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RESUMO 

 

A dificuldade encontrada no diagnóstico precoce e específico de focos 

infecciosos, sejam eles causados por fungos ou bactérias, determina a necessidade 

de se pesquisar novas técnicas para este fim. A distinção entre infecção e 

inflamação é importante para um direcionamento clínico adequado e precoce, como 

também a identificação da classe do patógeno envolvido, nos casos de infecção. 

Este trabalho teve como objetivo a avaliação de dois aptâmeros para (1→3)–β–D–

glucana (principal componente da parede celular dos fungos), denominados seq6 e 

seq30, para identificação de focos de infecção pela cintilografia. Inicialmente, 

estudos in vitro foram realizados, marcando-se os aptâmeros com 32P para avaliar 

sua capacidade de ligação à (1→3)–β–D–glucana, peptidoglicano (componente da 

parede celular bacteriana) e também a células de Staphylococcus aureus e Candida 

albicans. Os aptâmeros foram marcados com 99mTc e a estabilidade dos mesmos em 

salina, plasma e excesso molar de cisteína foi avaliada. Para os estudos de 

biodistribuição e imageamento os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados com 

99mTc e administrados via intravenosa em 3 grupos de camundongos machos Swiss 

(peso: 25-30g): infectados com S. aureus, com C. albicans e com inflamação 

experimental induzida por zimosan. Nos ensaios in vitro com 32P tanto o aptâmero 

seq6 como o seq30 apresentaram alta capacidade de ligação à (1→3)–β-D–glucana, 

como também foi significativa a ligação a células de S. aureus. Com relação ao 

peptidoglicano e células de C. albicans não houve capacidade de ligação 

estatisticamente significativa. A pureza obtida nas marcações com 99mTc dos 

aptâmeros foi superior a 90%. Os testes de estabilidade do complexo 99mTc-

aptâmero em salina, plasma e excesso de cisteína apresentaram resultados 

satisfatórios. Nos estudos de biodistribuição foi analisada a captação dos aptâmeros 

radiomarcados pela coxa infectada ou inflamada do animal em relação à coxa sem 

intervenção. Após 24 horas da indução da infecção e/ou inflamação experimental, foi 

injetado o aptâmero (seq6 ou seq30) marcado com 99mTc, realizada a biodistribuição 

e a obtenção de imagens cintilográficas. Os grupos infectados com S. aureus 

exibiram elevada captação na pata infectada, apresentando relações alvo/não alvo 

de 3,17 ± 0,22 para seq6 e 2,66 ± 0,10 para seq30. No grupo controle negativo, 

onde foi injetada uma biblioteca de oligonucleotídeos aleatórios radiomarcada, esta 



 

relação foi de 1,54 ± 0,05. Para os animais infectados com C. albicans, as relações 

alvo/não alvo foram de 1,64 ± 0,12, 1,08 ± 0,02 e 1,53 ± 0,03, respectivamente, para 

seq6, seq30 e o controle negativo. Para os grupos com inflamação induzida por 

zimosan estes valores foram de 1,32 ± 0,10 para o seq 6 e 1,66 ± 0,30 para seq 30. 

Nas imagens cintilográficas foi possível visualizar o foco infeccioso no grupo de 

animais infectados com S. aureus, em imagens realizadas 1 e 3 h após a inoculação, 

tanto para seq6 quanto para seq30. Nos demais grupos (infectado com C. albicans 

ou com inflação induzida) e nos controles negativos não foram visualizadas 

captações nas áreas com intervenções. Embora o objetivo inicial utilizando 

aptâmeros para (1→3)–β-D–glucana fosse de encontrar moléculas úteis para o 

diagnóstico de infecções fúngicas, estes não se mostraram apropriados para este 

propósito. Os resultados demonstraram, entretanto, o potencial dos aptâmeros seq6 

e seq30, marcados diretamente com 99mTc, na identificação de infecções causadas 

por S. aureus. 

 

Palavras-chave: Aptâmeros; Tecnécio-99m; Radiofármacos; Infecção  



 

ABSTRACT 

 

Acid nucleic aptamers are RNA or DNA oligonucleotides able of binding to a 

target molecule with high affinity and selectivity that are promising tools in nuclear 

medicine. Many aptamers have been used as targeting molecule of 

radiopharmaceuticals in preclinical studies. (1→3)--D-Glucans are the main 

structural cell wall components of fungi and some bacteria. In the present study was 

evaluated the capacity of two radiolabeled (1→3)--D-glucan aptamers (seq6 and 

seq30) to identity infectious foci caused by fungal or bacterial cells. Firstly, in vitro 

studies were carried out by labeling the aptamers with 32P to evaluate its binding 

capacity for (1→3)-β-D-glucan and peptidoglycan (main bacterial cell wall element) 

polysaccharides and for Staphylococcus aureus and Candida albicans cells. For the 

biodistribution and imaging studies aptamers were labeled with 99mTc by the direct 

method and the complex stability in saline, plasma, and cysteine excess was 

evaluated. The biodistribution studies were accomplished in Swiss mice groups 

infected in the right thigh with Staphylococcus aureus, Candida albicans or with 

experimental inflammation induced by zymosan. A 99mTc radiolabeled library 

consisting of oligonucleotides with random sequences was used as control. Seq6 

and seq30 aptamers showed high binding capacity to (1→ 3)-β-D-glucan and S. 

aureus cells. For peptidoglycan and C. albicans cells a statistically significant binding 

capacity was not verified. The radiolabel yield after aptamers labeling with 99mTc was 

higher than 90% and the complex stability in saline, plasma and cysteine excess was 

satisfactory. In the group of animals infected with S. aureus was verified a higher 

uptake of the 99mTc radiolabeled aptamers in the infected thigh relative to the 

radiation measured in the left thigh muscle. The target/non-target ratio was 3.17 ± 

0.22 for seg6 and 2.66 ± 0.10 for seg30. These ratios were statistically higher than 

the target/non-target ratio of 1.54 ± 0.05 verified for the radiolabeled library (control). 

The biodistribution in the C. albicans infected animals did not show statistically 

difference between aptamers and control uptakes in the infection foci. The target/non 

target ratios were 1.53 ± 0.03, 1.64 ± 0.12 and 1.08 ± 0.02 for radiolabeled library, 

seg6 and seg30, respectively. For groups with inflammation induced by zymosan 

these ratios were 1.32 ± 0.10 to seq6 and 1.66 ± 0.30 for Seq 30. Visualization of the 

infected areas by scintigraphic images was possible in the S. aureus infected animals 



 

for both radiolabeled aptamers. Though our initial goal evaluating (1→3)--D-glucan 

aptamers was to find targeting molecules for fungal infections diagnosis, seq6 and 

seq30 aptamers have not proved useful for this purpose. Nevertheless, their 

applicability for diagnosis of S. aureus and other bacterial infections by scintigraphy 

should be further explored. 

 

Keywords: Aptamers; Tecnetium 99; Radiopharmaceuticals; Infection 
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1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade encontrada no diagnóstico precoce de focos infecciosos, sejam 

eles causados por fungos ou bactérias, vem criando a necessidade de se pesquisar 

novas técnicas para este fim. A maioria dos tratamentos já está bem estabelecida, 

mas o sucesso dos mesmos se deve muito ao início precoce, especialmente em 

pacientes imunossuprimidos. O diagnóstico destes focos geralmente é difícil devido 

à ausência de sintomas e sinais específicos (CUIJPERS et al., 2007). 

A diferenciação de inflamação e infecção também é de grande relevância para 

o direcionamento clínico a ser adotado, assim como a identificação da classe do 

patógeno envolvido nos casos de infecção. A inflamação se caracteriza por uma 

resposta do organismo a um patógeno ou lesão no tecido, enquanto a infecção 

necessariamente é causada por um patógeno. A infecção, na maioria das vezes, é 

acompanhada de uma inflamação, o que pode durar de horas a dias e a inflamação, 

quando crônica, pode durar de semanas a anos podendo causar complicações 

tardias (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

As técnicas de Medicina Nuclear surgem como uma alternativa interessante, 

uma vez que permitem a detecção precoce, não invasiva e in vivo de diferentes 

mudanças fisiopatológicas. Sendo assim, o tratamento pode ser iniciado antes 

mesmo que mudanças morfológicas possam se apresentar, o que aumenta de forma 

significativa a eficácia do tratamento. 

A maioria dos radiofármacos tradicionais se baseia em pequenas moléculas 

radiomarcadas que permitem rastrear seu comportamento e fornecer informações a 

cerca de um processo biológico específico (como fluxo sanguíneo ou metabolismo). 

Além de moléculas pequenas, os radiofármacos podem consistir de biomoléculas 

maiores, produzidas para interagir com um alvo específico relacionado com a 

enfermidade investigada. A variedade dessas moléculas varia de anticorpos, 

fragmentos de anticorpos, proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos (AERTS et al., 

2014), apresentando esses últimos algumas vantagens significativas em termos de 

tamanho, produção, modificações, diferentes possibilidades de alvos e 

imunogenicidade. 

Uma alternativa interessante para pesquisa de um diagnóstico específico e 

rápido para infecções é a utilização de ligantes de oligonucleotídeos radiomarcados 
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(MISSAILIDIS; PERKINS, 2007). Esses ligantes recebem o nome de aptâmeros (do 

inglês “aptamers” derivado do Latin “aptus”) (ELLINGTON et al., 1990). A técnica 

utilizada para a obtenção dos aptâmeros é conhecida como SELEX (Evolução 

Sistemática de Ligantes por Enriquecimento Exponencial) e foi descrita há mais de 

20 anos (TUERK et al., 1990, ELLINGTON et al., 1990). Os aptâmeros são capazes 

de se ligar uma variedade de alvos que variam de pequenos íons (CIESIOLKA et al., 

1995) a grandes alvos como células inteiras ( SHANGGUAN et al., 2008; BRUNO et 

al., 2012), vírus ou bactérias (BRUNO et al., 1999) como também discriminam entre 

moléculas estreitamente relacionadas como a presença ou ausência de um grupo 

metil (JENISON, 1994), um grupo hidroxil (SASSANFAR, 1993) entre outros. Devido 

à alta especificidade, os aptâmeros podem ser selecionados contra a maioria dos 

alvos, tendo um grande potencial para inúmeras aplicações na medicina, farmácia, 

biotecnologia e no campo analítico (FAMULOK, 2007, MASCINI, 2009). 

Aptâmeros radiomarcados específicos para determinados patógenos poderiam 

contribuir de forma significativa para o diagnóstico precoce de infecções. 

Neste trabalho foi avaliado o potencial de aptâmeros anti–(1→3)–β–D–glucana 

(principal componente da parede celular fúngica) para identificação de focos 

infecciosos pela cintilografia. 
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar aptâmeros anti-(1→3)–β-D–glucana (seq6 e seq30) radiomarcados com 

Fósforo-32 e Tecnécio-99m na identificação de fungos (Candida albicans) e 

bactérias (Staphylococcus aureus). 

2.2. Objetivos específicos 

- Realizar estudos “in vitro” para avaliar a capacidade de ligação dos aptâmeros 

(seq6 e seq30) radiomarcados com Fósforo-32 aos polissacarídeos  

(1→3)–β-D–glucana e peptidoglicano e, também, às células de C. albicans e S. 

aureus. 

