue para o resto do corpo;  (F)  (k2,6)  do sangue para a bexiga e (G)  (k4,6)

dos rins para a bexiga.

Na Figura 36 é mostrada a projeção alométrica inter espécies dos

coeficientes de remoção fracional k calculados para a Fase 2 de biodistribuição

para a remoção dos órgãos para o sangue baseada na massa corpórea (M).

Sendo (A) Gráfico com todas as curvas de projeção alométrica para k: da

bexiga para a excreção, dos órgãos para o sangue e dos rins para a bexiga,

reunidas para comparação das diferentes ordens de grandeza. De (B) a (H),

projeções baseadas na excreção, e na remoção da injeção e de cada órgão para

o sangue em separado com a equação alométrica e o coeficiente de regressão

quadrático correspondente: (k6,0) da bexiga para a excreta; (C) (k1,2) da

injeção para o sangue, e (k7,2 do extravazamento da injeção para o sangue);

(k3,2) do fígado para o sangue; (D) (k4,2) dos rins para o sangue; (E) (k5,2) do

resto do corpo para o sangue; (F) (k6,2) da bexiga para o sangue e (G) (k4,6)

dos rins para a bexiga.
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Figura 33. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional
k calculados para a Fase 1 de biodistribuição para a remoção do sangue para os
órgãos baseada na massa corpórea (M): hamster armênio (60g), hamster sírio (60g),
rato Wistar (250g) e o Homem Referência (70kg). (A) Gráfico com   todas as curvas
de projeção alométrica para k: do sangue para os órgãos reunidas para comparação
das diferentes ordens de grandeza. De (B) a (G), projeções baseadas na remoção do
sangue para cada órgão em separado com a equação alométrica e o coeficiente de
regressão quadrático correspondente: (k6,0) da bexiga para a excreta; (C) (k2,3) do
sangue para o fígado; (D) (k2,4) do sangue para os rins; (E) (k2,5) do sangue para o
resto  do  corpo;  (F)  (k2,6)  do  sangue  para  a  bexiga  e  (G)  (k4,6)  dos  rins  para  a
bexiga.
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Figura 34. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional k
calculados para a Fase 1 de biodistribuição para a remoção dos órgãos para o sangue
baseada na massa corpórea (M): hamster armênio (60g), hamster sírio (60g), rato
Wistar (250g) e o Homem  Referência  (70kg).  A)  Gráfico  com  todas  as  curvas  de
projeção alométrica para k: da bexiga para a excreção, dos órgãos para o sangue e dos
rins para a bexiga reunidas para comparação das diferentes ordens de  grandeza.  De
(B)  a  (H),  projeções  baseadas  na excreção,  e  na  remoção da  injeção  e  de  cada órgão
para o sangue em separado com a equação alométrica e o coeficiente de regressão
quadrático  correspondente:  (B)  (k6,0)  da  bexiga  para  a  excreta;  (C)  (k1,2)  da injeção
para o sangue, e (k7,2) do extravazamento da injeção para o sangue; (k3,2) do fígado
para o sangue; (D) (k4,2) dos rins para o sangue; (E) (k5,2) do resto do corpo para o
sangue e (F) (k6,2) da bexiga para o sangue e (G) k4,6) dos rins para a bexiga.
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Figura 35. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional k
calculados para a Fase 2 de biodistribuição para a remoção do sangue para os órgãos
baseada na massa corpórea (M): hamster armênio (60g), hamster sírio (60g), rato
Wistar  (250g)  e  o  Homem Referência (70kg). (A)  Gráfico  com    todas  as  curvas  de
projeção alométrica para k do sangue para os órgãos reunidas para comparação das
diferentes ordens de grandeza. De (B) a (G), projeções baseadas na remoção do sangue
para cada órgão em separado com a equação alométrica e o coeficiente de regressão
quadrático  correspondente:  (B)  (k6,0)  da  bexiga  para  a  excreta;  (C)  (k2,3)  do  sangue
para o fígado; (D) (k2,4) do sangue para os rins; (E) (k2,5) do sangue para o resto do
corpo; (F) (k2,6) do sangue para a bexiga e (G) (k4,6) dos rins para a bexiga.
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Figura 36. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional k
calculados para a Fase 2 de biodistribuição para a remoção dos órgãos para o sangue
baseada na massa corpórea (M): hamster armênio (60g), hamster sírio (60g), rato
Wistar (250g) e o Homem  Referência  (70kg).  (A)  Gráfico  com  todas  as  curvas  de
projeção alométrica para k: da bexiga para a excreção, dos órgãos para o sangue e dos
rins para a bexiga reunidas para comparação das diferentes ordens de grandeza. De
(B) a (H), projeções baseadas na excreção, e na remoção da injeção e de cada órgão
para o sangue em separado com a equação alométrica e o coeficiente de regressão
quadrático correspondente: (B) (k6,0) da bexiga para a excreta; (C) (k1,2) da injeção
para o sangue, e (k7,2) do extravazamento da injeção para o sangue; (k3,2) do fígado
para o sangue; (D) (k4,2) dos rins para o sangue; (E) (k5,2) do resto do corpo para o
sangue e (F) (k6,2) da bexiga para o sangue.
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Analisando os resultados de correlação encontrados se pode dizer

que a extrapolação por massa apresenta excelente resultados para os

coeficientes de remoção fracional medidos diretamente na Fase 1 da

biodistribuição: do sangue para o fígado (k2,3; R2=0,982); do sangue para os

rins  (k2,4; R2=0,982);  do  sangue  para  a  bexiga  (k2,6; R2=0,888); dos rins

para a bexiga (k4,6; R2=0,984) (Figura 33), do fígado para o sangue (k3,2;

R2=0,885); dos rins para o sangue (k4,2; R2=0,700) (Figura 34).

A correlação não é boa para os resultados calculados com base em

dados exteriores ao presente trabalho (p. ex. valores fluxo e concentração

sanguíneos nos tecidos, obtidos da literatura). É o caso do coeficiente de

remoção fracional do sangue para o resto do corpo (k 2,5; R2=0,097). Para o

coeficiente de remoção fracional da excreção pela urina, a baixa correlação

(k6,0; R2=0,166), provavelmente está associada ao efeito do anestésico sobre o

reflexo excitatório cutâneo vesical não foi o mesmo para as três espécies.

Assim, para a Fase 1 da biodistribuição do LUTATE com as espécies

estudadas nesse trabalho, a extrapolação de resultados obtidos com animais

para o Humano pode ser feita utilizando alometria simples baseada na massa

corpórea.

Na Fase 1, as diferenças funcionais e anatômicas dos rins e as

diferenças entre as densidades, tipologias e distribuição dos receptores da

somatostatina nessas três espécies parecem convergir para o que Schimidt--

Para  a  Fase  2  da  biodistribuição  do  LUTATE,  os  resultados  de

correlação para os coeficientes de remoção fracional do sangue para os órgãos

ainda apresentam boa correlação para fígado e rins: do sangue para o fígado

(k2,3; R2=0,832);  do  sangue  para  os  rins  (k2,4; R2=0,890). Entretanto, a

correlação é muito pequena para os k dos rins para a bexiga (k4,6; R2=0,176)

(Figura 35) e dos órgãos para o sangue: do fígado para o sangue (k3,2;

R2=0,576); dos rins para o sangue (k4,2; R2=0,158) ( Figura 36).

Fazendo a mesma análise sobre a sustentabilidade aplicada à Fase

1, provavelmente na Fase 2, a biodistribuição seja governada pelas

densidades, distribuição e tipologia dos receptores da somatostatina, que são
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muito divergentes entre as espécies estudadas. Nessa fase apenas os

coeficientes de remoção fracional do sangue para o fígado e do sangue para os

rins apresentam boa correlação na extrapolação por massa corpórea.

Pelos estudos efetuados nesse trabalho, ficou claro que a cinética de

excreção pelas vias urinárias é a principal determinante da biodistribuição do

radiofármaco porque o subtraí diretamente da corrente sanguínea.

O efeito do uso de aminoácidos protetores é oposto ao efeito do

anestésico aplicado aos animais que sofrem bloqueio da filtração glomerular e

têm o mecanismo de contração da bexiga relaxado não chegando à micção,

portanto são cinéticas muito distintas obtidas a partir de condições artificiais

que necessitam uma avaliação criteriosa.

Observando os gráficos de projeção alométrica por massa nos quais

foram introduzidos os pontos referentes aos coeficientes de remoção fracional

para os dados calculados para os pacientes de PRRT se nota claramente o

efeito da introdução dessas condições artificiais. As curvas construídas a

partir dos k obtidos com os animais anestesiados têm maior inclinação

projetando valores maiores para o Humano. Os valores calculados

diretamente para o Humano,  se  considerado  o  efeito  do  uso  de  aminoácidos

protetores são muito superiores aqueles projetados. Se incluídos nas curvas

de projeção diminuiriam drasticamente a inclinação dessas curvas.

Por  isso  não  é  válida  a  introdução  dos resultados obtidos de

condições experimentais que induzem respostas metabólicas opostas dentro

da mesma curva de extrapolação. Esses dados devem ser analisados

separadamente.

4.2.4.2. Extrapolação usando alométrica baseada em metabolismo e

longevidade

Metabolismo

As equações alométricas apresentadas a seguir foram calculadas

nas unidades de medida recomendadas para estudos baseados em

metabolismo e longevidade: massa (kg), energia (kJ) e tempo (anos) [31, 136,

137].



230

Para as espécies estudadas nesse trabalho as relação alométricas

baseadas no metabolismo basal TMB (Tabela 15) e no metabolismo basal

específico TME (TMB dividida pela massa corpórea M) em função da massa

corpórea (M), calculada a partir de dados obtidos de Savage et alli. [133]

incluídos na Tabela 15, forneceram as equações (28) e (29), mostrando que na

escala de trabalho (0,050-0,250kg) para as espécies estudadas, a relação entre
21(M0,75 e M0,25).

TMB=3,47.M0,775

R2=0,978
(28)

TME=3,35.M0,21

R2=0,724
(29)

Portanto, a relação alométrica baseada apenas na massa corpórea é

suficiente, não necessitando fazer a correlação dos valores das taxas

metabólicas e dos coeficientes de remoção fracional.

Longevidade

A relação de b=0,25 tem sido correntemente usada para a

fenômeno,.

Considerando a expectativa média de vida ou longevidade (Tlong) das

espécies estudadas e do homem (Tabela 15), e com base na TMB foram

estabelecidas as relações alométricas apresentadas nas equações (30) e (31).

Equação  30  para  a  longevidade  esperada  para  o  homem  (Tlong=28 anos)

baseada nas predições da fisiologia. equação (31) para a longevidade

evidenciada para o homem (Tlong=80 anos) nos dias atuais.

Tlong=0,451.M0,369

R2=1
(30)

Tlong=0,016.M1,916

R2=0,995
(31)

Os resultados já mostram uma relação alométrica euclidiana que

foge a lei  do b=0,25 para a escala baseada nessas quatro espécies com suas

21
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respectivas massas corpóreas: (hamster armênio de 50g, hamster sírio de

60g, rato Wistar de 250g e Humano de 70kg), com uma super imposição

caracterizada pelo expoente b>1 quando se considera a longevidade

evidenciada de 80

Assim, quando são utilizados os dados de metabolismo e

longevidade para estimar a relação de tempo e entre o metabolismo dessas

espécies animais e o homem, usualmente feito pela multiplicação da taxa

metabólica basal pelo tempo de longevidade (TMB x Tlong), a simples relação de

massa entre as espécies elevada ao expoente b=0,25 não é adequada para a

Utilizando os dados da Tabela 15, foi calculada a relação que será

Tbio). Essa relação é usada para prever a

posologia e a frequência de administração de doses estimada em estudos com

animais. Para as espécies estudadas, foram obtidas as equações 32 e 33, para

o tempo biológico baseado na longevidade de 28 e 80 anos, respectivamente,

para o Humano, com dados expressos em kJ, kg e anos.

Tbio=6,24E+03.M1,21

R2=0,987
(32)

Tbio=1,45E+04.M0,864

R2=0,966
(33)

No presente trabalho o tempo biológico foi relacionado apenas com

o tempo de duração das medições para cada espécie animal estudada para

prever o comportamento do radiofármaco no Humano.  Na  Tabela  65  é

mostrado o tempo correspondente a dez dias da vida do Humano para os

hamsters e o rato.

Portanto, para estimar o comportamento farmacocinético do

LUTATE no Humano durante 10 dias (1.4400 minutos), seriam necessários os

seguintes tempos de medição in vivo para as espécies estudadas: (equação 32):

2,25  minutos para o hamster armênio, 2,80 minutos para o hamster sírio e

15,8 minutos para o rato Wistar, considerando a longevidade de 28 anos

para o Humano. (equação 33) 19,6 minutos para o hamster armênio, 88,3

minutos para o hamster sírio e  111  minutos  para  o rato Wistar,

considerando a longevidade de 80 anos para o Humano.
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Tabela 65. Projeção dos tempos biológicos relativos para as espécies

estudadas.