- Marcar, determinar o rendimento de marcação e avaliar a estabilidade em 

salina, plasma sanguíneo e excesso molar de cisteína dos aptâmeros (seq6 e se30) 

radiomarcados com tecnécio-99m.  

- Realizar estudos de biodistribuição dos aptâmeros radiomarcados (seq6 e 

seq30) com tecnécio-99m, em modelos experimentais de infecções por C. albicans e 

S. aureus e, também, em modelo de inflamação asséptica (zymosan). 

- Obter imagens cintilográficas e analisá-las quantitativamente, após a 

administração intravenosa dos aptâmeros 99mTc-seq6 e 99mTc-seq30 em 

camundongos com infecção experimental por C. albicans e S. aureus e inflamação 

experimental com zymosan. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a gravidade que infecções causadas tanto por fungos quanto 

por bactérias podem alcançar, o elevado custo socioeconômico, bem como as 

dificuldades encontradas no processo diagnóstico, torna-se fundamental a pesquisa 

de novos métodos de detecção dessas enfermidades. Uma técnica de diagnóstico 

precoce e diferencial possibilitaria uma intervenção medicamentosa imediata, 

aumentando a probabilidade de cura, minimizando assim as elevadas taxas de 

mortalidade. 

A distância entre o momento em que a infecção se instala e o início do 

tratamento colabora para que os casos se agravem e também para o aumento na 

mortalidade entre os pacientes. 

Os fungos e as bactérias são os dois grupos principais de microrganismos 

envolvidos em infecções. As bactérias constituintes da microbiota humana se 

destacam, uma vez que normalmente não representam riscos aos indivíduos 

saudáveis, mas podem causar infecções em indivíduos imunocomprometidos. Os 

agentes causadores mais comuns são a Candida albicans, Escherichia coli, 

Pseudomonas, Streptococcus e Staphylococcus aureus, que afetam em geral o trato 

urinário, feridas cirúrgicas, sangue e sistema respiratório (YOUMANS et al., 1983). 

Quando a infecção sistêmica é causada por fungos, na maioria das vezes, é 

um grande desafio para os clínicos determinar o foco primário da infecção invasiva, 

o grau de disseminação ou se o local de determinada cirurgia está envolvido. 

Desdobramentos clínicos importantes incluem o tratamento com antifúngicos por um 

período de tempo maior, drenagem de abscessos, ou até mesmo, quando for o caso, 

a remoção do enxerto ou prótese (PAPPAS et al., 2009; PEMÁN; ZARAGOZA, 2010, 

WHEAT, 2009). Como citado anteriormente, uma das espécies mais frequentemente 

isolada em processos infecciosos humanos é a Candida albicans, considerada a 

principal levedura patogênica oportunista. Complicações devidas à infecção são 

geralmente documentadas em pacientes críticos, portadores de doenças 

degenerativas e/ou neoplásicas (DIGNANI et al., 2003). 

Igualmente para infecções causadas por bactérias, a identificação precoce de 

focos infecciosos é crucial para o sucesso do tratamento. A erradicação incompleta 

destes focos pode provocar reincidências, aumentando as taxas de mortalidade. O 
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diagnóstico é geralmente difícil devido à ausência de sintomas ou a dificuldade na 

diferenciação entre inflamação (asséptica) e infecção (séptica) (VOS et al., 2010).  

Um exemplo relevante são as infecções causadas por S. aureus. Esta bactéria 

é encontrada naturalmente na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis, 

porém, está envolvida em um amplo espectro de doenças que vão desde infecções 

simples (espinhas, furúnculos e celulites) até infecções potencialmente letais como 

endocardite, septicemia, pneumonia, meningite, síndrome do choque tóxico e 

osteomielite (SANTOS et al., 2007). S. aureus é a bactéria mais prevalente em 

infecções pós-artroplastias de joelho e quadril (MUNHOZ et al.,2004, GEMMEL et 

al., 2012). A diferenciação entre afrouxamento asséptico e infecção de prótese é 

importante para que se possa direcionar o tratamento correto e ainda é um desafio 

pela dificuldade no diagnóstico. 

Inflamação não é sinônimo de infecção. A infecção é causada por patógeno 

exógeno, enquanto inflamação é a resposta do organismo ao patógeno ou lesão 

tecidual. Os tecidos (ou órgãos) reagem à lesão causada por agentes nocivos com 

uma resposta que independe da possível causa. A infecção é, muitas vezes, 

acompanhada de inflamação aguda, podendo durar horas ou dias, sendo 

geralmente resolvida sem lesões residuais. Enquanto a inflamação crônica pode 

durar de algumas semanas a muitos anos e geralmente causa complicações tardias 

(SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

O diagnóstico diferencial entre inflamação asséptica e infecção, bem como a 

identificação da classe do microrganismo envolvido nos casos de infecção é de 

extrema relevância para orientar a conduta clínica a ser adotada.  

A imunologia é um campo de pesquisa importante para a compreensão dos 

processos celulares e moleculares e seu conhecimento avançado colabora com a 

necessidade de desenvolvimento de radiotraçadores para resposta inflamatória. 

Alguns elementos radiomarcados progrediram para a clínica como leucócitos, 

proteínas do sistema complemento, citocinas, fragmentos de peptídeos microbianos 

(TSOPELAS, 2015). 

As técnicas de imagem da Medicina Nuclear tem auxiliado no diagnóstico 

preciso da extensão e localização de focos infecciosos, que até então podiam ser 

identificados somente por meio de técnicas convencionais como exames físicos, 

histórico clínico do paciente, testes laboratoiais, entre outros. Desde a metade do 

século XX que o número de pesquisas e a disponibilidade de novos radiofármacos 
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para diagnóstico de infecção e inflamação vêm aumentando. Entre os radiofármacos 

utilizados na rotina clínica de Medicina Nuclear estão os leucócitos marcados com 

99mTc ou 111In. Embora leucócitos marcados sejam capazes de distinguir infecção de 

inflamação (com imagens tardias de 24h) não são capazes de identificar o tipo de 

patógeno que provoca a infecção (RENNEN et al., 2001). 

A Medicina Nuclear poderia contribuir significativamente para imagem de 

infecções, desde que traçadores específicos estejam bem definidos (LUPETTI et al., 

2003). Nenhuma técnica de imagem que avalie, especificamente e com precisão, a 

presença microrganismos patogênicos em diferentes localizações anatômicas no 

corpo humano está disponível atualmente para auxiliar na tomada de decisões 

clínicas. Enquanto isso, a jornada experimental envolvida nessa busca vem criando 

um melhor conhecimento e compreensão da resposta imunitária a uma infecção ou 

inflamação (TSOPELAS, 2015). 

Os aptâmeros estão surgindo como ferramentas promissoras no 

desenvolvimento de novos radiofármacos (TAVITIAN et al., 2009), uma vez que  

apresentam alta afinidade e especificidade por seus alvos e podem ser marcados 

com diferentes tipos de radioisótopos como 99mTc, 18F, 125I, 188Re, 64Cu entre outros 

(KHAN; MISSAILIDIS, 2008). Os Aptâmeros podem também formar diversas 

estruturas tridimensionais através de interações intermoleculares como interação 

hidrofóbica, de van der Waals, ligação de hidrogênio, etc. Estas estruturas 

secundárias e terciárias específicas permitem que o aptâmero se ligue ao alvo 

através do aptatopo (área do alvo ao qual se liga o aptâmero), o que é comparável 

com a ligação de anticorpos ao seu domínio de ligação ao alvo (epitopo). Desde a 

sua descoberta, várias aptâmeros vêm sendo usados em estudos pré-clínicos de 

radiofármacos (GIJS et al., 2016). 

As (1→3)–β-D–glucanas são componentes da parede celular de fungos, 

algumas bactérias e plantas.  Na parede celular fúngica, são os componentes mais 

representativos (BOWMANN; FREE, 2006), sendo altamente conservados entre as 

diferentes espécies de fungos patogênicos. A proposta deste trabalho foi a avaliação 

de dois aptâmeros anti-(1→3)–β-D-glucana, in vitro e in vivo,  quanto ao potencial de 

ligação em microrganismos (C. albicans e S. aureus), objetivando futura utilização 

em diagnóstico diferencial por cintilografia de focos infecciosos. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. Infecções sistêmicas 

O envelhecimento da população, a epidemia de AIDS, o crescimento das 

opções de tratamento de quimioterapia para o câncer, transplantes e o crescimento 

da população, são fatores que contribuem para o aumento do risco de infecção 

(SYDNOR; PERL, 2011). Além desses fatores, a evolução dos tratamentos médicos 

contribui para um aumento da resistência antimicrobiana e de infecções hospitalares 

(YOKOE; CLASSEN, 2008). 

Infecções sistêmicas (septicemia de origem bacteriana ou fúngica) são 

doenças de alta gravidade e representam um importante problema de saúde pública 

mundial. Essas doenças demandam um aumento no tempo de internação hospitalar 

e nos custos de hospitalização, além das altas taxas de morbimortalidade 

encontradas em pacientes acometidos (GIOLO et al., 2010). 

A alta incidência de infecções hospitalares é uma das maiores preocupações 

na área de saúde. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa média de 

infecção hospitalar é de aproximadamente 15%, enquanto nos Estados Unidos e na 

Europa é de 10%. Lembrando que esse índice varia significativamente uma vez que 

está diretamente relacionado ao nível de atendimento e à complexidade de cada 

hospital. 

O aumento do número de microrganismos resistentes farmacologicamente, 

tanto aos antibacterianos quanto aos antifúngicos, se tornou uma preocupação 

crescente na área microbiológica. Vários surtos de infecções seguidos de morte são 

ocasionados por essa resistência de microrganismos às drogas (COLOMBO  et al., 

2006; TALARMIN et al., 2009). 

Edmond et al. (1999), analisando a prevalência de infecções da corrente 

sanguínea durante três anos, em 49 hospitais nos Estados Unidos, apontaram 

Staphylococcus aureus (15,7%) e as várias espécies de Candida (7,6%), como a 

segunda e quarta causas, respectivamente,  mais comuns de infecções da corrente 

sanguínea. Resultados semelhantes foram encontrados no Brasil. Em um estudo 

epidemiológico, conduzido por Colombo et al. (2006), realizado em 11 hospitais, a 

ordem de ocorrência de patógenos isolados mais frequentemente em pacientes foi 
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ECN (Estafilococo coagulase-negativa), S.aureus, Klebsiella pneumoniae e Candida 

spp. 

No Brasil, cerca de 720.000 pessoas são infectadas em hospitais por ano e, 

destas, 20% (144.000) evoluem para o óbito. Dentre os fatores que podem ser 

atribuídos a essas infecções estão o ambiente hospitalar e a manifestação durante a 

internação ou após a alta, acometendo mais de 15% dos pacientes internados, o 

que se agrava com a resistência bacteriana (OLIVEIRA; BETTCHER, 2010; 

MARTINS et al., 2008; SOUSA et al., 2009). 

Diferentes grupos de patógenos estão envolvidos nas infecções hospitalares e 

os que lideram o ranking estão descritos na Tabela 1. O grupo de destaque é o das 

bactérias que constituem a microbiota humana, que normalmente não trazem riscos 

a indivíduos saudáveis devido à sua baixa virulência, mas que podem causar 

infecção em indivíduos com estado clínico comprometido (denominadas assim de 

bactérias oportunistas). 

Os fungos representam o segundo grupo de importância médica nas infecções 

hospitalares, responsáveis por aproximadamente 8% das mesmas, sendo Candida 

albicans e Aspergillus os patógenos mais frequentes. Os sítios de infecção hospitalar 

mais frequentemente atingidos são o trato urinário, feridas cirúrgicas e trato 

respiratório. 
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Tabela 1 - Patógenos mais comuns de infecções nosocomiais 

Patógeno Sítios comuns de isolamento do patógeno 

Bactérias Gram negativas  

Escherichia coli Trato urinário, feridas cirúrgicas, sangue. 

Pseudomonas sp Trato urinário, trato respiratório, queimaduras. 

Klebsiella sp 
Trato urinário, trato respiratório, feridas 

cirúrgicas. 

Proteus sp Trato urinário, feridas cirúrgicas. 

Enterobacter sp 
Trato urinário, trato respiratório, feridas 

cirúrgicas. 

Bactérias Gram positivas 

Streptococcus sp 

Trato urinário, trato respiratório, feridas 

cirúrgicas. 

Staphylococcus aureus Pele, feridas cirúrgicas, sangue. 

Staphylococcus epidermitis Pele, feridas cirúrgicas, sangue. 

Fungos 

Candida albicans 
Trato urinário, sangue. 

Outros Trato urinário, sangue, trato respiratório. 

Fonte: ANVISA, 2004. 

 

As condições imunológicas, idade (idosos e recém-nascidos são mais 

vulneráveis), uso abusivo de antibióticos, procedimentos médicos (principalmente os 

invasivos), imunossupressão, falhas nos procedimentos de controle de infecção são 

os principais fatores que influenciam na aquisição de uma infecção. 

Uma das bactérias de maior importância médica é o Staphylococcus aureus, 

espécie do gênero Staphylococcus e considerada a de maior importância médica, 

uma vez que comumente está associada a diversas infecções em seres humanos 

(SANTOS et al, 2007). Ela pertence ao grupo dos cocos Gram-positivos e é 

frequentemente encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis. 

Entretanto, pode provocar doenças que vão desde uma simples infecção (espinhas, 

furúnculos e celulites) até infecções graves (pneumonia, meningite, endocardite, 

síndrome do choque tóxico, septicemia e outras). É o agente mais comum em 

infecções de pele e tecidos moles, sendo frequentemente isolado em feridas 

cirúrgicas infectadas que podem ser focos para o desenvolvimento de infecções 

sistêmicas (ROBERT; CHAMBERS, 2005), sendo responsável por 75% dos casos 
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de infecções de próteses perioperatórias e 50 % dos casos de infecção por via 

hematógena, estando entre as espécies mais prevalentes em infecções pós-

artroplastias de joelho e quadril (MUNHOZ et al. 2004; GEMMEL et al., 2012). 

A identificação precoce de focos infecciosos causados por S. aureus é 

essencial para o sucesso no tratamento. A erradicação incompleta destes focos 

pode provocar reincidências, aumentando as taxas de mortalidade. A ausência de 

sintomas e também a dificuldade na diferenciação entre inflamação (asséptica) e 

infecção (séptica) torna o diagnóstico difícil e tardio (VOS et al., 2010), contribuindo 

para um aumento de linhagens resistentes, consequentemente um aumento do 

tempo e do custo de internação se comparado a um tratamento precoce (SYDNOR; 

PERL, 2011). 

No grupo dos fungos, o gênero Candida spp. tem um papel de destaque, 

responsável por 80% dos casos de infecção fúngica sistêmica (ABI-SAID et al., 

1997). 

As leveduras do gênero Candida podem ser encontradas em variados 

ecossistemas como solo, alimentos, água, fazendo parte da microbiota de homens e 

animais, podendo se tornar patogênicas, caso ocorra um desequilíbrio em sua 

relação com o hospedeiro. Esse gênero compreende aproximadamente 200 

espécies e é o principal entre as leveduras patogênicas (SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Esse desequilíbrio pode ocorrer devido ao rompimento das barreiras anatômicas por 

catéteres, queimaduras ou cirurgias invasivas ou pelo comprometimento dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro (extremos de idade, doença de base, 

imunossupressão) (DIGNANI et al., 2003). 

Infecções sistêmicas causadas por leveduras vêm aumentando muito nas 

últimas décadas, especialmente a partir de 1980, devido ao grande número de 

pacientes imunocomprometidos reconhecidos como de risco para essas infecções 

(neutropênicos, transplantados, diabéticos, aidéticos, entre outros) (GIOLO et al., 

2010). Sendo assim, atualmente, a candidemia é reconhecida como grave problema 

de saúde pública, tanto nas regiões subdesenvolvidas, como também nos países 

desenvolvidos.  A gravidade da doença, associada a condições debilitantes do 

paciente, leva a um aumento no tempo de internação hospitalar e 

consequentemente nos custos socioeconômicos. Outro fator relevante é que as 

complicações clínicas decorrentes dessa doença são graves, refletindo em altas 
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taxas de morbimortalidade (GIOLO et al., 2010). Segundo Viudes et al. (2002) a 

mortalidade atribuída direta ou indiretamente à candidemia é de 40% a 60%. 

Devido à inespecificidade dos sinais e sintomas, o diagnóstico clínico de 

infecções sistêmicas causadas por C. albicans com base na sintomatologia e na 

anamnese do paciente, não é conclusivo. Os principais indícios seriam febre e 

leucocitose, porém 20% dos pacientes não desenvolvem hipertermia e apenas 50% 

apresentam leucocitose (BLOT et al., 2002). Além disso, mesmo na presença 

desses sinais, não é possível supor uma candidemia considerando-se a semelhança 

com os sinais de bacteremia. 

Assim, é imprescindível a confirmação laboratorial da candidemia por meio da 

técnica da hemocultura, a qual possui baixa sensibilidade, próxima de 50%, 

resultando em um diagnóstico tardio e aumentando as chances de complicação 

(ALONSO-VALLE et al., 2003; ARMSTRONG, 1989, BLOT et al., 2002). 

Os avanços recentes na terapêutica e nas técnicas invasivas para diagnóstico 

têm permitido um aumento da população de imunocomprometidos e estes pacientes 

são submetidos a procedimentos invasivos, antibióticos de amplo espectro e outros 

fatores de risco predisponentes para a aquisição de infecções severas. Portanto, é 

essencial o diagnóstico correto e precoce para que o tratamento seja específico e 

eficaz. Para que isto ocorra é imprescindível pesquisa de novas técnicas 

diagnósticas. 

As técnicas de diagnóstico disponíveis atualmente são pouco específicas para 

infecção, especialmente nas fases iniciais, quando as estruturas anatômicas ainda 

não foram alteradas. As limitações decorrentes do uso das técnicas diagnósticas 

tradicionais reforça a necessidade de desenvolvimento de outros métodos que 

permitam um diagnóstico rápido, confiável, preciso e sensível. 

4.2. Infecção e inflamação 

Inflamação não é sinônimo de infecção. A inflamação é uma resposta do 

organismo a uma lesão tecidual, seja ela causada por microrganismos, traumas, 

agentes químicos, calor ou qualquer outro fenômeno, enquanto a infecção é 

causada necessariamente por um patógeno (vírus, bactérias, fungos, etc). A 

infecção frequentemente é acompanhada por uma inflamação aguda que pode durar 
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de horas a dias, permanecendo até que seja eliminado o organismo patogênico 

(SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

A inflamação é caracterizada pela dilatação dos vasos sanguíneos locais, com 

um aumento da permeabilidade dos capilares, permitindo a saída de grande 

quantidade de líquido para os espaços intersticiais e migração de grande quantidade 

de granulócitos e monócitos para os tecidos. Dentre os agentes causadores dessas 

reações estão a histamina, bradicinina, serotonina, prostaglandinas, diversos 

produtos do sistema do complemento (GUYTON; HALL, 2006). 

4.3. Medicina nuclear – radiofármacos 

A Medicina Nuclear é uma especialidade da medicina que emprega 

propriedades de compostos radioativos para realizar pesquisas médicas, avaliações 

diagnósticas das condições anatômicas ou fisiológicas e tratamentos terapêuticos. 

Uma importante aspecto da Medicina Nuclear é a alta sensibilidade para detectar 

alterações na função ou na morfologia de um determinado órgão, fazendo uso dos 

radiofármacos (SORENSON; PHELPS, 1987; SHUNG et al.1992; CHANDRA, 1992; 

ZOLLE, 2007). 

Radiofármacos podem ser definidos como compostos radioativos, ou marcados 

com elementos radioativos, utilizados no diagnóstico e no tratamento de doenças, 

sendo que em Medicina Nuclear quase 95% dos radiofármacos são empregados 

para fins de diagnóstico e o restante em tratamento terapêutico (SAHA, 1998). 

Um radiofármaco ideal deve ser de fácil produção e disponibilidade em uma 

instalação de Medicina Nuclear e de baixo custo. Para fins de diagnóstico o 

radionuclídeo deve apresentar meia vida curta, não devendo ultrapassar o tempo 

necessário para a execução do estudo. Além disso, o radionuclídeo não deve emitir 

partículas alfa e beta, uma vez que essas partículas podem causar um dano maior 

ao tecido que a radiação gama. Um radiofármaco ideal para diagnóstico deve ainda, 

apresentar uma alta relação alvo/não alvo, rápida depuração plasmática e ter 

máxima eficácia no diagnóstico com mínima radiação ao paciente (SAHA, 2010). 

A imagem de Medicina Nuclear teve um papel importante no diagnóstico e na 

localização de focos de infecção a partir do início de 1970, quando se percebeu a 

vantagem do citrato de gálio-67 (67Ga) na pesquisa de focos de infecção, além de 

sua já conhecida capitação por tumores. (THRALL; ZIESSMAN, 2003). 
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4.4. Diagnóstico por cintilografia 

A cintilografia é uma modalidade da Medicina Nuclear que emprega técnica de 

imageamento molecular com o uso de radiofármacos. O imageamento molecular 

permite a visualização, caracterização e quantificação de processos biológicos em 

nível celular e molecular em organismos vivos (GOMES et al., 2011). Essa 

modalidade da medicina nuclear fornece um diagnóstico de forma não invasiva em 

um estágio precoce da doença (CONTI et al., 1996; THRALL, ZIESSMAN, 2003). O 

radiotraçador é captado e se concentra seletivamente em um determinado órgão. 

Em seguida, com o auxílio de detectores, é possível rastrear os radioisótopos e 

assim reconstruir rotas metabólicas ou traçar mapeamento funcional de um órgão 

específico. Qualquer diferença da distribuição padrão homogênea apontará a 

presença de alguma anomalia (RIOS, 2011). 

A tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT) é uma 

técnica de diagnóstico por imagem que fornece uma distribuição espacial 3D, dentro 

do corpo do paciente, de radionuclídeos emissores de fóton único. A detecção dos 

raios gama é feita com o uso de uma gama câmara que consiste de um cristal de 

cintilação, opticamente acoplado a um conjunto de tubos fotomultiplicadores, que 

converte os raios gama em sinais elétricos. As projeções, imagens em 2D, são 

adquiridas a partir de múltiplos ângulos ao redor do paciente, e subsequentemente 

reconstruídas para gerar imagens transversais da distribuição interna das moléculas 

injetadas. O SPECT detecta os raios gama diretamente no local de acumulação dos 

traçadores. A técnica SPECT utiliza radionuclídeos com energias na faixa de 30 e 

300 KeV. Os radionuclídeos emissores gama frequentemente utilizados em SPECT 

são apresentados na Tabela 2, sendo o 99mTc mais utilizado devido suas 

propriedades físicas favoráveis (LIU, 2008). 