1 ano
na espécie
estudada

Quantidade de anos na espécie correspondente

Rato Hamster armênio Hamster sírio

Tlong
28 anosa

Tlong
80 anosb

Tlong
28 anos

Tlong
80 anos

Tlong
28 anos

Tlong
80 anos

Hamster sírio 1,25E+00 4,51E+00

Rato 7,01E+00 5,62E+00 5,62E+00 1,25E+00

Humano 9,14E+02 1,30E+02 6,41E+03 7,33E+02 5,14E+03 1,63E+02
aTlong 28 anos, considerando a longevidade de 28 anos para o Humano:
Tbio=6,24E+03.M1,21 (R2=0,987) (equação 32)

bTlong 80 anos, considerando a longevidade de 80 anos para o Humano:
Tbio=1,45E+04.M0,864 (R2=0,966)  (equação 33)

4.2.4.3. Extrapolação usando alometria baseada em parâmetros

fisiológicos

Na Figura 37 são mostradas as curvas de projeção  alomética entre

massa e parâmetros fisiológicos copilados da Tabela 15: 1) Tempo de

circulação do sangue (s); 2) Volume corrente, como volume total da massa

corpórea considerada (ml); 4) Débito cardíaco (ml.min-1); 5) Fluxo sanguíneo

renal (% do débito cardíaco e 6) Fluxo sanguíneo renal, como volume total da

massa corpórea considerada (ml.min-1), com suas respectivas equações

alométricas e coeficentes de regressão R2.

Como pode ser observado nessa figura, para a escalação por massa

desses parâmetro nas espécies estudadas os valores de b foram próximos de 1,

o que não justifica outro tipo de relação para a extrapolação de resultados.

A massa corpórea total é a variável mais fácil de ser mensurada em

estudos de biodistribuição. Por isso, seu uso deve ser sempre a primeira opção

na construção de escalas baseadas em alometria.

Entretanto, foram feitas extrapolações alométricas dos coeficientes

de remoção fracional k da Fase 1 de biodistribuição baseadas nos parâmetros

que se encontram nos limites extremos de obediência a lei do quarto poder:

relação entre massa corpórea e fluxo sanguíneo como porcentagem do débito

cardíaco, correlação M-0,16 (valores esperados com base na alometria de b -

0,25) relação entre massa corpórea e tempo de circulação sanguínea,
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M0,35 (valores esperados com base na alometria entre b=0,12 e

b=0,44) [31]. Esses resultados podem ser vistos na Tabela 64 e nas Figuras

37, 38 e 39.

Tempo de circulação sanguínea y=1,67.M0,35 R2=1
Volume plasmático y=0,08.M0,934 R2=0,979
Volume corrente y=1,73.M0,90 R2=0,998
Dédito cardíaco y=0,73.M0,81 R2=1
Fluxo sanguíneo nos rins (%DC) y=25,30.M-0,157 R2=0,812
Fluxo sanguíneo nos rins (volume) y=13,24.M0,86 R2=0,994
Volume de urina/dia y=0,46.M0,90 R2=0,992
TFG y=0,005.M0,92 R2=0,989

Figura 37. Relações alométricas entre massa corpórea e alguns parâmetros

fisiológicos selecionados da Tabela 15 para as espécies estudadas.
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Figura 38. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional k
calculados para a Fase 1 de biodistribuição para a remoção dos órgãos para o sangue
baseada no fluxo sanguíneo para os rins em função do débito cardíaco (%D. C.) para
as duas espécies de hamsters, o rato Wistar e o Homem Referência. (A)  Gráfico com
todas as curvas de projeção alométrica para k: da bexiga para a excreção, dos órgãos
para  o  sangue  e  dos  rins  para  a  bexiga reunidas para comparação das diferentes
ordens de grandeza. De (B) a (F), projeções baseadas na excreção pela via urinária e na
transferência de cada órgão para o sangue em separado com a equação alométrica e o
coeficiente de regressão quadrático correspondente.
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Figura 39. Projeção alométrica inter espécies dos coeficientes de remoção fracional k
calculados para a Fase 1 de biodistribuição para a remoção dos órgãos para o sangue
baseada no tempo de circulação sanguínea para as duas espécies de hamsters, o rato
Wistar e o Homem Referência. (A) Gráfico com todas as curvas de projeção alométrica
para k: da bexiga para a excreção, dos órgãos para o sangue e dos rins para a bexiga
reunidas para comparação das diferentes ordens de grandeza. De (B) a (F), projeções
baseadas na excreção pela via urinária e na transferência de cada órgão para o sangue
em separado com a equação alométrica e o coeficiente de regressão quadrático
correspondente.
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As correlações encontradas para a extrapolação dos coeficientes de

remoção fracional k baseadas nesses dois parâmetros, tempo de circulação

sanguínea e fluxo sanguíneo para os rins em função do débito cardíaco foram

de R2 , foi melhor que a correlação encontrada pela extrapolação baseada

apenas na massa corpórea para os mesmos valores de k (com R2 entre 0,70 e

1). Entretanto a falta de valores referência para os parâmetros a serem

relacionados compromete a utilização desse tipo de resultado.
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5. CONCLUSÕES

Os modelos baseados em análise compartimental desenvolvidos

neste trabalho para pequenos animais e para o humano apresentam excelente

concordância com os dados experimentais.

Apesar do pequeno número de animais utilizados para a construção

do modelo Animal, os resultados de biodistribuição in vivo intra espécies

apresentaram pouca variação, mesmo nos hamsters interoutbread, indicando

que é possível obter resultados reprodutíveis utilizando pequeno número de

animais e sem necropsia. Como vantagens resultam a redução das

quantidades de radiofármaco usadas nos experimentos, das doses no

trabalhador  envolvido  no  manuseio  dos  animais  e  do  tempo  total  dos

experimentos.

A principal limitação encontrada no uso de pequenos animais para

estudo de cinética de radiofármacos está na impossibilidade de reproduzir as

condições propiciadas aos humanos na escala dos animais (proteção renal,

respeito do volume líquido injetado, monitoramento dos parâmetros

bioquímicos, medições sem uso de anestésico).

Para os radiopeptídeos a cinética de excreção pelas vias urinárias é a

principal determinante da biodistribuição. No estudo com pequenos animais o

bloqueio da micção pela influência do agente anestésico é o principal fator

limitante da confiabilidade do modelo proposto porque introduz uma condição

artificial cuja interpretação depende de meta análise para avaliar sua

influência sobre a cinética de excreção pelas vias urinárias.

No caso dos análogos da Somatostatina, como o 177Lu-DOTATATO,

o manejo da excreção renal pela administração de aminoácidos no paciente

de PRRT introduz uma condição artificial de estímulo da micção e proteinúria

para eliminação do radiopeptídeo não captado pelas lesões tumorais.

A evidência do comprometimento do metabolismo em função do

tempo pós administração do anestésico, leva a questionar o tempo de duração

dos estudos de biodistribuição in vivo.

Na nossa análise, baseada no efeito do anestésico, no formato das

curvas de biodistribuição para todas as espécies animais estudadas,
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considerando as duas cinéticas apresentadas pelos ratos Wistar, em relação

ao uso da alometria, concluímos que, dentre as formas de extrapolação

estudadas, a projeção usando alometria por massa é a mais adequada para

prever a biodistribuição de radiopeptídeos análogos da Somatostatina no

humano.

A escalação usando alometria por longevidade não parece adequada

para prever a meia vida biológica de radiopeptídeos análogos da Somatostatina

em humanos, podendo ser utilizada para planejar o tempo de duração dos

estudos de biodistribuição.

Por outro lado, a escalação alométrica baseada em parâmetros

fisiológicos mostra aspectos importantes da variação interespécies. Entretanto,

a medição desses parâmetros deve estar associada com a exata condição do

animal, necessitando uma severa padronização das condições experimentais.

Os estudos utilizando o modelo Animal proposto neste trabalho

podem ser restritos a tempos entre 30 e 40 minutos, tempos correspondentes

à Fase 1 da biodistribuição para as espécies estudadas e outros pequenos

animais, sem comprometimento dos resultados.

Para os estudos de dosimetria concluímos que o modelo Humano

proposto nesse trabalho, baseado em análise compartimental, usando as

constantes de remoção fracional, pode ser aplicado diretamente em estudos de

biodistribuição para a dosimetria de pacientes. É uma alternativa rápida,

capaz de estimar as doses absorvidas em 26 órgãos e tecidos, que em sua

maioria não conseguem ser discriminados pelo uso de voxeis e simuladores

matemáticos em estudos baseados em imagens. Utilizando o conceito de

parâmetro somador (Sigma) é possível discriminar a captação nas lesões

tumorais mesmo em relação a tecidos normais, eliminado o efeito de

sobreposição dessa amostragem.
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ANEXO A: FICHA TÉCNICA DO LUTATE PRODUZIDO NA DIRETORIA DE
RADIOFARMÁCIA DO IPEN.

aDenominação Comum Brasileira (ANVISA).
Fonte: http://www.ipen.br [65].

a

http://www.ipen.br
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ANEXO B: AMINOÁCIDOS COMUNS E SUA PADRONIZAÇÃO PARA
DESCRIÇÃO DE SEQUÊNCIAS SQSP E SQSFP

Código de 1 letra Código de 3 letras Nome
A Ala Alanina
B Asx Ácido aspártico ou Aspargina
C Cys Cisteína
D Asp Ácido aspártico
E Glu Ácido glutâmico
F Phe Fenilalanina
G Gly Glicina
H His Histidina
I Ile Isoleucina
J Xle Isoleucina ou Leucina
K Lys Lisina
L Leu Leucina
M Met Metionina
N Asp Aspargina
O Pyl Pirrolisina
P Pro Prolina
Q Gln Glutamina
R Arg Arginina
S Ser Serina
T Thr Treonina
U Scy Selenocisteína
V Val Valina
X Xxx Incomum ou Inespecífico
Y Tyr Tiroxina
Z Glx Ácido glutâmico

Fonte: CAS REGISTRYSM: BLAST® similarity searching via STN Express® guide [33]
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ANEXO C: ABREVIATURAS INTERNACIONAIS DOS HORMÔNIOS.

Abreviatura
Internacional Nomes em português e em inglês

ACTH Hormônio Adrenocorticotrófico (adrenocorticotrofic hormone)
ADH Hormônio anti diurético (antidiuretic hormone)
CT Calcitonina (calcitonin)
GH Hormônio de crescimento (growth hormone)
GLU Glucagon
hCG Gonadotrofina coriônica humana (human chorionic gonadotrofin)
hSL Somatolactina humana (human somatolactin)
PP Polipeptídeo pancreático
PRL Prolactina (prolactin)
PTH Hormônio paratireóidico (parathyroid hormone)
TSH Hormônio estimulante da tireóide (thyroid stimulating hormone)
SS Somatostatina
SSA Análogos da somatostatina
DTM Domínio transmembrana da célula
FSH Hormônio folículo estimulante (folicule stimulating hormone)



Figura D1. Imagem do estudo piloto para dois camundongos Balb C (Camundongos X
e Y) com indicação das áreas de interesse (ROI: fígado, rins, bexiga e veia caudal),
escala de cores indicativas das concentrações de atividade no corpo do animal e
escala de tempo de 0 a 90 minutos com seta vermelha indicando o tempo pós injeção
referente à tomada da imagem.
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Figura D3. Imagem do rato Wistar, cinética 1 (Rato A) com indicação das áreas de
interesse (ROI: fígado, rins, bexiga e veia caudal) , escala de cores indicativas das
concentrações de atividade no corpo do animal e escala de tempo de 0 a 130 minutos
com seta vermelha indicando o tempo pós injeção referente à tomada da imagem.
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Figura D5. Imagem do rato Wistar, cinética 2 (Rato D) com indicação das áreas de
interesse (ROI: fígado, rins, bexiga e veia caudal) , escala de cores indicativas das
concentrações de atividade no corpo do animal e escala de tempo de 0 a 268 minutos
com seta vermelha indicando o tempo pós injeção referente à tomada da imagem.
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Figura D7. Imagem do hamster sírio (Hamster 1) com indicação das áreas de interesse
(ROI: fígado, rins, bexiga e safena) , escala de cores indicativas das concentrações de
atividade no corpo do animal e escala de tempo de 0 a 90 minutos com seta vermelha
indicando o tempo pós injeção referente à tomada da imagem.
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Figura  D9.  Imagem  do  hamster  armênio  (Hamster  4)  com indicação das áreas de
interesse (ROI: fígado, rins, bexiga e safena) , escala de cores indicativas das
concentrações de atividade no corpo do animal e escala de tempo de 0 a 90 minutos
com seta vermelha indicando o tempo pós injeção referente à tomada da imagem.
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ANEXO E: TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE ATIVIDADE
POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO LEVANTAMENTO
DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E1. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i. (min)
presente no sítio de injeção (veia caudal superior) do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo

p.i.
(min)

Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo
(n=5)

0 100 ND 100 100 100 100 0 (100-100)

2 81,32 ND 81,52 84,26 78,32 81,356 2,427 (78,32-84,26)

5 75,02 ND 62,67 73,25 71,27 70,553 5,474 (62,67-75,02)

8 68,85 ND 63,04 65,34 62,89 65,031 2,783 (62,89-68,85)

11 62,24 ND 54,70 58,37 54,33 57,408 3,700 (54,33-62,24)

14 55,78 ND 45,18 49,26 48,17 49,596 4,466 (45,18-55,78)

17 49,70 ND 40,61 44,76 44,42 44,871 3,727 (40,61-49,70)

20 45,14 ND 35,96 38,65 39,98 39,934 3,854 (35,96-45,14)

23 39,92 ND 32,10 35,02 35,17 35,551 3,238 (32,10-39,92)

26 34,77 ND 28,08 31,97 32,03 31,713 2,754 (28,08-34,77)

29 30,74 ND 24,13 26,87 29,14 27,718 2,872 (24,13-30,74)

32 26,28 ND 20,60 22,73 25,12 23,683 2,531 (20,60-26,28)

35 23,43 ND 17,57 19,45 21,87 20,580 2,593 (17,57-23,43)

38 20,11 ND 14,74 16,53 19,56 17,733 2,543 (14,74-20,11)

41 16,64 ND 11,69 13,44 16,13 14,475 2,330 (11,69-16,64)

44 14,58 ND 10,12 11,86 13,72 12,571 1,989 (10,12-14,58)

47 11,64 ND 8,08 10,06 11,03 10,203 1,557 (8,08-11,64)

50 9,22 ND 7,07 8,13 8,66 8,271 0,916 (7,07-9,22)

53 7,06 ND 5,45 6,93 6,12 6,392 0,752 (5,45-7,06)

56 6,16 ND 4,90 5,21 4,98 5,311 0,579 (4,90-6,16)

59 4,12 ND 3,96 4,18 3,61 3,969 0,257 (3,96-4,18)

62 2,95 ND 2,91 2,87 2,64 2,843 0,140 (2,64-2,95)

65 1,00 ND 1,98 1,55 1,33 1,465 0,414 (1,00-1,98)

68 0,14 ND 1,77 0,73 0,82 0,867 0,675 (0,14-1,77)

71 0,00 ND 0,95 0,52 0,12 0,399 0,431 (0-0,95)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E2. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i. (min)
presente no fígado do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo p.i.