A tomografia por emissão de pósitron (PET) é uma técnica que teve início há 

aproximadamente 30 anos e que tem se destacado por sua importância nas áreas 

de oncologia, neurologia e cardiologia (SSBMN, 2011). Em meados da década de 

80, essa técnica, utilizando a fludesoxiglicose marcada com flúor-18 (18F-FDG), foi 

introduzida como método de imagem in vivo da atividade metabólica do corpo 

humano. A partir daí, inúmeras publicações científicas promoveram notório avanço 

na prática clínica oncológica, mudando o paradigma de avaliação dos tumores, até 

então avaliados através de métodos de imagem como a tomografia computadorizada 
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(CT), para uma análise baseada em processos metabólicos, uma vez que estes 

precedem as alterações anatômicas (SOARES JUNIOR et al., 2010). 

A tomografia por emissão de pósitrons (PET) utiliza radionuclídeos emissores 

de pósitrons (partículas β+): 11C, 13N, 15O, 18F, 124I, 64Cu ou 68Ga, entre outros 

(SAHA, 1998). Após reagirem instantaneamente com elétrons, os pósitrons são 

aniquilados e emitem dois fótons com energia de 511 KeV cada, na mesma direção 

e em sentidos opostos, que são registrados simultaneamente  por um conjunto de 

detectores originando imagens tridimensionais de alta resolução e precisão. A 

detecção simultânea dos raios gama evita a presença de um colimador para limitar o 

campo de detecção. O sistema PET usa detectores múltiplos distribuídos em círculo, 

cada um ligado ao que se encontra na posição oposta (SAHA, 1998). A 

complexidade dessa tecnologia e a necessidade de um cíclotron perto para a 

produção dos radionuclídeos emissores de pósitron com tempo de meia-vida curto 

torna a técnica dispendiosa (JACOBUS et al., 2002). 

Apesar de apresentar sensibilidade e resolução menores, a relativa 

simplicidade e baixo custo dos radioligantes e equipamentos geradores de imagem, 

tornam a tecnologia SPECT uma ferramenta de elevada aplicabilidade clínica na 

medicina nuclear. Além disso, desenvolvimentos recentes na área de 

instrumentação resultaram em aumento significativo da qualidade das imagens 

geradas por SPECT (GROCH; ERWIN, 2001). 
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Tabela 2 – Radionuclídeos emissores gama frequentemente utilizados em 

SPECT. 

Radionuclídeo T1/2 Eγ(KeV) Produção 

Iodo-131 8 d 284,364,637 

130Te (n,γ)       130Te (β-)131I ou 

235U (n,f) 131I 

Gálio-67 78,3 h 93,184,300,393 68Zn(p,2n)67Ga 

Tálio-201 72 h 71 203Tl(p,3n)201Pb      201Tl 

Índio-111 67,2 h 171,245 111Cd(p,n)111In 

Iodo-123 13,2 h 159 124Xe(p,2n)123Cs    123Xe    123I 

Tecnécio-99m 6 h 140 Gerador 99Mo/99mTc 

Fonte: Liu, 2008. 

4.5. Tecnécio-99m (99mTc) 

Como mencionado, o 99mTc possui propriedades que favorecem sua utilização 

em aplicações diagnósticas, estando envolvido em cerca 80% de todos os 

procedimentos de imagem em Medicina Nuclear (VUČINA; LUKIĆ, 2002). A fácil 

obtenção através de um gerador de Molibdênio-99/Tecnécio-99m o torna um 

radionuclídeo considerado de baixo custo (KYPRIANIDOU et al., 2009).  

Através do gerador molibdênio-99/tecnécio-99m (99Mo/99mTc), o 99Mo, 

denominado pai, decai para o filho 99mTc. O gerador comercial consiste em uma 

coluna de vidro, que contém alumina como suporte, sobre a qual é adsorvido o 99Mo 

de fissão. Sendo a afinidade pequena do filho pela alumina, o mesmo pode ser 

eluído facilmente com solução fisiológica na forma de pertecnetato de sódio 

(Na99mTcO4) (BANERJEE et al., 2001; LIU; EDWARDS, 1999). 

O tecnécio obtido no gerador na forma íon pertecnetato (99mTcO4
- ) não é uma 

espécie reativa, apresentando estado de oxidação igual a +7. Sendo assim, se faz 

necessário a redução do estado de oxidação do tecnécio para que o mesmo possa 

combinar com uma variedade de grupos doadores de elétrons como –COO-, -OH-, -

NH2
-, -SH, formando uma ligação covalente coordenada. Alguns agentes redutores 

podem ser empregados como cloreto estanoso, citrato de estanho, tartarato de 

estanho, ácido clorídrico concentrado, sulfato ferroso, sendo o cloreto estanoso é o 

mais comumente utilizado (ZOLLE, 2007). O 99mTc é reduzido ao estado +4 por 

cloreto estanoso em meio concentrado de HCl, conforme equação abaixo. Uma vez 
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reduzido pode se ligar a molécula de interesse, constituindo assim um radiofármaco 

(ZOLLE, 2007). 

299mTcO4
-  +  16H+  +   3Sn+2    →    299mTc+4  +  3Sn+4  +  8H2O 

4.6. Radiotraçadores utilizados no diagnóstico de infecção 

Uma busca contínua por um agente de imagem ideal para infecção e/ou 

inflamação se iniciou na década de 70. A concepção de um radiomarcador é 

geralmente influenciada pela memória imunológica, pelo agente patogênico ou por 

um elemento do processo inflamatório e a sua aplicação prática ocorre em estudos 

pré-clínicos e clínicos. Alguns radiotraçadores promissores têm avançado além do 

status de investigação clínica e obtiveram aprovação regulatória para utilização em 

práticas rotineiras de Medicina Nuclear (TSOPELAS, 2015). 

Indicações para o uso de imagens de Medicina Nuclear em infecções incluem 

febre de origem desconhecida, suspeita de abscesso oculto, infecção pós-

operatória, suspeita de infecção de próteses vasculares ou ósseas, osteomielite e 

suspeita de infecção em pacientes imunocomprometidos (FERRO-FLORES et al., 

2012). Alguns radiotraçadores têm sido propostos para esta finalidade e serão 

discutidos a seguir. 

O citrato de gálio-67 foi o primeiro radiofármaco de detecção de infecções e é 

utilizado até os dias de hoje, entretanto de forma mais limitada. Leucócitos (células 

sanguíneas brancas [CSB]) radiomarcados são os radiofármacos atuais de 

preferência. A fludesoxiglicose-18F (18F-FDG) tem sido cada vez mais utilizada. 

Novos radiofármacos com diferentes mecanismos de captação estão em constante 

investigação (THRALL; ZIESSMAN, 2014). 

4.7. Radiofármacos utilizados para o diagnóstico de infecção 

4.7.1. 67Ga-Citrato 

O gálio-67 foi desenvolvido como radiotraçador ósseo, mas encontrou uso 

clínico como radiotraçador tumoral. Sua propriedade de radiotraçador para infecção 

foi notada no início dos anos 70 e se tornou o principal radiofármaco para pesquisa 

de infecção por mais de uma década (THRALL; ZIESSMAN, 2003). Ele é um isótopo 
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radioativo com características análogas ao ferro, ligando-se, na forma iônica, à 

transferrina plasmática, que é uma glicoproteína que transporta o íon ferro. Ele utiliza 

os receptores de transferrina (CD71) para acessar a célula e depois se torna 

altamente estável dentro dela. O fluxo sanguíneo e a permeabilidade vascular 

aumentados levam à distribuição e ao acúmulo de transferrina ligada ao 67Ga em 

áreas inflamadas, não sendo portanto um diagnóstico específico. O 67Ga, também se 

liga à lactoferrina, que está presente em altas concentrações em focos infecciosos. 

Além de processos inflamatórios e tumores, o gálio-67 é normalmente concentrado 

pelo fígado, baço e medula óssea, sendo eliminado por via urinária (predominante 

nas primeiras 24 horas) e gastrointestinal (SZELIGA et al., 2001).  

O radiofármaco 67Ga-citrato apresenta características desfavoráveis para a 

imagem cintilográfica como a baixa especificidade, uma vez que acumula tanto em 

áreas inflamadas quanto infectadas, apresenta uma longa meia vida (78 h), possui 

energia gama elevada, causando aumento da dose absorvida pelo paciente. A 

melhor relação alvo/não alvo é obtida em 48-72h (BEKERMAN et al., 1984). 

4.7.2. 68Ga-Citrato 

O 68Ga-citrato é um emissor de pósitrons que vem surgindo como uma 

alternativa interessante ao 67Ga devido às suas características favoráveis para a 

realização de imagens, como tempo de meia vida de 68 minutos, sua baixa emissão 

de fótons e a baixa energia dos pósitrons. Além disso, possui uma variedade de 

possibilidades de ligações a moléculas, como diversos peptídeos (COSTA, 2012). As 

características das imagens de 68Ga são superiores às de 67-Ga em virtude da 

maior resolução espacial e características quantitativas de PET em comparação com 

SPECT (SATHEKGE, 2008). Além disso, o 68Ga-citrato é produzido com elevado 

rendimento radioquímico e pureza podendo ser utilizado na detecção de doenças 

inflamatórias e infecciosas (RIZZELLO et al., 2009). No entanto, mais ensaios 

clínicos se fazem necessários (NANNI et al., 2010). 

4.7.3. Leucócitos radiomarcados 

A visualização dos leucócitos radiomarcados assumiu um importante papel na 

prática clínica de imagem de infecções nas últimas décadas, ainda sendo 
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considerados padrão ouro em Medicina Nuclear para o diagnóstico de infecções e 

inflamação aguda (LUPETTI et al., 2010). Pertencendo ao grupo de leucócitos estão 

os neutrófilos, correspondendo a 59% do grupo, linfócitos (34%), monócitos (4%), 

eosinófilos (3%) e basófilos (0,5%). 

A técnica de marcação ex vivo de leucócitos foi desenvolvida em 1976. Uma 

amostra de sangue de 50 mL é coletada do paciente e os leucócitos são separados 

das células vermelhas em condições in vitro. Esses leucócitos são então marcados 

com  99mTc-hexametilpropilenoaminooxima (HMPAO) ou com 111In-oxina e são 

reinjetados no paciente (THAKUR; MCAFEE, 1984). Os leucócitos radiomarcados 

são caracterizados por alta especificidade, pois só acumulam em consequência da 

migração ativa em áreas inflamadas e permanecem no local em casos de infecção 

(DATZ, 1994; PAPOS et al., 1996). 

Em meados da década de 80, a marcação in vitro de leucócitos com índio 111-

oxina (111In-oxina) foi amplamente utilizada com sucesso para a localização de focos 

infecciosos e outros processos inflamatórios; porém o método apresenta 

desvantagens, incluindo a lentidão do processo de marcação e a necessidade de 

imagem tardia, de 24 horas após a injeção. Adicionalmente, a dosimetria 

relativamente alta restringe a dose administrada e a aquisição das imagens é 

demorada, com características muito aquém do ideal. Além disso, o potencial risco 

de transmissão de infecção para a equipe técnica e pacientes devido ao manuseio 

do sangue, constitui um sério problema (THRALL; ZIESSMAN, 2003). 