(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo
(n=5)

0 0 0 0 0 0 0 0 (0-0)

2 4,39 5,45 5,85 5,23 5,67 5,285 0,568 (4,39-5,85)

5 6,48 7,51 7,23 6,73 6,45 6,880 0,471 (6,45-7,51)

8 6,55 6,46 6,88 6,54 6,76 6,638 0,175 (6,46-7,51)

11 6,46 7,32 6,55 6,41 6,78 6,704 0,372 (6,41-7,32)

14 7,22 5,98 6,48 6,87 7,09 6,728 0,504 (5,98-7,22)

17 7,12 6,95 6,45 6,89 6,75 6,832 0,251 (6,45-7,12)

20 7,02 6,75 7,12 6,93 6,98 6,960 0,137 (6,75-7,90)

23 7,15 7,9 7 6,98 6,84 7,174 0,420 (19.74-24.22)

26 6,98 10,5 6,93 6,76 6,83 7,600 1,623 (6,76-10,50)

29 7,14 7,65 6,88 6,78 6,89 7,068 0,351 (6,65-7,65)

32 6,82 6,85 7,01 6,87 7,17 6,944 0,146 (6,82-7,17

35 7,22 7,63 6,75 7,12 7,06 7,156 0,318 (6,75-7,63)

38 7,85 7,17 6,67 6,78 7,11 7,116 0,462 (6,67-7,63)

41 6,88 6,72 6,87 6,76 6,78 6,802 0,070 (6,72-6,88)

44 6,98 6,21 6,53 6,63 6,87 6,644 0,302 (6,21-6,98)

47 7,17 7,07 7,01 6,93 6,99 7,034 0,091 (6,93-7,17)

50 6,93 6,67 7,25 6,89 6,96 6,940 0,207 (6,67-6,96)

53 7,02 7,06 7,31 7,02 6,88 7,058 0,157 (6,88-7,31)

56 6,73 7,39 6,77 6,78 6,82 6,898 0,277 (6,73-7,39)

59 6,21 6,57 6,65 6,85 6,73 6,602 0,242 (6,21-6,85)

62 6,77 6,29 6,65 6,71 6,57 6,598 0,187 (6,29-6,77)

65 6 6,36 6,43 6,74 6,28 6,362 0,267 (6,00-6,74)

68 6,25 6,11 6,24 6,66 6,15 6,282 0,219 (6,11-6,66)

71 6,54 4,78 6,35 6,56 6,38 6,122 0,756 (4,78-6,56)

74 5,98 5,55 6,22 6,65 6,25 6,130 0,404 (5,55-6,65)

77 5,77 6,33 ND 6,02 6,03 6,038 0,229 (5,77-6,33)

80 ND 7,52 ND ND ND 7,520 ND ND

83 ND 6,29 ND ND ND 6,290 ND ND

86 ND 6,22 ND ND ND 6,220 ND ND

89 ND 5,72 ND ND ND 5,720 ND ND

92 ND 5,56 ND ND ND 5,560 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E2 (Cont.). Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i.
(min) presente no fígado do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo p.i.

(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo
(n=5)

95 ND 5,79 ND ND ND 5,790 ND ND

98 ND 6,31 ND ND ND 6,310 ND ND

101 ND 5,87 ND ND ND 5,870 ND ND

104 ND 5,92 ND ND ND 5,92 ND ND

107 ND ND ND ND ND ND ND ND

110 ND 5,23 ND ND ND 5,23 ND ND

113 ND 4,21 ND ND ND 4,21 ND ND

116 ND 6,47 ND ND ND 6,47 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E3. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i. (min)
presente nos rins do Rato Wistar (cinética 1).

Tempo p.i.
(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo

(n=5)
0 0 0 0 0 0 0 0 (0-))

2 4,27 5,37 5,25 4,85 4,935 0,496 (4.27-5.37)

5 7,32 9,57 8,16 8,16 8,302 0,933 (7.32-9.57)

8 14,53 13,08 12,25 13,28 13,54 13,337 0,824 (12.25-14.53)

11 18,25 14,98 15,33 16,13 15,97 16,133 1,273 (14.98-18.25)

14 19 17,76 18,66 19,31 18,83 18,713 0,585 (17.76-19.31)-

17 21,17 19,82 20,05 21,40 20,62 20,613 0,686 (19.82-21.40)

20 24,22 19,74 21,15 23,06 22,40 22,113 1,730 (19.74-24.22)

23 24,05 20,15 22,17 23,05 22,15 22,314 1,439 (22.17-24.05)

26 26,42 20,91 23,82 24,63 23,46 23,847 2,000 (20.91-26.42)

29 26,02 20,27 24,12 24,35 24,06 23,765 2,113 (20.27-26.02)

32 25,98 21,5 24 25,49 23,41 24,075 1,782 (21.50-25.98)

35 25,62 22,66 23,6 25,77 23,98 24,327 1,341 (22.66-25.77)

38 25,33 22,88 23,75 26,08 23,71 24,351 1,313 (22.88-26.08)

41 24,98 22,09 23,59 25,78 24,21 24,130 1,406 (22.09-25.78)

44 24,55 21,98 23,15 25,40 23,67 23,750 1,310 (21.98-25.40)

47 23,22 21,18 22,73 24,82 23,00 22,989 1,297 (21.18-24.82)

50 22,05 20,87 22,93 24,38 22,60 22,567 1,282 (20.87-24.38)

53 21,33 19,05 20,15 23,57 22,04 21,228 1,736 (19.05-23.57)

56 19,05 14,95 18,73 17,00 17,32 17,410 1,632 (14.95-19.05)

59 16,24 13,96 16,04 15,10 15,85 15,438 0,932 (13.96-16.24)

62 15,91 15,07 15,23 15,49 15,45 15,430 0,318 (15.07-15.91)

65 14,31 13,27 13,17 13,79 13,35 13,578 0,473 (13.17-14.31)

68 13,09 12,66 13 12,88 12,65 12,855 0,198 (12.66-13.09)

71 13,9 13,12 13,65 13,51 13,45 13,526 0,286 (13.12-13.90)

74 14,24 14,87 14 14,56 14,42 14,416 0,328 (14.00-14.87)

77 13,75 15,03 13,95 14,39 14,28 14,280 0,491 (13.75-15.03)

80 13,43 11,44 ND 13,63 14,23 13,183 1,210 (11.44-14.23)

83 13,26 13,99 ND 14,33 13,88 13,865 0,447 (13.26-14.33)

86 13,66 14,87 ND 13,66 14,23 14,105 0,576 (12.89-13.34)

89 ND 12,89 ND 13,28 13,34 13,170 0,244 (12.89-13.34)

92 ND 12,84 ND 14,02 13,22 13,360 0,602 (12.89-14.02)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E3 (Cont.). Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i.
(min) presente nos rins do Rato Wistar (cinética 1).

Tempo p.i.
(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo

95 ND 14 ND 13,32 13,65 13,657 0,340 (13.32-14.00)

98 ND 14,47 ND ND 14,00 14,235 0,332 (14.00-14.47)

101 ND 12,67 ND ND 13,71 13,190 0,735 (12.67-13.71)

104 ND 13,86 ND ND 14,22 14,040 0,255 (13.86-14.22)

107 ND 14,04 ND ND 14,34 14,190 0,212 (14.04-14.34)

110 ND 13,49 ND ND 14,22 13,855 ND (13,49-14,22)

113 ND 11,02 ND ND 14,65 12,835 ND (11,02-14,65)

116 ND 10,25 ND ND 14,73 12,490 ND (10,25-14,73)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E4. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i. (min)
presente na bexiga do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo p.i.

(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo
n=5

0 0 0 0 0 0 0 0 (0-0)

2 0,21 0,04 0,28 0,08 0,23 0,168 0,103 (0,04-0,28)

5 0,33 0,04 0,28 0,23 0,25 0,226 0,111 (0,04-0,33)

8 0,32 0,39 0,25 0,37 0,37 0,340 0,057 (0,25-0,39)

11 0,41 0,39 0,37 0,42 0,42 0,402 0,022 (0,37-0,42)

14 0,62 0,36 0,39 0,51 0,49 0,474 0,104 (0,36-0,62)

17 0,58 0,34 0,43 0,53 0,52 0,480 0,095 (0,34-0,58)

20 0,8 0,4 0,61 0,6 0,72 0,626 0,151 (0,40-0,80)

23 1,12 0,81 0,65 0,82 1,02 0,884 0,186 (0,65-1,12)

26 1,4 0,81 0,82 0,93 1,24 1,040 0,266 (0,81-1,40)

29 1,52 1,02 0,87 0,98 1,46 1,170 0,298 (0,87-1,52)

32 1,77 1,07 0,95 1,22 1,57 1,316 0,344 (0,95-1,77)

35 1,93 1,41 1,02 1,35 1,98 1,538 0,409 (1,02-1,98)

38 2,05 1,77 1,14 1,62 2,11 1,738 0,390 (1,14-2,05)

41 2,02 2,05 1,35 1,94 2,14 1,900 0,316 (1,35-2,02)

44 2,22 2,27 1,52 2,02 2,31 2,068 0,326 (1,52-2,31

47 2,33 2,49 1,93 2,15 2,55 2,290 0,254 (1,93-2,33)

50 2,41 2,52 2,36 2,39 2,64 2,464 0,115 (2,36-2,52)

53 2,77 2,96 2,72 2,86 2,97 2,856 0,111 (2,72-2,97)

56 3,25 2,89 3,34 3,18 3,23 3,178 0,171 (2,89-3,34)

59 3,89 3,62 3,25 3,73 3,92 3,682 0,270 (3,25-3,92)

62 4,24 3,77 3,89 3,95 4,32 4,034 0,235 (3,77-4,24)

65 4,33 3,78 4,15 4,21 4,4 4,174 0,241 (3,78-4,33)

68 4 3,84 4,03 4,22 4,51 4,120 0,256 (3,84-4,51)

71 4,35 4 4,42 4,29 4,55 4,322 0,204 (4,00-4,55)

74 4,79 4,02 4,78 4,65 4,73 4,594 0,326 (4,02-4,78)

77 4,83 4,44 ND 4,77 4,87 4,728 0,196 ND

80 ND ND ND ND ND 4,663 ND ND

83 ND 4,44 ND ND ND 4,440 ND ND

86 ND 4,35 ND ND ND 4,350 ND ND

89 ND 4,52 ND ND ND 4,520 ND ND

92 ND 4,7 ND ND ND 4,700 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E4 (Cont.). Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção, p.i.
(min) presente na bexiga do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo p.i.

(min) Rato A Rato B Rato E Rato F Rato G Media Desv Intervalo
n=5

95 ND 4,79 ND ND ND 4,790 ND ND

98 ND 4,64 ND ND ND 4,640 ND ND

101 ND 4,91 ND ND ND 4,910 ND ND

104 ND 4,81 ND ND ND 4,810 ND ND

107 ND ND ND ND ND 2,33 ND ND

110 ND 0,46 ND ND ND 0,49 ND ND

113 ND 0,19 ND ND ND 0,19 ND ND

116 ND 0,12 ND ND ND 0,12 ND ND



259

ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E5. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo pós injeção (min)
presente no corpo inteiro do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo

p.i.
(min)

Rato A Rato B Rato c Rato F Rato G Media Desv Intervalo
(n=5)

0 0 0 0 0 0 0 0 (0-0)

2 4,27 ND 5,37 5,25 4,85 4,935 0,496 (4,27-5,37)

5 7,32 9,57 ND 8,16 8,16 8,302 0,933 (7,32-9,57)

8 14,53 13,08 12,25 13,28 13,54 13,337 0,824 (12,25-14,53)

11 18,25 14,98 15,33 16,13 15,97 16,133 1,273 (14,98-18,25)

14 19 17,76 18,66 19,31 18,83 18,713 0,585 (17,76-19,31)-

17 21,17 19,82 20,05 21,40 20,62 20,613 0,686 (19,82-21,40)

20 24,22 19,74 21,15 23,06 22,40 22,113 1,730 (19,74-24,22)

23 24,05 20,15 22,17 23,05 22,15 22,314 1,439 (22,17-24,05)

26 26,42 20,91 23,82 24,63 23,46 23,847 2,000 (20,91-26,42)

29 26,02 20,27 24,12 24,35 24,06 23,765 2,113 (20,27-26,02)

32 25,98 21,5 24 25,49 23,41 24,075 1,782 (21,50-25,98)

35 25,62 22,66 23,6 25,77 23,98 24,327 1,341 (22,66-25,77)

38 25,33 22,88 23,75 26,08 23,71 24,351 1,313 (22,88-26,08)

41 24,98 22,09 23,59 25,78 24,21 24,130 1,406 (22,09-25,78)

44 24,55 21,98 23,15 25,40 23,67 23,750 1,310 (21,98-25,40)

47 23,22 21,18 22,73 24,82 23,00 22,989 1,297 (21,18-24,82)

50 22,05 20,87 22,93 24,38 22,60 22,567 1,282 (20,87-24,38)

53 21,33 19,05 20,15 23,57 22,04 21,228 1,736 (19,05-23,57)

56 19,05 14,95 18,73 17,00 17,32 17,410 1,632 (14,95-19,05)

59 16,24 13,96 16,04 15,10 15,85 15,438 0,932 (13,96-16,24)

62 15,91 15,07 15,23 15,49 15,45 15,430 0,318 (15,07-15,91)

65 14,31 13,27 13,17 13,79 13,35 13,578 0,473 (13,17-14,31)

68 13,09 12,66 13 12,88 12,65 12,855 0,198 (12,66-13,09)

71 13,9 13,12 13,65 13,51 13,45 13,526 0,286 (13,12-13,90)

74 14,24 14,87 14 14,56 14,42 14,416 0,328 (14,00-14,87)

77 13,75 15,03 13,95 14,39 14,28 14,280 0,491 (13,75-15,03)

80 13,43 11,44 ND 13,63 14,23 13,183 1,210 (11,44-14,23)

83 13,26 13,99 ND 14,33 13,88 13,865 0,447 (13,26-14,33)

86 13,66 14,87 ND 13,66 14,23 14,105 0,576 (12,89-13,34)

89 ND 12,89 ND 13,28 13,34 13,170 0,244 (12,89-13,34)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E5 (Cont.). Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente
no corpo inteiro do Rato Wistar (cinética 1).
Tempo

p.i.
(min)

Rato A Rato B Rato c Rato F Rato G Media Desv Intervalo
(n=5)

92 ND 12,84 ND 14,02 13,22 13,36 0,60 (12,89-14,02)

95 ND 14 ND 13,32 13,65 13,66 0,34 (13,32-14,00)

98 ND 14,47 ND ND 14,00 14,24 0,33 (14,00-14,47)

101 ND 12,67 ND ND 13,71 13,19 0,74 (12,67-13,71)

104 ND 13,86 ND ND 14,22 14,04 0,25 (13,86-14,22)

107 ND 14,04 ND ND 14,34 14,19 0,21 (14,04-14,34)

110 ND ND ND ND 14,22 14,22 ND ND

113 ND ND ND ND 14,65 14,65 ND ND

116 ND ND ND ND 14,73 14,73 ND ND

110 ND 13,49 ND ND ND 13,49 ND ND

113 ND 11,02 ND ND ND 11,02 ND ND

116 ND 10,25 ND ND ND 10,25 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E6. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente no sítio
de injeção (veia caudal superior) do Rato Wistar (cinética 2).

Tempo p.i. (min) Rato C Rato D Media Desv Intervalo (n=2)

0 100 100 100 0 (100-100)

2 66,38 71,23 68,81 3,43 (66,38-71,23)

4,5 58,65 60,71 59,68 1,46 (58,65-60,71)

9 51,1 52,47 51,78 0,97 (51,10-52,47)

12 45,36 46,62 45,99 0,89 (145,36-46,62)

14,5 40,68 41,76 41,22 0,77 (40,68-41,76)

17,5 36,85 36,78 36,82 0,05 (36,85-36,78)

20,5 32,82 33,48 33,15 0,47 (32,82-33,48)

23,5 29,63 30,33 29,98 0,49 (29,63-30,33)

26,5 24,96 25,15 25,06 0,13 (24,96-25,15)

29,5 18,75 18,55 18,65 0,14 (18,55-18,75)

32,5 14,57 15,44 15 0,62 (14,57-15,44)

35,5 12,03 12,23 12,13 0,14 (12,03-12,23)

38,5 8,47 8,98 8,73 0,36 (8,47-8,98)

42 5,69 6,19 5,94 0,35 (5,69-6,19)

45 3,92 4,17 4,05 0,17 (3,92-4,17)

49,5 1,93 2,13 2,03 0,14 (1,93-2,13)

52,5 1,73 2 1,87 0,19 (1,73-2,00)

56 0 0 0 0 (0-0)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E7. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo p.i. (min) presente no
fígado do Rato Wistar (cinética 2).

Tempo p.i.
(min) Rato C Rato D Media Desv Intervalo (n=2)

0 0 0 0 0 (0-0)

2,0 5,85 ND 5,850 ND 5,85

4,5 7,23 4,45 5,840 1,966 (6,56-7,23)

9,0 6,88 ND 6,880 ND 6,88

12,0 6,55 6,56 6,555 0,007 (6,55-6,56)

14,5 6,48 5,31 5,895 0,827 (5,31-6,48)

17,5 6,45 5,32 5,885 0,799 (5,32-6,45)

20,5 7,12 6,69 6,905 0,304 (6,69-7,12)

23,5 7 6,94 6,970 0,042 (6,94-7,00)

26,5 6,93 6 6,465 0,658 (6,00-6,93)

29,5 6,88 7,05 6,965 0,120 (6,88-7,05)

32,5 7,01 7,74 7,375 0,516 (7,01-7,55)

35,5 6,75 8,18 7,465 1,011 (6,75-8,18)

38,5 6,67 7,55 7,110 0,622 (6,67-7,55)

42,0 6,87 7,93 7,400 0,750 (6,87-7,93)

45,0 6,53 7,61 7,070 0,764 (6,53-7,61)

49,5 7,01 8,03 7,520 0,721 (7,01-8,03)

52,5 7,25 7,14 7,195 0,078 (7,14-7,25)

56,0 7,31 7,85 7,580 0,382 (7,31-7,85)

59,0 ND 7,26 7,260 ND 7,26

262,0 ND 8,2 8,2 ND 8,2
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E8. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente na
nos rins para o Rato Wistar (cinética 2).

Tempo p.i.
(min) Rato C Rato D Media Desv Intervalo (n=2)

0 0 0 0 ND (0-0)

2,0 6,23 ND 6,230 ND ND

4,5 7,58 6,24 6,910 0,948 (6,24-7,58)

9,0 12,24 ND 12,240 ND ND

12,0 15,17 15,87 15,520 0,495 (15,17-15,87)

14,5 21,18 25,71 23,445 3,203 (21,18-25,71)

17,5 23,22 22,37 22,795 0,601 (22,37-23,22)

20,5 25,21 22,84 24,025 1,676 (22,84-25,21)

23,5 24,95 25,85 25,400 0,636 (24,95-26,55)

26,5 26,55 25,92 26,236 0,444 (25,92-26,55)-

29,5 26,77 24,49 25,630 1,612 (24,49--26,77)

32,5 28,98 26,23 27,605 1,945 (26,23-28,98)

35,5 29,04 25,44 27,240 2,546 (25,44-29,04)

38,5 30,04 27,37 28,705 1,888 (27,37-30,04)

42,0 30,27 26,8 28,535 2,454 (26,80-30,27)

45,0 29,67 26,65 28,160 2,135 (26,65-29,67)

49,5 30,05 26,68 28,365 2,383 (26,68-30,05)

52,5 30,23 28,89 29,560 0,948 (28,89-30,23)

56,0 30,33 30,65 30,490 0,226 (30,33-30,65)

59,0 ND 29,27 29,270 ND ND

262,0 ND 30,13 30,130 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E9. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente na
bexiga do Rato Wistar (cinética 2).

Tempo p.i.
(min) Rato C Rato D Media Desv Intervalo (n=2)

0 0 0 0 0 (0-0)

2,0 0,33 0,22 0,275 0,078 (0,22-0,33)

4,5 0,35 0,350 0 ND

9,0 0,35 0,34 0,345 0,007 (0,34-0,35)

12,0 0,38 0,45 0,415 0,049 (0,38-0,45)

14,5 0,38 0,68 0,530 0,212 (0,38-0,68)

17,5 0,33 0,3 0,315 0,021 (0,30-0,33)

20,5 0,39 0,26 0,325 0,092 (0,26-0,39)

23,5 0,41 0,52 0,465 0,078 (0,41-0,52)

26,5 0,33 0,38 0,355 0,035 (0,33-0,38)

29,5 0,35 0,3 0,325 0,035 (0,30-0,35)

32,5 0,35 0,33 0,340 0,014 (0,33-0,35)

35,5 0,34 0,25 0,295 0,064 (0,25-0,34)

38,5 0,36 0,39 0,375 0,021 (0,36-0,39)

42,0 0,35 0,25 0,300 0,071 (0,25-0,35)

45,0 0,39 0,26 0,325 0,092 (0,26-0,39)

49,5 0,32 0,28 0,300 0,028 (0,28-0,32)

52,5 0,34 0,97 0,655 0,445 (0,34-0,97)

56,0 0,33 0,26 0,295 0,049 (0,26-0,33)

59,0 ND 0,24 0,240 ND ND

262,0 ND 0,33 0,330 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E10. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente no
corpo inteiro do Rato Wistar (cinética 2).

Tempo p.i.
(min) Rato C Rato D Media Desv Intervalo (n=2)

0 0 0 0 0 (0-0)

2,0 6,23 ND 6,23 ND ND

4,5 7,58 6,24 5,95 0,95 (6.24-7.58)

9,0 12,24 7,34 9,79 3,46 ND

12,0 15,17 15,87 12,74 0,49 (15.17-15.870

14,5 21,18 25,71 16,59 3,20 (21.18-25.71)

17,5 23,22 22,37 17,50 0,60 (22.37-23.22)

20,5 25,21 22,84 19,13 1,68 (22.84-25.21)

23,5 24,95 25,85 20,03 0,64 (24.95-26.55)

26,5 26,55 25,92 21,38 0,44 (25.92-26.55)-

29,5 26,77 24,49 21,78 1,61 (24.49--26.77)

32,5 28,98 26,23 22,83 1,94 (26.23-28.98)

35,5 29,04 25,44 23,27 2,55 (25.44-29.04)

38,5 30,04 27,37 24,21 1,89 (27.37-28.71)

42,0 30,27 26,8 24,80 2,45 (26.80-30.27)

45,0 29,67 26,65 25,01 2,14 (26.25-29.67)

49,5 30,05 26,68 25,59 2,38 (26.68-30.05)

52,5 30,23 28,89 26,34 0,95 (28.89-30.23)

56,0 30,33 30,65 27,00 0,23 (30.33-30.65)

59,0 ND 29,27 24,93 ND ND

262,0 ND 30,13 ND ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E11. Média da fração de atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente na veia
safena esquerda do Hamster Sírio.

Tempo p.i.
(Min)

Hamster Sírio
Media Desv Intervalo (n=3)1 2 3

0 100 100 100 100 ND (100-100)

4 34,96 41,88 48,88 41,907 6,960 (34,96-48,88)

7 26,6 40,48 32,54 33,207 6,964 (32,54-40,48)

10 22,34 35,75 31,04 29,710 6,803 (22,34-35,75)

13 16,77 33,36 21,1 23,743 8,605 (16,77-33,36)

17 15,06 29,47 13,38 19,303 8,845 (13,38-29,47)

21 9,11 27,15 17,13 17,797 9,038 (9,11-27,15)

24 9 23,49 15,24 15,910 7,268 (9,00-23,49)

27 8,38 22,67 15,8 15,617 7,147 (8,38-22,67)

30 8,52 19,7 14,76 14,327 5,603 (8,52-19,7)

33 9,49 16,61 12,55 12,883 3,572 (9,49-16,61)

36 10,11 15,91 12,7 12,907 2,906 (10,11-15,91)

39 9,66 14,08 12,095 11,945 2,214 (9,66-14,08)

42 10,15 15,19 12,425 12,588 2,524 (10,15-15,19)

45 10,9 14,75 12,45 12,700 1,937 (10,9-14,75)

48 11,81 15,85 12,825 13,495 2,102 (11,81-15,85)

51 11,31 15,05 13,83 13,397 1,907 (11,31-15,05)

54 10,87 16,99 13,18 13,680 3,090 (10,87-16,99)

57 12,36 11,34 13,93 12,543 1,305 (11,34-13,93)

60 12,53 10,41 11,85 11,597 1,082 (10,41-12,53)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E12. Fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente no fígado do
Hamster Sírio.