O HMPAO-99mTc (Ceretec®, Mediphysics, Princeton, NJ) foi aprovado 

originalmente pela FDA (Agência Americana Reguladora de Alimentos e Fármacos) 

para imageamento de perfusão cerebral. Por ser lipofílico, ele pode atravessar 

membranas. No imageamento cerebral, o HMPAO-99mTc cruza a barreira 

hematoencefálica e é absorvido pelas células corticais, onde é transformado em um 

complexo hidrofílico e fica aprisionado. Esta experiência levou ao uso do HMPAO-

99mTc para marcação de leucócitos. Este radiofármaco apresentou algumas 

vantagens sobre o 111In-oxina-leucócitos como também grande aplicabilidade e 

aceitação clínica (THRALL; ZIESSMAN, 2003). 

Imagens tardias (24 h) de leucócitos radiomarcados possibilitam a 

diferenciação de infecção de inflamação asséptica. O 99mTc apresenta uma meia 

vida curta de 6 h com energia de 140 KeV, enquanto o 111In uma meia vida mais 

longa de 67 h e energia de 173 e 247 KeV sendo mais indicado para marcação para 
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imagens tardias. A imagem tardia de leucócitos marcados com 111In-oxina possui 

uma sensibilidade para infecção de 95%, enquanto que em imagens de 4 h a 

sensibilidade é de 33%. A captação é mais intensa em imagens de 24 h do que em 

imagens de 4 h (DATZ, 1994). 

Apesar da alta acurácia no diagnóstico com a utilização de leucócitos 

radiomarcados, os mesmos não são capazes de diferenciar infecção fúngica de 

bacteriana e possuem uma preparação laboriosa, devendo ser realizada em 

condições estéreis, envolvendo um procedimento complicado e demorado que leva 

aproximadamente 3 h de preparo por profissionais treinados. Além disso, como já 

comentado, a manipulação de sangue potencialmente contaminado pode ser 

perigosa para técnicos envolvidos no preparo e pacientes. 

4.7.4. 18F – Fludesoxiglicose (18F-FDG) 

O 18F-FDG é um análogo da glicose que apresenta o 18F no lugar do grupo 

hidroxila do carbono 2. O 18F-FDG é fosforilado, pela hexoquinase, e então é 

transportado para dentro da célula. Entretanto, ao contrário da glicose, o 

metabolismo não prossegue além da fosforilação, devido ao grupo (-OH) ser 

indispensável na etapa seguinte. Assim, o 18F-FDG-6P acumula na célula 

proporcionalmente à atividade glicolítica, evidenciando o metabolismo celular. O 18F-

FDG é normalmente utilizado em diagnóstico tumoral, pois as áreas neoplásicas 

habitualmente têm atividade glicolítica mais intensa (WELCH; REDVANLY, 2003). 

Devido à alta absorção por granulócitos ativados, o 18F-FDG pode ser utilizado 

em diagnóstico de infecção. Com uma meia vida de 110 minutos, o 18F é adequado 

para imagem após 60 minutos de injeção, porém o 18F-FDG não é um traçador 

específico porque ele evidencia o metabolismo de glicose aumentado de qualquer 

célula podendo, portanto, apresentar resultados falso-positivos (SIGNORE; 

GLAUDEMANS, 2011). Sendo assim, ele não discrimina infecção/inflamação de 

doença neoplásica. Outra desvantagem é o alto custo e a disponibilidade limitada. 

4.7.5. Anticorpos monoclonais (mAbs) antigranulócitos 

A utilização de mAbs radiomarcados contra antígenos de superfície presentes 

em granulócitos permite o estudo direto dessas células in vivo. Porém, alguns 
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estudos demonstram que somente uma porcentagem menor do anticorpo injetado se 

liga diretamente às células, enquanto que uma maior parte se concentra na área 

infectada por ligações não específicas devido ao aumento da permeabilidade 

(SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

O radiofármaco sulesomab marcado com 99mTc (Leukoscan®), um fragmento 

Fab’ do anticorpo IgG1 murino foi desenvolvido para diagnóstico de imagem de 

infecção/inflamação óssea em pacientes com suspeita de osteomielite. O Sulesomab 

não se acumula em infecção como resultado de ligação aos granulócitos circulantes, 

mas nos extravasamentos em locais infectados, não especificamente, por meio do 

aumento da permeabilidade vascular; porém, ele pode acumular-se após a ligação 

dos granulócitos ou ligar-se nos granulócitos ativados após extravasamento 

(SKEHAN et al., 2003). 

Estudos com 99mTc-suleomab (LeukoScan®) apresentaram resultados 

controversos. Estudo realizado por Becker et al. (1994) obteve uma cintilografia com 

o uso de LeukoScan® que mostrou rápida localização em infecções ósseas e de 

tecidos moles. Em outros estudos, no entanto, foram apurados menor especificidade 

para diagnóstico de infecções musculoesqueléticas que o imageamento com 

leucócitos marcados (GRATZ et al., 2003). HARWOOD et al (1999), realizaram um 

estudo com pacientes diabéticos com úlceras no pé, no qual o 99mTc-suleomab 

mostrou alta sensibilidade (91%), mas baixa especificidade (56%). 

O 99mTc-besilesomab (Scintimun®) vem sendo utilizado no estudo de abscesso 

pulmonar, endocardite, infecções em pés diabéticos e em infecções de prótese de 

joelho e quadril. Infecções ósseas periféricas podem ser visualizadas, porém a 

sensibilidade diminui quando a infecção é localizada próxima à coluna, devido a 

absorção fisiológica da medula (PELTIER et al., 1993), sendo assim um método 

menos acurado que os leucócitos radiomarcados para doenças inflamatórias na 

medula e não muito  adequado para diagnóstico de osteomielite vertebral. 

4.8. Radiotraçadores em estudo para diagnóstico de infecção 

4.8.1. Antibióticos radiomarcados 

Uma área emergente de pesquisa envolve antibióticos radiomarcados, 

principalmente porque o mesmo possui uma ação microbiana conhecida e alguns já 
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se encontram comercialmente disponíveis como medicamentos prescritos 

(TSOPELAS, 2015). 

Radiofármacos baseados em antibióticos potencialmente poderiam ser 

específicos para infecção, uma vez que o alvo são bactérias, podendo assim 

distinguir infecção e inflamação estéril. Na última década, vários agentes foram 

apresentados visando, especificamente, visualizar focos de infecção pela marcação 

do agente infeccioso. 

As quinolonas foram introduzidas na prática clínica no início da década de 

1960. Esta nova classe de antibióticos foram quimicamente sintetizados pela 

primeira vez em um procedimento laboratorial que substituiu o método laborioso 

regular de isolar moléculas de mofo e fungos. O ciprofloxacino foi o primeiro 

antibiótico a ser radiomarcado. O mecanismo de ação deste e de outros antibióticos 

quinolonas envolve a sua interação com a DNA-girase bacteriana (uma 

topoisomerase do tipo II) que impede desenrolamento do DNA e a síntese do DNA 

subsequente. 

O radiofármaco mais utilizado nessa categoria é o 99mTc-ciprofloxacina 

(Infecton ®), uma fluoroquinolona sintética de amplo espectro. Esse agente se aplica 

tanto para bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas, inibindo a síntese de 

DNA pela ligação à DNA girase bacteriana (LAMBRECHT, 2011), que está presente 

em todos os grupos bacterianos, mesmo entre os resistentes. 

A 99mTc-ciprofloxacina é excretada pelos rins, possui baixo metabolismo no 

fígado e baixa absorção intestinal. Em estudo realizado pela Agência Internacional 

de Energia Atômica (IAEA), a 99mTc-ciprofloxacina se mostrou um marcador muito 

sensível e específico de infecção (BRITTON et al., 2002). Algum tempo depois, sua 

especificidade foi extensivamente discutida, pois sua capacidade de diferenciar 

infecção de doença asséptica foi duvidosa (SOLANKI et al., 2003), não havendo 

provas convincentes de sua eficácia. 

Vários outros antibióticos têm sido radiomarcados com 99mTc, tais como 

alafosfalina, cefoperzaona, ceftizoxima, ceftriaxona, kanamicina, ofloxacina, 

pefloxacina, etc, a maioria são membros da classe das quinolonas (SIGNORE; 

GLAUDEMANS, 2011). Alguns, também, foram marcados com 18F para imagem por 

PET. No entanto, os resultados ainda não foram satisfatórios. 
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4.8.2. Citocinas e quimiocinas 

As citocinas são proteínas e glicoproteínas com importante papel no controle 

homeostático do sistema imune, podendo atuar de forma autócrina, afetando o 

comportamento das células que liberam as citocinas, ou de forma parácrina, 

afetando o comportamento de células adjacentes. As citocinas marcadas 

apresentam ótimas características como radiofármacos tais como: baixo peso 

molecular; meia-vida curta e rápida depuração plasmática; alta afinidade para ligar-

se a receptores específicos; pronta disponibilidade pela técnica do DNA 

recombinante e ausência de imunogenicidade. 

As citocinas liberadas pelos macrófagos ativados são  

interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), interleucina-12 (IL-12), TNF-α e a 

quimiocina interleucina-8 (IL-8). As quimiocinas são uma classe de citocinas que 

apresentam propriedades quimioatraentes, induzindo células com receptores 

apropriados a migrarem através do gradiente de quimiocina. As quimiocinas são 

liberadas por fagócitos e atuam como quimioatraentes para leucócitos recrutando-os 

para os locais de infecção. 

As citocinas, interleucina-1 (IL-1) e interleucina-8 (IL-8) são úteis no campo de 

infecção e inflamação aguda. A IL-1 é uma citocina pró-inflamatória com alta 

afinidade para um receptor específico expresso, principalmente, em granulócitos, 

monócitos e linfócitos e foi uma das primeiras citocinas utilizadas para imagem de 

inflamação aguda (BARRERA et al., 1998, VAN DER LAKEN et al., 1998). 

Durante um processo infeccioso ou inflamatório ocorre um aumento na 

expressão de citocinas. A IL-1 e a IL-8 marcadas com 123I e 99mTc, apresentaram 

rápida depuração plasmática e alta afinidade por receptores específicos. Porém, não 

distinguiram inflamação de infecção. A 123I- IL-1 acumulou em áreas infectadas, mas 

apresentou efeitos colaterais como cefaleia e hipotensão, mesmo em baixas doses, 

impedindo aplicações clínicas em seres humanos (BARRERA et al., 1998). Um 

receptor antagonista IL-1 radiomarcado (IL-1ra) foi desenvolvido com a mesma 

afinidade para receptores IL-1, mas sem atividade biológica. Com o IL-1ra marcado 

com 123I pôde-se observar a captação em focos infecciosos, mas a captação foi 

similar aos agentes não específicos marcados (VAN DER LAKEN et al., 1998). 

A citocina IL2 também foi estudada para identificação de inflamação crônica. 