Tempo p.i.
(min)

Hamster Sírio
Média Desv Intervalo (n=3)

1 2 3

0 100 100 100 100 ND (100-100)

4 0,89 0,81 0,85 0,850 0,040 (0,81-0,89)

7 0,62 0,5 0,54 0,553 0,061 (0,50-0,62)

10 1,03 0,58 0,85 0,820 0,226 (0,58-1,03)

13 0,87 0,59 0,82 0,760 0,149 (0,59-0,87)

17 0,88 0,89 1,325 1,032 0,254 (0,88-1,32)

21 0,94 0,77 0,841 0,850 0,085 (0,77-0,94)

24 1,05 0,74 0,88 0,890 0,155 (0,74-1,05)

27 0,99 0,77 0,91 0,890 0,111 (0,77-0,99)

30 0,96 0,6 0,78 0,780 0,180 (0,60-0,96)

33 0,96 0,82 0,83 0,870 0,078 (0,82-0,96)

36 1,28 0,84 0,9 1,007 0,239 (0,84-1,28)

39 0,94 0,76 1,02 0,907 0,133 (0,76-1,02)

42 1,25 0,8 0,87 0,973 0,242 (0,80-1,25)

45 1,05 1,05 1,15 1,083 0,058 (1,05-1,15)

48 1,07 0,92 1,05 1,013 0,081 (0,92-1,07)

51 0,97 1,42 0,995 1,128 0,253 (0,97-1,42)

54 1,18 0,98 1,195 1,118 0,120 (0,98-1,20)

57 1,11 1,23 1,08 1,140 0,079 (1,08-1,14)

60 1,14 1,37 1,17 1,227 0,125 (1,17-1,37)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E13. Fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente nos rins do
Hamster Sírio.

Tempo p.i.
(min)

Hamster Sírio
Media Desv Intervalo (n=3)

1 2 3

0 100 100 100 100 0 (100-100)

4 1,67 0,81 1,25 1,440 0,105 (1,25-1,67)

7 1,33 1,54 1,45 1,983 0,315 (1,33-1,54)

10 2,26 1,64 2,05 1,677 0,248 (1,64-2,26)

13 1,90 1,41 1,72 1,773 0,112 (1,41-1,90)

17 1,90 1,69 1,73 2,127 0,658 (1,69-1,90)

21 2,82 1,51 2,05 1,910 0,574 (1,51-2,82)

24 2,52 1,38 1,83 1,973 0,838 (1,38-2,52)

27 2,87 1,21 1,84 2,312 0,232 (1,21-2,87)

30 2,11 2,26 2,57 1,721 0,329 (2,11-2,57)

33 1,35 1,84 1,98 2,472 0,172 (1,23-1,98)

36 2,67 2,36 2,39 2,693 0,040 (2,36-2,67)

39 2,74 2,67 2,67 2,557 0,329 (2,67-2,74)

42 2,91 2,26 2,50 2,592 0,285 (2,26-2,91)

45 2,87 2,30 2,61 2,555 0,351 (2,30-2,87)

48 2,89 2,19 2,59 2,620 0,174 (2,50-2,89)

51 2,82 2,50 2,54 2,917 0,749 (2,50-2,82)

54 3,76 2,33 2,66 3,068 0,161 (2,33-2,66)

57 3,24 2,92 3,05 3,220 0,145 (2,92-3,24)

60 3,21 3,37 3,08 1,242 0,430 (3,08-3,21)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E14.  Fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente no resto do
corpo do Hamster Sírio.

Tempo p.i,
(min)

Hamster Sírio
Media Desv Intervalo (n=3)

1 2 3

0 0 0 0 0 0 (0-0)

4 61,17 53,69 59,65 60,63 7,19 (53,77-68,11)

7 68,11 53,77 60,00 62,63 6,40 (56,19-68,99)

10 68,99 56,19 62,72 64,72 8,98 (56,28-74,16)

13 74,16 56,28 63,73 65,97 8,43 (56,24-70,94)

17 70,94 56,24 70,74 65,72 9,20 (56,51-74,92)

21 74,92 56,51 65,72 65,57 8,37 (57,20-73,90)

24 73,94 57,20 65,57 65,93 8,90 (57,21-75,00)

27 75,00 57,21 65,58 66,21 8,39 (57,74-70,07)

30 74,52 57,74 66,37 65,99 4,99 (60,43-70,07)

33 70,07 60,43 67,48 65,36 3,13 (61,96-68,11)

39 69,73 62,89 65,50 65,11 3,21 (61,64-67,99)

42 67,99 61,64 65,69 63,58 3,88 (59,60-67,35)

45 67,35 59,60 63,80 63,10 3,73 (59,19-66,62)

48 66,62 59,19 63,48 62,99 3,82 (59,21-66,85)

51 66,85 59,21 62,91 61,91 3,98 (57,49-65,22)

54 65,22 57,49 63,03 64,15 2,87 (61,36-64,01)

57 64,01 67,08 61,36 66,03 2,26 (65,55-68,50)

60 64,05 68,50 65,55 58,17 3,95 (53,69-61,17)

64 61,17 53,69 59,65 60,63 7,19 (53,77-68,11)



270

ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E15. Fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente na bexiga do
Hamster Sírio.

Tempo p.i.
(min)

Hamster Sírio
Média Desv Intervalo (n=3)

1 2 3

0 100 100 100 100 0 (100-100)

4 2,2 2,81 2,65 2,553 0,316 (2,2-2,85)

7 3,34 3,71 3,65 3,567 0,199 (3,34-3,71)

10 5,38 5,84 5,67 5,630 0,233 (5,38-5,84)

13 6,3 8,36 7,30 7,321 1,030 (6,3-8,36)

17 11,22 11,71 11,65 11,527 0,267 (11,22-11,71)

21 12,21 14,06 13,35 13,207 0,933 (12,21-14,06)

24 13,49 17,19 14,34 15,007 1,938 (13,49-17,19)

27 12,76 18,14 15,82 15,572 2,698 (12,71-18,14)

30 13,89 19,7 16,23 16,607 2,923 (13,89-19,7)

33 17,02 20,3 17,10 18,138 1,872 (17,02-20,3)

36 17,83 18,93 18,28 18,347 0,553 (17,83-18,89)

39 16,93 19,6 18,72 18,415 1,360 (16,93-19,6)

42 17,7 20,11 18,52 18,777 1,225 (17,7-20,11)

45 17,83 22,3 20,00 20,043 2,235 (17,83-22,3)

48 17,61 21,85 20,07 19,842 2,129 (17,61-21,85)

51 18,05 21,82 19,73 19,867 1,889 (18,05-21,82)

54 18,97 22,21 19,94 20,372 1,664 (18,97-22,21)

57 19,28 17,43 20,59 19,100 1,588 (17,43-20,59)

60 20,21 16,35 18,36 18,305 1,930 (16,35-20,21)
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E16. Valores médios de fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente
nos órgãos e tecidos dos Hamsters Armênios - Hamsters 3 e 4 (n=2). Parte 1.
Tempo

p.i.
(min)

Veia safena Corpo inteiro Resto do corpo

Média Desv Intervalo Média Desv Intervalo Média Desv Intervalo

0 100 0 (0-0) 100 0 (0-0) 0 0 (0-0)

4 37,595 0,775 (36,38-38,37) 37,595 0,775 (61,63-63,18) 58,66 0,98 (57,68-59,640

7 32,295 1,665 (30,63-33,96) 32,295 1,665 (66,04-69,37) 62,825 1,755 (61,07-64,58)

10,5 27,675 1,515 (26,19-29,19) 27,675 1,515 (70,81-73,84) 65,625 0,955 (64,67-66,58)

13,5 24,98 3,59 (21,39-28,57) 24,98 3,59 (71,43-78,61) 67,28 3,21 (64,07-70,49)

18 21,705 1,915 (19,79-23,62) 21,705 1,915 (76,38-80,21) 69,595 1,105 (68,49-70,70)

21,5 19,19 2,9 (16,29-22,09) 19,19 2,9 (77,91-83,71) 70,995 1,955 (69,04-72,95)

24,5 17,4 1,82 (15,58-19,22) 17,4 1,82 (80,78-84,42) 71,91 1,09 (70,82-73,00)

28 16,13 1,39 (14,74-17,52) 16,13 1,39 (82,48-85,17) 72,245 0,005 (72,24-72,25)

31 13,69 1,14 (12,55-14,83) 13,69 1,14 (85,17-85,45) 74,185 0,185 (74,00-74,37)

34 9,05 3,9 (5,15-12,95) 9,05 3,9 (87,05-94,85) 7,26 2,315 (75,66-80,29)

37,5 7,985 3,13 (4,56-10,82) 7,985 3,13 (89,18-95,44) 79,014 2,09 (77, 38-81,56)

40,1 6,975 2,81 (3,77-9,39) 6,975 2,81 (90,61-96,23) 80,1 1,79 (78,64-82,22)

44 6,14 2,58 (3,35-8,51) 6,14 2,58 (91,49-96,65) 80,895 1,05 (79,57-81,67)

47,5 5,43 2,14 (3,23-7,51) 5,43 2,14 (92,49-96,77) 80,905 1,09 (80,14-82,32)

52,5 4,04 ND ND 4,04 ND (93,61-97,34) 81,01 0,85 (80,16-81,86)

55 5,04 ND ND 5,04 ND (93,88-97,36) 80,34 ND (80,34-81,92)

57,5 ND ND ND ND ND ND 81,495 ND ND

61 ND ND ND ND ND ND 80,96 ND ND
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ANEXO E (Cont.): TABELAS COM OS DADOS DE CONCENTRAÇÃO DE
ATIVIDADE POR ÓRGÃO E POR ESPÉCIE ESTUDADA OBTIDOS PELO
LEVANTAMENTO DAS ÁREAS DAS ROI

Tabela E17. Valores médios de fração da atividade inicial injetada (%) em função do tempo (min) presente
nos órgãos e tecidos do Hamster Armênio- Hamsters 3 e 4 (n=2). Parte 2.
Tempo Rins Fígado Bexiga

(min) Média Desv Intervalo Média Desv Intervalo Média Desv Intervalo

0 0 0 (0-0) 0 0 (0-0) 0 0 (0-0)

4 1,44 0,18 (1,26-1,62) 1,395 0,335 (1,06-1,73) 0,91 0,05 (0,86-0,96)

7 1,45 0,02 (1,47-1,43) 1,52 0,15 (1,37-1,67) 1,91 0,26 (1,65-2,17)

10,5 1,75 0,18 (1,57-1,93) 2,095 0,315 (1,78-2,41) 2,855 0,695 (2,16-3,55)

13,5 2,015 0,015 (2,00-2,03) 2,165 0,335 (1,83-2,50) 3,56 0,7 (2,86-4,26)

18 2,265 0,125 (2,14-2,39) 1,835 0,155 (1,68-1,99) 4,6 0,84 (3,76-5,44)

21,5 2,27 0,02 (2,25-2,29) 2,19 0,03 (2,16-2,22) 5,355 0,995 (4,36-6,35)

24,5 2,31 0,07 (2,24-2,38) 2,265 0,105 (2,16-2,37) 6,115 0,905 (5,21-7,02)

28 2,31 0,15 (2,16-2,46) 2,56 0,21 (2,77-2,35) 6,755 1,025 (5,73-7,78)

31 2,335 0,065 (2,27-2,40) 2,585 0,005 (2,58-2,59) 7,205 0,895 (6,31-8,10)

34 2,26 0,11 (2,26-2,48) 3,26 0,355 (1,78-2,49) 4,26 1,83 (6,64-10,30)

37,5 2,36 0,155 (2,24-2,55) 2,056 0,145 (2,04-2,33) 8,585 ND ND

40,1 2,46 0,035 (2,30-2,37) 2,12 0,18 (1,84-2,20) 8,345 ND ND

44 2,46 0,09 (2,62-2,80) 2,015 0,055 (2,19-2,30) 0 0 ND

47,5 2,675 0,12 (2,55-2,79) 2,375 0,035 (2,38-2,45) ND ND ND

52,5 2,79 0,12 (2,67-2,91) 2,74 0,32 (2,42-3,06) ND ND ND

55 2,71 ND (0-0) 2,96 ND ND ND ND ND

57,5 2,78 ND (1,26-1,62) 2,825 ND ND ND ND ND

61 ND ND ND 3,06 ND ND ND ND ND
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Parte A: Introdução de dados experimentais:

A modelagem considera um novo t=0. O estudo da curva de biodistribuição foi

interrompido no tempo t=20,25h, que para a nova modelagem será o novo t=0.  Este  é  o

recurso de interrupt request.

A pequena quantidade de pontos experimentais inviabiliza o uso do programa

que apresenta na tela de trabalho uma mensagem: CONVERGÊNCIA NÃO ENCONTRADA

DEVIDO À AMOSTRAGEM INSUFICIENTE.