Ela possui uma sequência de 133 aminoácidos e peso molecular de 15,5 kDa e é 
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sintetizada e secretada in vivo pelos linfócitos T, após estimulação do antígeno 

específico e se liga a receptores como IL-2R e hetero trímeros de uma subunidade 

α, β e γ, expressos pelos linfócitos ativados durante a inflamação. A IL-2 já foi 

marcada com diferentes radioisótopos, mas na prática clínica somente com o iodo-

123 e tecnécio-99m foram aplicadas em pacientes (PALESTRO; LOVE, 2007; 

SIGNORE et al., 2015). 

4.8.3. Imunoglobulina G policlonal humana (HIG) 

A Imunoglobulina G policlonal humana (HIG) é um anticorpo IgG específico, 

não antigênico, que pode ser marcado com 99mTc ou 111In utilizando-se Kits 

diagnósticos  disponíveis comercialmente. Quando radiomarcada, ela se acumula no 

foco infeccioso através de extravasamento não específico ao aumento da 

permeabilidade vascular no local. Apesar da excelente capacidade de localização 

para infecção musculoesquelética e pulmonar (principalmente em pacientes 

imunodeprimidos e com inflamação abdominal), os exames com este radiofármaco 

apresenta uma limitação que é o longo tempo entre a injeção e a aquisição da 

imagem, entre 24 e 72 horas (PALESTRO; LOVE, 2007; BABICH; FISCHMANA, 

1999). 

Outra técnica de marcação se baseia na utilização de anticorpos ou HIG, que 

reagem na presença de antígenos na superfície de granulócitos. Muitos anticorpos 

foram estudados com esta finalidade de radiomarcação empregando principalmente 

o tecnécio-99m e iodo-123. Estes compostos diferentes dos leucócitos permitiram 

um delineamento da infecção e consequentemente uma biodistribuição específica. 

Há disponível comercialmente alguns antigranulócitos como o anticorpo IgG1 murino 

BW250/183 (Besilomab), que reconhece o antígeno não específico 95 (NCA-95) e o 

chamado de Fanolesomab, um IgM, que reconhece o antígeno-1 (ANT-SSEA-1) e 

possui uma alta afinidade para o antígeno CD15 expresso por neutrófilos 

(PALESTRO;LOVE, 2007; SIGNORE et al., 2015; BONILLA et al., 2011; PEREIRA; 

BRASILEIRO FILHO, 1998). 

O mecanismo de absorção da HIG por áreas infectadas não está 

completamente elucidado, uma vez que se acumula em focos de infecção ao acaso. 

O acúmulo aparentemente se deve ao aumento da permeabilidade vascular, não 

sendo assim, específico para infecção (SIGNORE, 2010). 
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4.8.4. Peptídeos antimicrobianos 

Peptídeos antimicrobianos são componentes importantes do sistema imune 

inato. São produzidos por fagócitos, células endoteliais e outros tipos celulares. Eles 

fornecem proteção contra ataques microbianos. Sua expressão é induzida por 

contato com microrganismos ou produtos da atividade microbiana, como citocinas 

pró-inflamatórias ou lipossacarídeos (CHIANELLI et al., 2008). Vários peptídeos vêm 

sendo investigados como radiofármacos para imagens de infecções, como a 

lactoferrina humana (hLF), o fragmento do peptídeo ubiquicidina 29-41(UBI 29-41), o 

peptídeo neutrofílico humano 1-3 (HNP 1-3), peptídeos sintéticos derivados dos 

naturais e bacteriófagos (MELENDEZ-ALAFORT et al., 2004). 

O fragmento do peptídeo ubiquicidina 29-41 (99mTc-UBI 29-41) marcado com 

99mTc ligou-se, preferencialmente, a bactérias e fungos, in vitro, acumulando-se no 

local da infecção em ensaios com animais experimentais e apresentando rápida 

depuração renal, mínima excreção hepatobiliar e capacidade de detectar focos 

infecciosos em humanos. O agente foi rapidamente eliminado do corpo, mas a 

absorção nas lesões infecciosas e a razão alvo-radiação de fundo foram baixas 

(MELENDEZ-ALAFORT et al., 2004). 

O peptídeo HNP 1-3 é um membro das α-defensinas e um potente imuno-

adjuvante que induz a produção de citocinas, promovendo a produção de anticorpos 

antígeno específico e linfócitos T. Ele apresentou uma maior ligação às bactérias 

que a linfócitos ativados e foi rapidamente depurado da circulação pelos rins e 

bexiga, apresentando baixa atividade no fígado, não se depositando no intestino 

(WELLING et al., 1999). Já a lactoferrina humana (hLF) se ligou, preferencialmente, 

ao fungo Candida albicans. O peptídeo 99mTc-hLF acumulou-se na vesícula biliar e 

intestino tornando-o desfavorável para detecção de infecções (WELLING et al., 

2000). 

4.8.5. 99mTc-Albumina nanocolóide 

Nanocolóides são pequenas partículas de 30-80 nm de diâmetro derivadas da 

albumina. Após entrarem na área infectada por extravasamento nos tecidos 

infectados, os nanocolóides se acumulam no sistema retículo-endotelial através da 

fagocitose pelos macrófagos. Possuem vantagens como rápida depuração 
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sanguínea, razão alvo-não alvo satisfatória, facilidade de produção e baixo custo, 

porém sua inespecificidade limita sua utilização para imagem de infecção 

(LIBERATORE et al., 1992). 

4.8.6. Vitaminas 

A biotina (vitamina B7) é um composto de baixo peso molecular que se liga à 

avidina, com alta afinidade. As avidinas são uma família de proteínas presentes nos 

ovos de aves, anfíbios e répteis. A avidina/111In-biotina é um radiofármaco não 

específico que se acumula em locais com aumento da permeabilidade vascular. A 

avidina é injetada previamente e após 4 h a biotina marcada é injetada por injeção 

intravenosa. A biotina irá, portanto se ligar a avidina nos locais onde houve acúmulo 

devido ao aumento da permeabilidade vascular. O radiofármaco avidina/111In-biotina 

é rapidamente eliminado pelos rins com baixa captação em tecidos normais, possui 

relação alvo/não alvo satisfatória mas não é um radiofármaco específico para 

infecção (RUSCKOWSKI et al., 1992). 

A vitamina B12 (cobalamina) é um cofator enzimático importante em células em 

replicação rápida, tais como fungos e bactérias. Um derivado cobalamina marcado 

com 99mTc (99mTc-PAMA(4)-cobalamina) foi desenvolvido para identificação de 

infecções causadas por Escherichia coli e Staphylococcus aureus, apresentando  

ligação rápida e específica in vitro nas cepas testadas. A 
99m

Tc-PAMA(4)-cobalamina 

foi depurada da maioria dos tecidos e discriminou entre inflamação estéril e infecção, 

se tornando assim uma das escolhas promissoras para imagens de infecção em 

humanos (SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

4.8.7. Agentes para identificação de infecções fúngicas 

De acordo com uma abordagem semelhante a dos antibióticos, novos 

traçadores têm sido propostos para visualização específica de infecção fúngica. O 

fluconazol marcado com 99mTc, que se liga ao citocromo P450 de células fúngicas, 

foi desenvolvido para detecção específica de infecção por C. albicans e Aspergillus 

fumigatus em camundongos. Ele se acumula, preferencialmente, em infecções por 

C. albicans in vivo, enquanto que o acúmulo em infecções bacterianas, infecções por 

A. fumigatus e inflamação estéril foi significativamente menor (LUPETTI et al., 2002). 



47 

 

Quitinases marcadas com 123I também têm sido estudadas. Quitinases são 

enzimas digestivas que quebram ligações glicosídicas da quitina, um dos principais 

componentes das paredes celulares dos fungos. A 123I quitinase foi desenvolvida 

para se ligar especificamente em células fúngicas. Os resultados revelaram que esta 

enzima radiomarcada se acumulou em células de C. albicans e A. fumigatus de ratos 

infectados. As infecções fúngicas podem ser visualizados 24 horas após a injeção 

do traçador e o acúmulo do mesmo correlaciona-se com o número de células viáveis 

do fungo, sem visualização de infecções bacterianas ou inflamações estéreis. 

Porém, peptídeos radioiodados foram rapidamente desalogenados in vivo e o 123I 

resultando em alta captação da tireoide e estômago. Além disso, quitinase, uma 

proteína de 60 kDa, não é eliminada pelos rins (SIAENS et al.,2004). 

4.9. Aptâmeros 

4.9.1. Evolução sistemática de ligantes por enriquecimento exponencial 

– SELEX 

Os estudos de seleção in vitro de ligantes específicos de ácidos nucleicos 

baseados em técnicas de amplificação pela DNA polimerase foram descritos a cerca 

de 20 anos (TUERK et al., 1990; ELLINGTON et al., 1990). O método utilizava 

química combinatória de biblioteca de ácidos nucleicos (DNA ou RNA) para 

selecionar oligonucleotídeos que se ligavam fortemente e seletivamente a certos 

alvos. 

Bibliotecas de oligonucleotídeos complexas com cerca de 1015 moléculas 

diferentes, podem ser produzidas por síntese química e selecionadas paralelamente 

para uma função específica, como alta afinidade de ligação ao alvo ou atividade 

catalítica (ribozimas, DNAzimas) (STOLTENBURG et al., 2007). 

A técnica conhecida como SELEX (Evolução Sistemática de Ligantes por 

Enriquecimento Exponencial) permite a obtenção de oligonucleotídeos para qualquer 

classe de moléculas orgânicas. Esses oligonucleotídeos curtos e de cadeia simples 

são chamados “aptâmeros” e são capazes de reconhecer moléculas alvo com 

elevada afinidade e especificidade. 

A SELEX se inicia com a obtenção de uma biblioteca de sequências de fita 

simples de nucleotídeos aleatórios (DNA ou RNA) (TUERK et al., 1990). A biblioteca 
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é constituída por oligonucleotídeo contendo uma região aleatória flanqueada por 

duas regiões conservadas. As regiões conservadas permitem a ligação de 

iniciadores específicos para uma reação de PCR. Cada sequência de fita simples 

apresentará propriedades específicas de interações não covalentes com outras 

moléculas, devido a suas conformações secundárias. A diversidade molecular desta 

biblioteca depende do número de posições aleatórias de nucleotídeos. 

Teoricamente, uma biblioteca constituída por oligonucleotídeos com 40 posições 

aleatórias (ou seja, qualquer nucleotídeo entre A, C, G, ou T em cada uma das 

posições) é representada por 1,2 x 1024 sequências individuais (440). Entretanto, a 

prática tem demonstrado que a biblioteca apresenta uma diversidade entre 1014 a 

1015 (TUERK et al., 1990; ELLINGTON et al., 1990). 

No segundo passo da SELEX, os oligonucleotídeos devem ser incubados com 

uma molécula alvo na presença de um tampão de escolha e na temperatura 

desejada. Estes fatores irão controlar a estringência do processo de ligação dos 

ácidos nucleicos às moléculas de interesse. Durante a incubação, uma pequena 

fração de moléculas tende a se ligar ao alvo. Os oligonucleotídeos que se ligaram 

devem ser selecionados do restante da biblioteca através de uma técnica padrão de 

separação física. Geralmente, são utilizados filtros de nitrocelulose ou centrifugação, 

para a retenção ou sedimentação das moléculas alvo, respectivamente. 

A população de sequências de oligonucleotídeos ligadas na molécula alvo, 

fracionada pelo método de separação, é isolada e amplificada por PCR para a 

obtenção de oligos selecionados. Esta biblioteca estará enriquecida com sequências 

mais aptas para ligação à molécula alvo. Seguem-se outros ciclos de seleção e 

amplificação até que se obtenha um ligante específico de alta afinidade. 

Análises de ligação devem ser realizadas após cada ciclo. Quando o ponto de 

saturação for atingido, ou seja, a realização de novos ciclos de seleção e 

amplificação não aumentar a afinidade, os oligonucleotídeos enriquecidos devem ser 

clonados e sequenciados para caracterização dos aptâmeros. As sequências 

individuais são então pesquisadas para se determinar a sua habilidade de se ligar à 

molécula alvo. Normalmente, mais de 90% das sequências individuais são 

aptâmeros de alta afinidade e especificidade para a molécula alvo. O número de 

ciclos necessários para identificação de aptâmeros depende do grau de estringência 

utilizado durante a SELEX e da natureza da molécula alvo. Para a maioria dos alvos, 

o enriquecimento é obtido entre 8 a 15 ciclos. Uma vez identificada uma sequência 
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de interesse, esta poderá ser sintetizada quimicamente em larga escala para futuras 

aplicações, sendo este um dos aspectos mais interessantes da SELEX, a não 

dependência de organismo vivo para seleção ou produção de ligantes específicos 

(STOLTENBURG et al., 2007).  O processo SELEX está ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Esquema do processo SELEX. 

 
 Fonte: Adaptado de RAY,WHITE, 2010.  

4.9.2. Biblioteca de oligonucleotídeos 

Para experimentos de seleção in vitro, bibliotecas de oligonucleotídeos com 

regiões aleatórias entre 20 e 80 nucleotídeos são frequentemente utilizadas 

(STOLTENBURG et al., 2007). Uma vez que a região aleatória tem um comprimento 

(N) e as bases possíveis para cada posição são A, T, C e G, a sequência espacial 

disponível para a biblioteca é 4N.  

Em laboratórios padrão de biologia, o número máximo de moléculas que 

podem ser manipuladas é de 10
15

, estimando-se erros de síntese e processamento 

essa diversidade reduz para 1013 a 1014. O N deve estar entre 22- 24 para que se 

alcance esse limite prático. 

Um fator limitante para o tamanho do N é que os erros que se acumulam a 

cada ciclo atingem um ponto em que moléculas sintetizadas incorretamente 

começam a interferir na qualidade da biblioteca. Apesar da imprecisão do limite, o 

ideal seria a utilização de bibliotecas numa escala menor que 120 nucleotídeos, 

sendo sugerido entre 70 e 80 nucleotídeos aleatórios (JAMES, 2000). 
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4.9.3. Moléculas- alvo 

Desde os anos 90, a SELEX tem sido aplicada a diferentes tipos de alvo. Alvos 

inorgânicos, pequenas moléculas orgânicas, peptídeos, proteínas, carboidratos, 

antibióticos, alvos complexos como misturas de alvos, células inteiras e organismos 

foram utilizados para seleção de aptâmeros (KLUSSMANN, 2006). 

Apesar dessa grande variedade de alvos potenciais para SELEX, o sucesso na 

escolha depende de alguns fatores, pré-requisitos básicos de interação 

intermolecular no complexo aptâmero-alvo. A quantidade da molécula-alvo definida, 

por exemplo, deve ser suficiente e ter alto grau de pureza para minimizar o 

enriquecimento de oligonucleotídeos ligantes inespecíficos, aumentando a 

especificidade da seleção. Outras características do alvo, que facilitam a seleção, é 

a presença de grupos doadores e aceptores de hidrogênio, grupos planares 

(compostos aromáticos) e grupos carregados positivamente (por exemplo, a amina 

primária) (RIMMELE, 2003). 

Alguns alvos podem ser explorados para utilização em diagnóstico por imagem 

cintilográfica na infecção e inflamação aguda, podendo citar entre eles: o patógeno 

(bactéria, fungo, etc.), as células endoteliais ativadas, as citocinas envolvidas e 

mediadores deste processo, as macromoléculas que acumulam em tecidos 

inflamados devido à permeabilidade vascular aumentada e células 

polimorfonucleares (leucócitos e granulócitos) que migram para o tecido lesado 

(SIGNORE; GLAUDEMANS, 2011). 

Muitos radiofármacos utilizados e em estudo nos dias de hoje não são capazes 

de diferenciar processos sépticos de assépticos e, de forma geral, não são capazes 

de identificar o agente responsável pela infecção. Com isso, torna-se importante a 

busca de novos alvos, para desenvolvimento de radiofármacos que possam 

identificar especificamente o agente responsável pela infecção, como bactérias e 

fungos. 

4.9.4. Propriedades dos aptâmeros 

Os aptâmeros possuem propriedades que os capacitam como um potencial 

substituto para os anticorpos monoclonais, tais como: capacidade intrínseca de 

assumir estruturas secundárias das mais variadas formas; afinidade destas 
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moléculas por alvos específicos (RAY et al., 2010); são minimamente imunogênicos; 

apresentam rápida depuração por via renal; são bem menores que os anticorpos e 

não são sensíveis à temperatura como estes; por serem ácidos nucleicos, podem 

reassumir sua conformação original após desnaturação, o que não ocorre com os 

anticorpos; são facilmente sintetizados in vitro e não necessitam de animais para 

isso; possuem tamanho pequeno, o que permite maior penetração nos tecidos 

(HAMULA et al., 2008). Sua síntese é realizada com extrema precisão e 

reprodutibilidade, não havendo variações entre os lotes, o que não acontece na 

síntese dos anticorpos (YOU et al., 2003). 

Outra característica importante dos aptâmeros é a capacidade de identificar 

pequenas modificações estruturais em moléculas alvos tais como, grupos metil 

(BRIDONNEAU et al., 1999), hidroxil (MANNIRONI et al., 1997), D- ou L-

enantiômeros (GEIGER et al., 1996). Moléculas pequenas, como dopamina 

(MANNIRONI et al., 1997), aminoácidos (GEIGER et al., 1996), antibióticos 

(WALLACE; SCHOEDER, 1998 ), nucleotídeos (HALLER; SARNOW, 1997), 

peptídeos (WILLIANS et al., 1997), cofatores (WILSON; SZOSTAK, 1998) e mesmo 

íons metálicos (HOFMANN et al., 1997) podem ser reconhecidos por aptâmeros. 

Devido à alta especificidade por seus alvos, os aptâmeros podem distinguir 

diferentes enzimas com atividades semelhantes como, por exemplo, a α-trombina 

pode ser diferenciada da γ-trombina (PABORSKY et al., 1993) e duas isozimas da 

proteína quinase C, diferenciadas em apenas 23 resíduos, podem ser distinguidas 

(CONRAD et al., 1994). 

A constante de dissociação (Kd) dos aptâmeros varia entre poucos picomoles 

por litro até no máximo poucos nanomoles por litro (HAMULA et al., 2008). A 

afinidade de ligação entre um ligante e um receptor pode ser expressa pela 

constante de dissociação (Kd) para um receptor que é definida como a concentração 

necessária de mensageiro para que a metade dos receptores da superfície da célula 

esteja ocupada pelo ligante. Sendo assim, receptores com baixa afinidade tem uma 

constante de dissociação alta e receptores com alta afinidade tem constante de 

dissociação baixa (MOYES C; SCULTE, 2010). A afinidade destas moléculas por 

alvos específicos chega a ser maior do que as apresentadas pelos anticorpos 

monoclonais (MISSAILIDIS; PERKINS, 2007). 

Novas características podem ser assumidas pelos aptâmeros através de 

modificações químicas para melhorar sua capacidade de ligação, aumentar sua 
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estabilidade (GOLD et al., 1995) e também para se tornarem mais resistentes à ação 

de nucleases, normalmente encontradas nos fluídos biológicos. 

Um exemplo de modificação, frequentemente usada, é a utilização de 

pirimidinas com substituição de amina (NH2) ou flúor (F) na posição 2’ da ribose ou 

desoxirribose. Estes nucleotídeos modificados são substratos das DNA polimerases 

utilizadas na PCR, não comprometendo, portanto, o processo da SELEX, mas 

conferem resistência a nucleases aos oligonucleotídeos formados. Foi demonstrado 

também que modificações nas extremidades 3’ ou 5’ aumentam a resistência à 

degradação por nucleases, aumentando a meia vida dos aptâmeros no plasma 

sanguíneo de minutos para horas (KHAN; MISSAILIDIS, 2008). Exemplos dessas 

modificações nas extremidades 3´e 5´ são a adição de bases invertidas ou ainda a 

adição de grupo amino, flúor ou grupo metil (MISSAILIDIS; PERKINS, 2007). 

Normalmente, aptâmeros de DNA são mais resistentes que de RNA. Os aptâmeros 

permitem ainda, a conjugação de moléculas como o PEG que tem a propriedade de 

aumentar o tempo de circulação sanguínea ou podem também ser conjugados a 

nanopartículas como nanopartículas de ouro, quantum-dots e nanotubos de carbono 

(PIEVE et al., 2012; LEE et al., 2010). 

Aptâmeros são aptos também para aplicação direta na detecção e 

quantificação de moléculas, requisitos importantes para o diagnóstico e identificação 

de agentes infecciosos por cintilografia. Eles podem ser marcados usando grupos 

reativos fluorescentes, como a fluoresceína ou biotina. Além disso, os aptâmeros 

podem ser marcados com diferentes tipos de radioisótopos como 99mTc, 18F, 125I e 

32P entre outros. Circulam livremente pelo sangue, apresentando rápida depuração 

plasmática, sendo essa uma característica importante para o desenvolvimento de 

radiofármacos (MISSAILIDIS; PERKINS, 2007). 

4.9.5. Radiofármacos baseados em aptâmeros 

Uma lista dos aptâmeros que já foram radiomarcados para fins de diagnóstico 

ou terapia esta apresentada na Tabela 3. Todos foram utilizados apenas em testes 

pré-clínicos e a maioria para o diagnóstico de tumores. 
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Tabela 3 - Aptâmeros radiomarcados para fins de diagnóstico. 