A duplicação de pontos experimentais, pontos sombra

curvas de biodistribuição pelo programa (pushing).
TEXTO'            Wehrman lg(20,25-68,25)
Pacientes

DADOS 1  SANGUE
FSD = 0.2
0     30.58

0.01   30.58 (Ponto sombra de t=0)
24     22.00

24.01  19.999 (Ponto sombra de t=24h)
48     16.94

48.01  16.939 (Ponto sombra de t=48h)

DADOS 2 BACO
FSD = 0.1
0    2.11
0.01   2.109
24     1.87
24.01  1.8701
48     1.25
48.01  1.2501

DADOS 3 RINS
FSD = 0.1
0      2.83
0.01   2.8299
24     2.2
24.01  2.199
48     1.61
48.01  1.6101

DADOS 4 RESTO
FSD = 0.1
0      1.85
0.01   1.8501
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24     1.32
24.01  1.319
48     0.97
48.01  0.9701

DADOS 5  BEXIGA
FSD = 0.1
0      8.16  ' (BASEADO NO CALC COMP DA FASE 2 INTERMEDIARIA)
0.01  8.159

Introdução de valores estimados para as constantes cinéticas de transferência entre os

diferentes compartimentos baseados na previsão das vias de metabolização da

molécula estudada.

Os valores podem ser introduzidos:

como intervalos, como é visto em k5,0  (0.2   0.1);

livres, como é visto para k2,1 ( );

aproximados, como é visto para k3,1 (5,22E-03);

fixos, como é visto em k4,1 (28)
ks

k5,0    .2   .1
k2,1
k3,1    5.22E-03
k4,1   = 28
k5,1   = .0000001
k1,2   = 2.019124E-02
k1,3   = 1.574E-02
k1,4   =  .000002
k1,5  =  0
k3,5  =   .1747

Introdução dos parâmetros de amostragem ou parâmetro somador Sigma (s)

Os valores de s determinam quanto de cada compartimento será considerado em

cada amostragem. Para s1 (referente a amostra corpo inteiro), a amostragem considera

apenas o compartimento referente ao corpo inteiro, representado pelo sangue e fluidos

corpóreos, compartimento 1. Para s2 (referente a amostra baço), a amostragem considera o

compartimento referente ao próprio baço (compartimento 2) e a contribuição dos outros

compartimentos: compartimento 1 (sangue) e compartimento 4 (resto do corpo, que
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representa outros tecidos sobrepostos ou adjacentes) que podem interferir na análise. Os

valores de s dependem do delineamento experimental.
SIGMAS
s1,1 = 1

s2,2 = 1
s2,1 =0.014
s2,4 = 0.0011+0.00214

s3,3 = 1
s3,1 = 0.0124
s3,4 = 0.0077+0.000443

s4,4 = 1
s4,1 = 0.075

s5,5 = 1
s5,1 = 0.0002
s5,4= 0.000014+0.0007

Introdução das condições iniciais

As condições ou concentrações iniciais nos compartimentos determinam o
ajuste das curvas. Quando não são alimentados valores o AnaComp adota o valor de 100%
(=1) para o primeiro compartimento de distribuição. No exemplo abaixo, no qual foi
aplicado o interrupt request foram lançados os valores medidos para o t=0 dessa  fase  da
modelagem.

Condicoes iniciais
I1  30.50
I2   2.11
I3   2.830
I4   1.85
I5   8.16
'------------------------------------------

Parte B: Instrução para cálculos especiais baseados nas constantes cinéticas

A partir das constantes cinéticas calculadas automaticamente, podem ser feitos
outros cálculos a partir de equações incluídas neste campo do programa. Abaixo foram
incluídas equações para o cálculo de meias vidas baseadas nas constantes de remoção
fracional k e nas tangentes das curvas de concentração para cada compartimento .

CALCULE
T1/2 sangue (h) = 0.693/(k1,2+k1,3+k1,4+k1,5)
T1/2 baco (h) = 0.693/(k2,1)
T1/2 rins (h) = 0.693/(k3,1+k3,5)
T1/2 resto = 0.693/(k4,1)
T1/2 WB (h) = 0.693/(k1,2+k1,3+k1,4+k1,5+k2,1+k3,1+k4,1+k5,1)
T1/2 bx (h) = 0.693/(k5,0)

T1/2 1(h) =0.693/w1
T12 2 (h) = 0.693/w2
T1/2 3 (h) = 0.693/w3
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T1/2 4 (h) = 0.693/w4
T1/2 B (h) = 0.693/(w1+w2+w3+w4+w5)
T1/2 5 (h)= 0.693/w5

w1=w1
w2=w2
w3=w3
w4=w4
w5=w5

Parte C: Apresentação de resultados pelo AnaComp

Os resultados são apresentados com data e hora do cálculo, informandoa

convergência entre os dados experimentais e os resultados calculados.

1. Cinética

Os resultados de coeficiente de remoção fracional são apresentados com seu

k5,0 ou sem o desvio padrão com o rótulo de valor fixado pelo usuário como em k2,1.

'-----------------------------------
-------------------------------------------
END OF FILE--------------------------------------------------------------------
Date & Time.........: 07-17-2012 & 12:20:28
Finalization........: Chi-squared =  2.032228E-02

No. of Iteractions =  7  Points nø = 26
                      Convergence reached

k PARAMETERS (Time-1)-------------------------------------------------------
k5,0 =  .1339308  ñ  .138888
k2,1 =  .2886845  ' (Fixed by User)
k3,1 =  5.225394E-03 ' (Fixed by User)
k4,1 =  28  ' (Fixed by User)
k5,1 =  .0000001  ' (Fixed by User)
k1,2 =  2.019124E-02 ' (Fixed by User)
k1,3 =  .01574 ' (Fixed by User)
k1,4 =  .000002 ' (Fixed by User)
k1,5 =  0 ' (Fixed by User)
k3,5 =  .1747 ' (Fixed by User)
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Os resultados de condições iniciais nos compartimento são apresentados com
seu desvio padrão quando se introduz um valor estimado sem o uso do símbolo =, como
para I1 ou sem o desvio padrão com o rótulo de valor fixado pelo usuário como em I2.
Esses resultados, verificados juntamente como os outros que serão descritos a seguir,
permitem avaliar a consistência dos valores estimados de k introduzidos a cada simulação.

INITIAL CONDITIONS IN THE COMPARTMENTS (If not listed => was assumed = 0)--
I1  27.34886  ñ .1723735
I2= 1.741701  ' (Fixed by User)
I3  2.492306 ñ 4.661892E-02
I4  .0185 ñ 3.355214E-02
I5  8.157262 ñ .1344135

Os resultados de parâmetros Sigma podem também serem apresentados com

exemplo, sem o desvio padrão associado, os valores de s foram  fixados pelo usuário.

Sigma PARAMETERS (Compartment's contribution to the Sample)----------------
S1,1 =  1 ' (Fixed by user)
S2,1 =  .014  ' (Fixed by user)
S2,2 =  1 ' (Fixed by user)
S2,4 = 0.0011+0.00214' = .00324
S3,1 =  .0124 ' (Fixed by user)
S3,3 =  1 ' (Fixed by user)
S3,4 = 0.0077+0.000443' = .008143
S4,1 =  .075  ' (Fixed by user)
S4,4 =  1 ' (Fixed by user)
S5,1 =  .0002 ' (Fixed by user)
S5,4 = 0.000014+0.0007' = .000714
S5,5 =  1 ' (Fixed by user)

As equações biocinéticas deduzidas para o modelo e que, nesse exemplo,
descrevem a biodistribuição do composto estudado, mostram a relação entre os
compartimentos considerados.  Abaixo: f1 é a equação cinética referente ao compartimento
1 (corpo inteiro ou fluidos corpóreos); f2 referente ao baço, f3 rins, etc.

EQUATIONS FROM THE MODEL----------------------------------------------------
f1 = -1.852195E-02 *EXP(%-28.0000t)+ 27.09999 *EXP(-0.0142t)+ .2660927 *EXP(-
0.3100t)+ 1.300961E-03 *EXP(-0.1803t)-3.043973E-06 *EXP(-0.1339t)
f2 = + 1.349561E-05 *EXP(%-28.0000t)+ 1.993485 *EXP(-0.0142t)-.2520394 *EXP(-
0.3100t)+ 2.424497E-04 *EXP(-0.1803t)-3.971578E-07 *EXP(-0.1339t)
f3 = + 1.047932E-05 *EXP(%-28.0000t)+ 2.573847 *EXP(-0.0142t)-3.219882E-02 *EXP(-
0.3100t)-4.935142E-02 *EXP(-0.1803t)-1.041694E-06 *EXP(-0.1339t)
f4 = + 1.849804E-02 *EXP(%-28.0000t)+ 1.936696E-06 *EXP(-0.0142t)
f5 = + 3.755489 *EXP(-0.0142t)+ 3.194816E-02 *EXP(-0.3100t)+ .1857746 *EXP(-
0.1803t)+ 4.184051 *EXP(-0.1339t)

Os valores das derivadas parciais das funções (qobs) são apresentados para a
curva experimental referente a cada compartimento.

qOBS1=   +1.0000*f1
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qOBS2=   +0.0140*f1   +1.0000*f2   +0.0032*f4
qOBS3=   +0.0124*f1   +1.0000*f3   +0.0081*f4
qOBS4=   +0.0750*f1   +1.0000*f4
qOBS5=   +0.0002*f1   +0.0007*f4   +1.0000*f5

Os resultados dos cálculos especiais baseados nas constantes cinéticas são
apresentados sem as equações correspondentes.

SPECIAL CALCULATIONS-------------------------------------------------------
T1/2 SANGUE  (H) = 19.28576
T1/2 BACO (H) = 2.400545
T1/2 RINS (H) = 3.851596
T1/2 RESTO = .02475
T1/2 WB (H) = 2.446184E-02
T1/2 BX (H) = 5.174314
T1/2 1(H) = .02475
T12 2 (H) = 48.80556
T1/2 3 (H) = 2.235472
T1/2 4 (H) = 3.842735
T1/2 B (H) = 2.419822E-02
T1/2 5 (H)= 5.174308
W1= 28
W2= .0141992
W3= .3100016
W4= .1803403
W5= .1339309
'------------------------------------------------------------------------------

As concentrações em função do tempo, experimentais e calculadas pelo
Anacomp são apresentadas na forma de tabela com uma análise estatística associada.
Juntamente com o valor de 2 são os resultados primeiramente considerados para avaliar a
consistência de cada valor estimado de k introduzido em cada simulação. Depois de
ajustado  o  modelo,  são  os  resultados   a  partir  dos  quais  são  apresentadas  as  curvas  de
biodistribuição experimentais e calculadas, como pode ser visto no item  xxx, do capítulo
Resultados.
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END OF FILE--------------------------------------------------------------------
Date & Time.........: 07-17-2012 & 12:20:38
Finalization........: Convergence reached 0.203D-01

No. of Iteractions =  7  Points nø =  26
                   EXPERIMENTAL DATA FROM SAMPLE No.  1
Sample   Time      Observed         Calculated       Difference  %Deviation TrueWeight Weight(%)
   1      0.000      30.5800000      27.3488581       3.2311419  ( 10.57 % )    0.00  (   0.0 %)
   2      0.010      30.5800000      27.3487078       3.2312922  ( 10.57 % )    0.00  (   0.0 %)
   3     24.000      22.0000000      19.2740865       2.7259135  ( 12.39 % )    0.00  (   0.0 %)
   4     24.010      19.9990000      19.2713495       0.7276505  (  3.64 % )    0.00  (   0.0 %)
   5     48.000      16.9400000      13.7078924       3.2321076  ( 19.08 % )    0.00  (   0.0 %)
   6     48.010      16.9390000      13.7059461       3.2330539  ( 19.09 % )    0.00  (   0.0 %)
                   EXPERIMENTAL DATA FROM SAMPLE No.  2
Sample   Time      Observed         Calculated       Difference  %Deviation TrueWeight Weight(%)
   7      0.000       2.1100000       2.1246453      -0.0146453  ( -0.69 % )    0.77  (   2.9 %)
   8      0.010       2.1090000       2.1251219      -0.0161219  ( -0.76 % )    0.77  (   2.9 %)
   9     24.000       1.8700000       1.6874886       0.1825114  (  9.76 % )    0.97  (   3.7 %)
  10     24.010       1.8701000       1.6872494       0.1828506  (  9.78 % )    0.97  (   3.7 %)
  11     48.000       1.2500000       1.2002681       0.0497319  (  3.98 % )    2.18  (   8.4 %)
  12     48.010       1.2501000       1.2000976       0.0500024  (  4.00 % )    2.18  (   8.4 %)
                   EXPERIMENTAL DATA FROM SAMPLE No.  3
Sample   Time      Observed         Calculated       Difference  %Deviation TrueWeight Weight(%)
  13      0.000       2.8300000       2.8315825      -0.0015825  ( -0.06 % )    0.43  (   1.6 %)
  14      0.010       2.8299000       2.8313644      -0.0014644  ( -0.05 % )    0.43  (   1.6 %)
  15     24.000       2.2000000       2.0688866       0.1311134  (  5.96 % )    0.70  (   2.7 %)
  16     24.010       2.1990000       2.0685940       0.1304060  (  5.93 % )    0.70  (   2.7 %)
  17     48.000       1.6100000       1.4718891       0.1381109  (  8.58 % )    1.31  (   5.1 %)
  18     48.010       1.6101000       1.4716802       0.1384198  (  8.60 % )    1.31  (   5.1 %)
                   EXPERIMENTAL DATA FROM SAMPLE No.  4
Sample   Time      Observed         Calculated       Difference  %Deviation TrueWeight Weight(%)
  19      0.000       1.8500000       2.0696644      -0.2196644  (-11.87 % )    1.00  (   3.8 %)
  20      0.010       1.8501000       2.0651356      -0.2150356  (-11.62 % )    1.00  (   3.8 %)
  21     24.000       1.3200000       1.4455579      -0.1255579  ( -9.51 % )    1.96  (   7.5 %)
  22     24.010       1.3190000       1.4453526      -0.1263526  ( -9.58 % )    1.96  (   7.5 %)
  23     48.000       0.9700000       1.0280929      -0.0580929  ( -5.99 % )    3.62  (  13.9 %)
  24     48.010       0.9701000       1.0279469      -0.0578469  ( -5.96 % )    3.62  (  13.9 %)
                   EXPERIMENTAL DATA FROM SAMPLE No.  5
Sample   Time      Observed         Calculated       Difference  %Deviation TrueWeight Weight(%)
  25      0.000       8.1600000       8.1627447      -0.0027447  ( -0.03 % )    0.05  (   0.2 %)
  26      0.010       8.1590000       8.1561746       0.0028254  (  0.03 % )    0.05  (   0.2 %)

END OF FILE--------------------------------------------------------------------

Os valores teóricos de concentração em cada compartimento, que excluem a
contribuição de outros compartimentos ( p. ex., a influência da quantidade de sangue
circulante em um órgão), também são apresentados em forma de tabela, permitindo a
verificação da consistência entre os resultados e os valores estimados de  k introduzidos em
cada simulação.

END OF FILE--------------------------------------------------------------------
Date & Time.........: 07-30-2012 & 14:46:22
Finalization........: Convergence reached 0.203D-01

No. of Iteractions =  7  Points nø =  26
  TIME      COMPART.1       COMPART.2       COMPART.3       COMPART.4       COMPART.5
    0.0000     27.3488581       1.7417013       2.4923060       0.0185000       8.1572617
    0.0100     27.3487078       1.7421947       2.4921266       0.0139825       8.1506949
   24.0000     19.2740865       1.4176513       1.8298879       0.0000014       2.8415509
   24.0100     19.2713495       1.4174505       1.8296292       0.0000014       2.8409422
   48.0000     13.7078924       1.0083576       1.3019113       0.0000010       1.9064134

48.100     13.7059461       1.0082144       1.3017264       0.0000010       1.9061345
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2. Dosimetria

A introdução de dados para a dosimetria é feita abrindo o arquivo do estudo

cinético e acionando uma opção  do programa para cálculos dosimétricos. A partir dessa

opção é aberta uma sequência de janelas, nas quais são selecionados: o radionuclídeo, a

atividade injetada, o modelo antropomórfico e os compartimentos considerados para a

dosimetria.

Os resultados de dosimetria são apresentados em unidades de dose absorvida

por atividade (mGy. MBq-1), considerando o peso dosimétrico (wt) de cada órgão, para 25

órgãos ou tecidos do corpo.

Nome do arquivo PACIENTES 20,25-68,25h
Radionuclideo= Lu-177 Phantom= AdultoMIRDose para 1 MBq ( 27.03æCi)
Adrenais             0.06886       0.00689³
Cerebro 0.06154       0.00615³
Mamas                0.06078       0.00608³0.15000      0.00912       0.000912
V.Biliar             0.06698       0.00670³
I.G.Inf              0.07383       0.00738³0.06000      0.00443       0.000443
I.Delgad 0.06895       0.00689³
Estomago             0.06758       0.00676³
I.G.Sup              0.06780       0.00678³
Coracao              0.06436       0.00644³
Rins                 1.52526       0.15253³0.06000      0.09152       0.009152
Figado 0.06495       0.00650³
Pulmoes              0.06337       0.00634³0.12000      0.00760       0.000760
Musculo              0.06491       0.00649³
Ovarios              0.07339       0.00734³0.25000      0.01835       0.001835
Pancreas             0.07149 0.00715³
MedulaOs             0.07814       0.00781³0.12000      0.00938       0.000938
OssoSupe             0.06732       0.00673³0.03000      0.00202       0.000202
Pele                 0.06103       0.00610³
Baco                 1.88449       0.18845³0.06000      0.11307       0.011307
Testicul             0.06809       0.00681³0.25000      0.01702       0.001702
Timo                 0.06284       0.00628³
Tiroide              0.06273       0.00627³0.03000      0.00188       0.000188
Bexiga 3.43804       0.34380³0.06000      0.20628       0.020628
Utero                0.08496       0.00850³0.06000      0.00510       0.000510
Corpo Todo           0.07815       0.00781³1.0     ä    0.48577   ä   0.048577



281
ANEXO G:TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA CURVA
DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE DO
EFEITO FLIP-FLOP

Tabela G1. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT)
experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para o intervalo pós injeção de 0-0,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (0-0,25h p.i.).

Dado 1  Compartimento 1: Bomba de infusão

Amostragem Tempo (min) Exp bomba Calc bomba Diferença

1 0 100 100 0 0

2 0,001 99,90 67,03 32,87 32,90

3 0,2499 0,01 0 0,01 100

4 0,25 0 0 0 0

Dado 2  Compartimento 2: Sangue

Amostragem Tempo (min) Exp sg Calc sg Diferença

5 0 0 0 0 0

6 0,001 0,10 32,95 -32,85 (-3,28E+04)

7 0,2499 93,49 90,18 3,31 3,55

8 0,25 93,50 90,17 3,33 3,56

Dado 3  Compartimento 3: Baço

Amostragem Tempo (min) Exp baço Calc baço Diferença

9 0 0 0 0 0

10 0,001 0,01 0,46 -0,45 (-4,52E+03)

11 0,2499 2,18 2,55 -0,37 (-17,21 )

12 0,25 2,18 2,55 -0,37 (-17,13 )

Dado 4  Compartimento 4: Rins

Amostragem Tempo (min) Exp rins Calc rins Diferença

13 0 0 0 0 0

14 0,001 0 0,41 -0,41 (-4,11E+03)

15 0,2499 4,23 4,38 -0,15 (-3,64 )

16 0,25 4,23 4,38 -0,15 (-3,63 )

Dado 5 Compartimento 5: Resto do corpo

Amostragem Tempo (min) Exp resto Calc resto Diferença

17 0 0 0 0 0

18 0,001 0,01 2,49 -2,48 (-2,41E+05 )

19 0,2499 10,58 9,62 0,96 (-9,08)

20 0,25 10,58 9,62 0,96 (-9,09)
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Tabela G1 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT)
experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para o intervalo pós injeção de             0-0,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (0-0,25h p.i.).

Dado 6  Compartimento 6: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bx Calc bx Diferença

21 0 0 0 0 0

22 0,001 0 0,01 -0,01 (-6,51E+03)

23 0,2499 2,18 2,46 -0,28 (-13,05)

24 0,25 2,18 2,47 -0,29 (-13,08)

Compartimentos Teóricos

Tempo
(h)

COMP. 1
bomba

COMP. 2
sangue

COMP. 3
baço

COMP. 4
rins

COMP. 5
Resto4 do

corpo

COMP. 6
4bexiga

0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 0,00 90,17 1,28 3,24 2,86 2,44

Figura G1. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO,(intervalo 0-0,25h), no Humano (paciente de
PRRT), usando o modelo Humano: (A) resultados experimentais e calculados usando o AnaComp,
(B) resultados teóricos calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros
tecidos, (Exp) Experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de infusão, (sg) sangue, , (resto) resto
do corpo, (bx) bexiga.
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP
Tabela G2. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT)
experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a intervalo pós injeção de 3,25-20,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (Intervalo 3,25 -20,25h)

Dado 1  Compartimento 1:  Sangue

Amostragem Tempo (h) Exp sg Calc sg Diferença

1 3,25 70,290 25,541 44,749 63,66

2 3,26 70,000 29,867 40,133 57,33

3 20,24 30,600 29,578 1,022 3,34

4 20,25 30,580 29,577 1,003 3,28

5 20,26 30,570 29,577 0,993 3,25

Dado 2  Compartimento 2: Baço

Amostragem Tempo (h) Exp baço Calc baço Diferença

6 3,25 2,140 2,087 0,053 2,49

7 3,26 2,139 2,133 0,006 0,27

8 20,24 2,111 2,129 -0,018 (-0,86)

9 20,25 2,110 2,129 -0,019 (-0,91)

10 20,26 2,109 2,129 0,020 (-0,96)

Dado 3  Compartimento 3: Rins

Amostragem Tempo (h) Exp rins Calc rins Diferença

11 3,25 3,300 3,486 -0,186 (-5,62)

12 3,26 3,299 3,503 -0,204 (-6,19)

13 20,24 2,832 2,641 0,191 6,74

14 20,25 2,830 2,641 0,189 6,68

15 20,26 2,829 2,641 0,188 6,66

Dado 4  Compartimento 4: Resto do corpo

Amostragem Tempo (h) Exp resto Calc resto Diferença

16 3,25 6,820 6,915 -0,095 (-1,40)

17 3,26 6,819 6,076 0,743 -10,9

18 20,24 1,851 2,218 -0,367 (-19,84)

19 20,25 1,850 2,218 -0,368 (-19,91)

20 20,26 1,849 2,218 -0,369 (-19,97)

Dado 5  Compartimento 5: Bexiga

Amostragem Tempo (min) Exp bx Calc bx Diferença

21 3,25 8,480 8,480 0 0
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP
Tabela G2 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT)
experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para a intervalo pós injeção de 3,25-20,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (Intervalo 3,25 -20,25h)

Compartimentos Teóricos

4 COMP. 1
sangue

COMP. 2
baço

COMP. 3
rins

COMP. 4
resto do corpo

COMP. 5
bexiga

3,25 25,541 1,713 3,128 5,000 8,171

20,25 29,578 1,715 2,274 0,000 0,000

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos alimentadas no AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5

70,29 2,14 3,30 6,82 8,48

Concentrações de atividade iniciais nos compartimentos calculadas pelo AnaComp

I1 I2 I3 I4 I5

29,00±0,92 3,09±0,16 1,70±0,08 3,79±0,39 8,46±0,73

Figura G2. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO (intervalo 3,25-20,25h), no Humano (paciente de
PRRT), usando o modelo Humano: (A) resultados experimentais e calculados usando o AnaComp,
(B) resultados teóricos calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros
tecidos, (Exp) Experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de infusão, (sg) sangue, , (resto) resto
do corpo, (bx) bexiga.
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP
Tabela G3. Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO  no Humano (paciente de PRRT) experimentais,
calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para o intervalo pós injeção de 20,25-68,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (Intervalo 20,25 -68,25h)

Dado 1  Compartimento 1:  Sangue

Amostragem Tempo (h) Exp sg Calc sg Diferença

1 20,25 30,58 23,09 7,49 24,50

2 20,26 30,58 23,17 7,41 24,23

3 44,25 22,00 19,70 2,30 10,45

4 44,26 20,00 19,70 0,30 1,50

5 68,25 16,94 13,33 3,61 21,31

6 68,26 16,94 13,33 3,61 21,31

Dado 2  Compartimento 2:  Baço

Amostragem Tempo (h) Exp baço Calc baço Diferença

7 20,25 2,11 2,11 0,00 (-0,05)

8 20,26 2,11 2,11 0,00 (-0,13)

9 44,25 1,87 1,84 0,03 1,73

10 44,26 1,87 1,84 0,03 1,74

11 68,25 1,25 1,27 -0,02 (-1,29)

12 6826 1,25 1,27 -0,02 (-1,27)

Dado 3  Compartimento 3:  Rins

Amostragem Tempo (h) Exp rins Calc rins Diferença

13 20,25 2,83 2,80 0,03 1,16

14 20,26 2,83 2,80 0,03 1,16

15 44,25 2,20 2,30 -0,10 (-4,75)

16 44,26 2,20 2,30 -0,11 (-4,79)

17 68,25 1,61 1,55 0,06 3,89

18 6826 1,61 1,55 0,06 3,90

Dado 4  Compartimento 4:  Resto do corpo

Amostragem Tempo (h) Exp resto Calc resto Diferença

19 20,25 1,85 1,82 0,03 1,66

20 20,26 1,8501 1,74 0,11 6,07

21 44,25 1,32 1,48 -0,16 (-11,94)

22 44,26 1,319 1,48 -0,16 (-12,01)

23 68,25 0,97 1,00 -0,03 (-3,07)

24 6826 0,9701 1,00 -0,03 (-3,05)
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP
Tabela G3 (Cont.). Resultados de biodistribuição do 177Lu-DOTATATO  no Humano (paciente de PRRT)
experimentais, calculados e teóricos gerados pelo AnaComp para o intervalo pós injeção de 20,25-68,25h.

HUMANO (PACIENTE DE PRRT) (Intervalo 20,25 -68,25h)

Dado 5  Compartimento 5: Bexiga

Amostragem Tempo (h) Exp bx Calc bx Diferença

25 20,25 8,16 8,20 -0,04 (-0,48)

26 20,26 8,159 8,14 0,02 0,19

Compartimentos Teóricos

Tempo (h) COMP. 1
sangue COMP. 2 baço COMP. 3 rins COMP. 4

resto do corpo COMP. 5 bexiga

20,25 23,09 1,79 2,51 8,79E-02 8,19
44,25 19,70 1,56 2,06 1,90E-06 0,38
68,25 13,33 1,08 1,38 1,30E-06 0,25

Concentrações de atividade iniciais calculadas nos compartimentos

I1 I2 I3 I4 I5
27,35±0,17 1,74±0,03 2,49±0,05 0,02±0,03 8,16±0,13

Figura G3. Biodistribuição do 177Lu-DOTATATO (intervalo 20,25-68,25h), no Humano (paciente de PRRT),
usando o modelo Humano: (A) resultados experimentais e calculados usando o AnaComp, (B) resultados
teóricos calculados usando o AnaComp que desconsidera a contribuição de outros tecidos, (Exp)
Experimental, (Calc) calculado, (bomba) bomba de infusão, (sg) sangue, , (resto) resto do corpo, (bx) bexiga.
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP
Tabela G4. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a biodistribuição do
117Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT) ( intervalo 0-0,25h p. i.).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k6,0 (da bexiga para excreção) 9,77E-03 1,63E-04

k1,2 (da bomba de injeção para o sangue) 2,40E+04 4,00E+02

k3,2 (do baço para o sangue) 7,52E-05 1,25E-06

k4,2 (dos rins para o sangue) 1,93E+01 3,22E-01

k5,2 do resto do corpo para o sangue) 1,53E+02 2,55E+00

k6,2 (da bexiga para o sangue) 3,60E-04 6,00E-06

k2,3 (do sangue para o baço) 2,32E+00 3,86E-02

k2,4 (do sangue para os rins) 1,38E+01 2,29E-01

k2,5 (do sangue para o resto do corpo) 1,31E+01 2,18E-01

k2,6 (do sangue para a bexiga) 1,20E-04 2,00E-06

k4,6 (dos rins para a bexiga) 2,77E+02 4,62E+00

Tabela G5. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 0-0,25h p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos e tecidos para o sangue

ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sangue 1,67E+01 2,79E-01
T1/2 no fígado 3,32E+07 5,53E+05
T1/2 nos rins 8,41E+00 1,40E-01
T1/2 no resto do corpo 1,29E+02 2,15E+00
T1/2 na bexiga 8,55E+01 1,42E+00
T1/2 no corpo inteiro 2,55E+05 4,26E+03
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP

Tabela G6. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 0-0,25h p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos órgãos e tecidos para o sangue

ou excreção.

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 na bomba de infusão 1=8,27E-02 1=4,960E+02 8,38E+00 1,40E-01
T1/2 no sangue

2=4,65E-02 2=2,79E+02 1,49E+01 2,48E-01
T1/2 no fígado 3=3,85E-03 3=2,31E-01 1,80E+02 3,00E+00
T1/2 nos rins 2,73E-06 4=1,64E-04 2,54E+05 4,23E+03
T1/2 no resto do corpo 5=1,76E-08 5=1,06E-06 3,94E+07 6,56E+05
T1/2 na bexiga 6=6,67E+00 6=6,67E+00 1,04E-01 1,73E-03
T1/2 no corpo inteiro 1,04E-01 1,70E-03

Tabela G7. Constantes cinéticas de remoção fracional calculadas para a biodistribuição de 117Lu-DOTATATO

no Humano (paciente de PRRT) (intervalo 3,25-20,25h).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k5,0 (da bexiga para excreção) 2,91E+02 4,85E+00

k2,1 (do baço para o sangue) 1,36E-04 2,26E-06

k3,1 (dos rins para o sangue) <6,00E-05 <1,00E-06

k4,1 (do resto do corpo para o sangue) 1,20E+03 2,00E+01

k5,1 (da bexiga para o sangue) 6,00E-05 1,00E-06

k1,2 (do sangue para o baço) 2,13E-04 3,55E-06

k1,3 (do sangue para os rins) 9,24E-02 1,54E-03

k1,4 (do sangue para o resto do corpo) <6,00E-05 <1,00E-06

k1,5(do sangue para a bexiga) <6,00E-05 <1,00E-06
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP

Tabela G8. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 3,25-20,25h, p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos e tecidos para o

sangue ou excreção.

Equação Empregada

Constante Minutos Horas

T1/2 no sangue 2,69E+04 4,48E+02
T1/2 no fígado 1,84E+07 3,06E+05
T1/2 nos rins 1,28E+03 2,13E+01
T1/2 no resto do corpo 2,08E+01 3,47E-01
T1/2 na bexiga 2,08E+01 3,46E-01
T1/2 no corpo inteiro 8,57E+02 1,43E+01

Tabela G9. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 0-0,25h p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos órgãos e tecidos para o sangue

ou excreção

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h min h

T1/2 no sangue 1=8,08E-04 1=4,85E-02 8,57E+02 1,43E+01
T1/2 no fígado 2=4,65E-02 2=3,26E-02 1,28E+03 2,13E+01
T1/2 nos rins 3=3,77E-08 3=2,26E-06 1,84E+07 3,07E+05
T1/2 no resto do corpo

4=3,85E-03 4=1,55E-03 2,69E+04 4,48E+02
T1/2 na bexiga 5=2,58E-05 5=2,00E+00 2,00E+01 3,33E-01
T1/2 no corpo inteiro 6=3,33E-02 2,08E+01 3,47E-01
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CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP

Tabela G10. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 20,25-68,25h p.i.), calculadas a partir dos coeficientes k dos órgãos e tecidos para o

sangue ou excreção

Equação Empregada

Constante Minutos Horas
T1/2 no sangue 1,16E+03 1,93E+01
T1/2 no fígado 1,44E+02 2,40E+00
T1/2 nos rins 2,31E+02 3,85E+00
T1/2 no resto do corpo 1,49E+00 2,48E-02
T1/2 na bexiga 1,47E+00 2,45E-02
T1/2 no corpo inteiro 3,10E+02 5,17E+00

Tabela G11. Valores de meia vida para o 177Lu-DOTATATO calculados pelo AnaComp para o modelo

Humano (intervalo de 20,25-68,25h p.i.), calculadas a partir dos coeficientes dos órgãos e tecidos para o

sangue ou excreção

Equação Empregada

Constante

Coeficiente

(
Meia vida

min h
Minutos Horas

T1/2 no sangue 1=4,67E-01 1=2,80E+01 1,16E+03 1,93E+01
T1/2 no fígado 2=2,37E-04 2=1,42E-02 1,44E+02 2,40E+00
T1/2 nos rins 3=5,17E-03 3=3,10E-01 2,31E+02 3,85E+00
T1/2 no resto do corpo

4=3,01E-03 4=1,80E-01 1,49E+00 2,48E-02
T1/2 na bexiga

5=2,23E-03 5=1,34E-01 1,47E+00 2,45E-02
T1/2 no corpo inteiro 1,86E+04 3,10E+02
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ANEXO G (Cont.): TABELAS, GRÁFICOS E EQUAÇÕES DA SEGMENTAÇÃO DA
CURVA DE BIODISTRIBUÇÃO DOS PACIENTES DE PRRT USADOS NA ANÁLISE
DO EFEITO FLIP-FLOP

Tabela G12. Constantes cinéticas de remoção fracional k calculadas para a biodistribuição de
117Lu-DOTATATO no Humano (paciente de PRRT) PRRT (intervalo 20,25-68,25h).

Constantes de Remoção Fracional (k) k (minutos-1) k (horas-1)

k5,0 (da bexiga para excreção) 2,23E-03 1,34E-01
k2,1 (do baço para o sangue) 4,81E-03 2,89E-01
k3,1 (dos rins para o sangue) 8,71E-05 5,23E-03
k4,1 (do resto do corpo para o sangue) 4,67E-01 2,80E+01
k5,1 (da bexiga para o sangue) 1,67E-09 1,00E-07
k1,2 (do sangue para o baço) 3,37E-04 2,02E-02
k1,3 (do sangue para os rins) 2,62E-04 1,57E-02
k1,4 (do sangue para o resto do corpo) 3,33E-08 2,00E-06
k1,5(do sangue para a bexiga) 0,00E+00 0,00E+00
k3,5 (dos rins para a bexiga) 2,91E-03 1,75E-01

EQUAÇÕES CINÉTICAS

Intervalo 0-0,25h, p.i.

f1(bomba de injeção) = 100*EXP(-400,0000t)

f2(sangue) = 3,369687*EXP(-31,9824t)+2,463427E-05*EXP(+2,846D-15t)+66,33685*EXP(-
0,1887t)+30,58894*EXP(-0,5173t)+4,534256E-02*EXP(-5,0128t)-100,3408*EXP(-400,0000t)

f3(baço) =(-6,213403)E-03*EXP(-31,9824t)+3,467024E-06*EXP(+2,846D-15t)+17,16869*EXP(-
0,1887t)-17,17653*EXP(-0,5173t)-5,738789E-04*EXP(-5,0128t)+1,461722E-02*EXP(-400,0000t)

f4(rins) = (-3,069627)E-02*EXP(-31,9824t)+1,207962E-06*EXP(+2,846D-15t)+3,380172*EXP(-
0,1887t)+1,672626*EXP(-0,5173t)-5,084518*EXP(-5,0128t)+6,241622E-02*EXP(-400,0000t)

f5(resto do corpo) =(-3,337545)*EXP(-31,9824t)+7,731983E-07*EXP(+2,846D-
15t)+2,094872*EXP(-0,1887t)+,97639*EXP(-0,5173t)+1,697695E-03*EXP(-
5,0128t)+,2645844*EXP(-400,0000t)

f6(bexiga) =4,767052E-03*EXP(-31,9824t)+99,99997*EXP(+2,846D-15t)-88,98059*EXP(-
0,1887t)-16,06143*EXP(-0,5173t)+5,038052*EXP(-5,0128t)-7,745518E-04*EXP(-400,0000t)

qOBS1=1,0000*f1
qOBS2=1,0000*f2
qOBS3=0,0140*f2+1,0000*f3+0,0023*f5
qOBS4=0,0124*f2+1,0000*f4+0,0081*f5
qOBS5=0,0750*f2+1,0000*f5
qOBS6=0,0002*f2+0,0007*f5+1,0000*f6
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DO EFEITO FLIP-FLOP

Intervalo 3,25-20,25h, p.i.

f1(bomba de injeção)=100*EXP(-400,0000t)

f2(sangue)=0,4134346*EXP(-4,9614t)+9,289888*EXP(-2,7921t)+90,41672*EXP(-0,2307t)+2,00707E-
03*EXP(-1,637D-04t)+8,026357E-05*EXP(-1,056D-06t)-100,1221*EXP(-400,0000t)

f3(baço)=(-3,215814)E-03*EXP(-4,9614t)-,1283997*EXP(-2,7921t)-15,12366*EXP(-0,2307t)-
,4768331*EXP(-1,637D-04t)+15,72245*EXP(-1,056D-06t)+9,659603E-03*EXP(-400,0000t)

f4(rins)=5,450807*EXP(-4,9614t)+0,9906299*EXP(-2,7921t)+4,401925*EXP(-0,2307t)+9,315702E-
05*EXP(-1,637D-04t)+3,725267E-06*EXP(-1,056D-06t)+5,815529E-02*EXP(-400,0000t)

f5(resto do corpo)=(-3,748199)E-02*EXP(-4,9614t)-8,512206*EXP(-2,7921t)+8,494527*EXP(-
0,2307t)+1,71538E-04*EXP(-1,637D-04t)+6,859441E-06*EXP(-1,056D-06t)+5,498329E-02*EXP(-
400,0000t)

f6(bexiga)=5,078237*EXP(-4,9614t)-1,640008*EXP(-2,7921t)-88,25177*EXP(-0,2307t)+84,71155*EXP(-
1,637D-04t)+,102666*EXP(-1,056D-06t)-6,715035E-04*EXP(-400,0000t)

qOBS1=1,0000*f1
qOBS2 =1,0000*f2
qOBS3 =0,0140*f2+1,0000*f3+0,0023*f5
qOBS4 =0,0124*f2+1,0000*f4+0,0081*f5
qOBS5 =0,0750*f2+1,0000*f5
qOBS6 =0,0002*f2+0,0007*f5+1,0000*f6

Intervalo 20,25-68,25h, p.i.

f1(sangue)=(-1,852195)E-02*EXP(-28,0000t)+27,09999*EXP(-0,0142t)+,2660927*EXP(-
0,3100t)+1,300961E-03*EXP(-0,1803t)-3,043973E-06*EXP(-0,1339t)

f2(baço)=1,349561E-05*EXP(-28,0000t)+1,993485*EXP(-0,0142t)-0,2520394*EXP(-0,3100t)+2,424497E-
04*EXP(-0,1803t)-3,971578E-07*EXP(-0,1339t)

f3(rins)=1,047932E-05*EXP(-28,0000t)+2,573847*EXP(-0,0142t)-3,219882E-02*EXP(-0,3100t)-
4,935142E-02*EXP(-0,1803t)-1,041694E-06*EXP(-0,1339t)

f4(restodocorpo)=1,849804E-02*EXP(-28,0000t)+1,936696E-06*EXP(-0,0142t)

f5(bexiga)=3,755489*EXP(-0,0142t)+3,194816E-02*EXP(-0,3100t)+0,1857746*EXP(-
0,1803t)+4,184051*EXP(-0,1339t)

qOBS1=1,0000*f1
qOBS2=0,0140*f1+1,0000*f2+0,0032*f4
qOBS3=0,0124*f1+1,0000*f3+0,0081*f4
qOBS4=0,0750*f1+1,0000*f4
qOBS5=0,0002*f1+0,0007*f4+1,0000*f5
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