Aptâmero Radionuclídeo Alvo 
Estratégia de 

marcação radioativa 
Aplicação pré-clínica 

Potencial 

aplicação clínica 

NX2109 
99m

Tc 
Elastase de 

neutrófilos 

Direta (TCEP como agente 

redutor) 
Imagem de inflamação em ratos 

Imagem de 

inflamação 

NU172 
123

I ou 
125

I Trombina Via Síntese em fase sólida Imagem de trombo em coelhos 

Imagem de trombo 

(fase II de testes 

clínicos) 

HB22 
18

F
 

Trombina 
Via grupo Prostético 

([
18

F]ANBF) 
Imagem de trombo em coelhos Imagem de trombo 

SA20, SA23 e 

SA24 

99m
Tc S. aureus 

Direta (cloreto estanoso 

como agente redutor) 

Identificação de infecção por S. 

aureus 
Imagem de infecção 

TTA1 
99m

Tc ou 
111

In Tenascina-C 
Via quelante (MAG2, MAG2-

PEG3400, DTPA) 

Estudos de biodistribuição em 

camundongos xenoenxertados 
Imagem de câncer 

TTA1 
18

F Tenascina-C 
Via grupo prostético 

([
18

F]FPyME) 

Imagem PET de camundongos 

xenotransplantados de células 

humanas U251 de glioblastoma 

Imagem de câncer 

AptA e AptB 
99m

Tc Mucina 
Via quelante (MetCyc, 

MAG3) 

Estudo de biodistribuição em 

camundongos nudes com 

xenotransplante de células de câncer 

de mama da linhagem MCF-7 

Imagem de câncer 
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AptA e AptB 
99m

Tc
 

Mucina Via quelante (MAG2) 

Estudo de biodistribuição em 

camundongos nudes com 

xenotransplante de células de câncer 

de mama da linhagem MCF-7 

Imagem de câncer 

A9 e A10 
64

Cu
 

Antígeno de 

membrana 

prostático 

específico 

Via quelante (DOTA, NOTA, 

PCTA, diAmSar) 

Experimento de ligação do receptor 

in vitro 
Imagem de câncer 

A9 e A10 
89

Zr 

Antígeno de 

membrana 

prostático 

específico 

Via quelante (DFO) 

Experimento in vitro de ligação do 

receptor; estudos in vivo em 

andamento 

Radioterapia de 

câncer 

A9 e A10 
225

Ac
 

Antígeno de 

membrana 

prostático 

específico 

Via nanopartículas 

(lipossomas) 
Experimento in vitro de toxicidade 

Radioterapia de 

câncer 

(F3) 
99m

Tc Metaloproteinase 9 Via quelante (MAG3) 
Imagem ex vivo de cortes de tumor 

cerebral humano 
Imagem de câncer 

EGFRvIII (U2) 
188

Re
 

Variante III do 

receptor para o 

fator de 

crescimento 

epitelial(EGFRvIII) 

Direta (cloreto estanoso 

como agente redutor) 

Imagem SPECT ex vivo de 

camundongos xenoenxertados com 

U87-EGFRvIII 

Imagem de câncer 
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HER2 (mini 

15-8) 

99m
Tc 

Receptor 2 do 

Fator de 

crescimento 

epitelial (HER2) 

Via quelante (HYNIC, EDDA) 

Estudo de biodistribuição em 

camundongos xenoenxertados com 

SKOV3 

Imagem de câncer 

Apt3 e Apt3-

amino 

99m
Tc 

Antígeno 

carcinoembrionário 

Direta (cloreto estanoso 

como agente redutor) 
Ensaio de ligação in vitro Imagem de câncer 

AS1411 
67

Ga Nucleolina 
Via quelante (NOTA) em 

nanopartículas 

Imagem in vivo xenoenxertados com 

C6 
Imagem de câncer 

Fonte: Adaptado de GIJS et al., 2016. 
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O primeiro aptâmero utilizado para diagnóstico por imagem utilizando SPECT 

foi o NX2109 para elastase de neutrófilos. Quando ocorre uma inflamação, os 

neutrófilos são recrutados para o local, onde secretam grandes quantidades de 

elastase (enzima que quebra fibras de elastina) que se ligam a superfície de 

neutrófilos ativados. Em estudo anterior, utilizando citometria de fluxo, foi 

demonstrado que o NX2109 podia interagir com a elastase na superfície de 

macrófagos ativados. Posteriormente, o mesmo aptâmero foi marcado com 99mTc 

para estudos in vivo de imagem, com indução de inflamação no membro anterior de 

ratos. O estudo foi realizado comparando o aptâmero NX2109 com um 

oligonucleotídeo controle (NX303) e com IgG de rato, como controle positivo. A 

imagem com o aptâmero NX2109 mostrou maior intensidade quando comparada 

com a do oligonucleotídeo NX303, apresentando uma relação alvo/não alvo de 4.3 ± 

0.6.  A imagem foi obtida 2 horas após a administração do aptâmero, enquanto para 

o anticorpo IgG de rato, a melhor relação alvo/não alvo (3.1 ± 0.1 ) foi obtida após 3 

horas da administração (CHARLTON et al., 1997). 

O aptâmero NU172, atualmente em fase II de testes clínicos, se liga à trombina 

inibindo assim a sua função na cascata de coagulação. Esse aptâmero é aplicado 

em pacientes durante procedimentos cirúrgicos cardiovasculares para evitar a 

formação de coágulos sanguíneos (WATERS et al., 2009). Um segundo aptâmero 

anti-trombina, o aptâmero HB22, reage com o exosítio II de trombina que se liga à 

heparina. Foi descoberto em 1997, por NeXtar (TASSET et al., 1997). O aptâmero 

apresenta alta afinidade e especificidade e tem sido amplamente estudado para o 

desenvolvimento de terapia e diagnóstico baseados em aptâmeros. O potencial para 

imagem de trombo dos aptâmero HB22, marcado com 123I ou 125I, foi avaliado por 

Dougan et al., 2003. A captação HB22-123I se apresentou igual ao controle negativo 

(125I-ovalbumina), não refletindo o conteúdo trombina. Além disso, imagens não 

puderam ser obtidas, possivelmente devido à rápida depuração do aptâmero HB22 

na circulação sanguínea, combinada com a transferência de massa lenta para o 

trombo (GIJS, 2016). 

Outro aptâmero utilizado em cintilografia é o aptâmero TTA1 marcado com 

99mTc para diagnóstico de tumor. O TTA1 se liga à tenascina-C, proteína hexamérica 

da matriz extracelular. A tenascina está expressa em processos de angiogênese, 

crescimento tumoral, cicatrização de feridas, embriogênese e continuamente na 

neovasculatura e no estroma do tumor. Os tumores conhecidos por apresentarem 
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superexpressão de tenascina-C são: carcinomas de pulmão, mama, próstata, cólon, 

linfomas, sarcomas, glioblastomas e melanomas. Estudos de imagem tumoral 

utilizando TTA1 marcado com 99mTc e de biodistribuição em modelo experimental 

foram realizados (HICKE et al., 2006). Foram utilizados camundongos com 

xenotransplantes de células humanas U251 de glioblastoma. Após injeção 

intravenosa (5 nmol/camundongo – 200 nmol/Kg) foi obtida uma captação máxima 

no tumor de 6% da dose injetada (ID/g) observada rapidamente, dentro de 10 

minutos, seguido de um lento decréscimo, sendo observado 1.9 % ID/g ainda 

presentes após 3 horas da injeção. O aptâmero controle mostrou captação inicial de 

3% ID/g em 10 minutos, mas foi eliminado do tumor rapidamente (0.04 %ID/g em 3 

horas). A depuração sanguínea foi extremamente rápida com uma relação 

tumor/sangue de 50 em 3 horas. A rápida depuração se deveu à excreção renal e à 

degradação por nucleases. No entanto, 60% dos aptâmeros intactos foram medidos 

no tumor 3 horas após a injeção, indicando que, de alguma forma, a interação do 

aptâmeros com o alvo protege os aptâmeros contra nucleases. Três tipos diferentes 

de quelantes foram utilizados no estudo, mostrando que cada um altera 

dramaticamente o padrão de biodistribuição dos aptâmeros (HICKE et al., 2006). 

Dois aptâmeros, selecionados contra a proteína MUC1, também foram 

marcados com 99mTc. MUC1 é uma glicoproteína de superfície, expressa na matriz 

extracelular de células epiteliais glandulares e ductos e em algumas linhagens de 

células hematopoéticas.  MUC1 está superexpressa na maioria dos 

adenocarcinomas humanos. Sendo assim, AptA e AptB foram testados para imagem 

tumoral. AptA foi selecionado contra a proteína não glicosilada de MUC1 enquanto 

que AptB foi selecionado contra a forma maligna e glicosilada da proteína. Os dois 

aptâmeros foram modificados com a inserção de uma timina invertida na ponta 3´ 

para conferir resistência a nucleases. O estudo foi realizado utilizando camundongos 

nude com xenotransplante de células de câncer de mama da linhagem MCF-7. Após 

marcação com 99mTc, os aptâmeros foram injetados intravenosamente nos animais. 

Foram utilizados diferentes quelantes para sintetizar formas monoméricas e 

tetraméricas de AptA. O padrão de biodistribuição variou de acordo com o quelante, 

mas as formas tetraméricas mostraram maior captação tumoral comparadas com as 

formas monoméricas. Em outro experimento, AptA e AptB foram marcadas usando o 

quelante MAG2. Os aptâmeros foram eliminados pelo trato urinário e sistema 

hepatobiliar. AptB mostrou maior captação tumoral que AptA em 5 h e 22 h após a 
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injeção (0.14% ID/g x 0.12% ID/g e 0.013% ID/g, x 0.008% ID/g respectivamente) 

(FERREIRA et al., 2006; PIEVE et al., 2009). 

Mais um exemplo interessante é do aptâmero AS1411 selecionado para a 

nucleolina também submetido a ensaio clínico, que tem seus efeitos terapêuticos 

provocados através de sua interação com o nucleolina, proteína importante no 

processo de maturação do RNA ribossomal. Vários efeitos bioquímicos foram 

demonstrados para esta molécula, incluindo a desestabilização do RNAm da 

proteína oncogênica BCL-2 (células-B do linfoma proteína 2), a inibição dos 

complexos contendo nucleolina e a inibição de fator nuclear-κB. O AS1411 inibe a 

proliferação de uma grande variedade de células cancerosas e foi o primeiro 

aptâmero a atingir a fase I e II de ensaios clínicos para o tratamento de câncer. O 

AS1411 está sendo desenvolvido pela Antisoma e está atualmente na fase II de 

ensaios clínicos para leucemia mielóide aguda (KEEF et al., 2010; ROSENBERG et 

al., 2014; CLINICALTRIALS 2015). 

4.9.5.1. Aptâmeros anti-(1 → 3)-β-D -glucana 

Amplamente distribuídas na natureza, as β-glucanas estão presentes em 

fungos, leveduras, algas, bactérias e plantas superiores apresentando diferentes 

estruturas (MIURA et al., 2003). São polissacarídeos estruturais da parede celular 

insolúveis em água (STONE; CLARK, 1992). As β-glucanas são moléculas 

altamente ordenadas que se diferenciam pelo tipo de ligação entre as unidades de 

D-glicose (anéis tipo β-D-glucopiranose) da cadeia principal e pelas ramificações 

que se conectam a essa cadeia (BROWN; GORDON, 2001). 

As paredes celulares fúngicas são compostas principalmente de glicoproteínas 

e polissacarídeos, principalmente glucana e quitina. Outros componentes aparecem 

em quantidades menores e variam entre as diferentes espécies. A glucana é o 

componente estrutural mais abundante, constituindo de 50 a 60% do peso seco da 

parede (FLEET et al., 1991; KAPTEYN et al., 1999). Polímeros de glucana são 

compostos de resíduos repetidos de glicose arranjados de diferentes formas. 

Geralmente, entre 65% e 90% da glucana da parede é constituída de beta 1-3 

glucana, sendo este o principal componente estrutural onde os outros constituintes 

da parede são covalentemente ligados. Outras glucanas como a beta 1-6 misturada 

à beta 1-3 e a beta 1-4 glucanas, bem como alfa 1-3 e alfa 1-4 glucanas também são 
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encontradas em várias espécies de fungos (BERNARD et al., 2001; KLIS et al., 

2001; GRUN et al., 2005). A quitina é um polissacarídeo linear de resíduos de N-

acetilglicosamina ligados por ligação beta 1-4 que corresponde de 1 a 2% do peso 

seco da parede. As proteínas correspondem de 20 a 30% do peso seco da parede e 

estão na forma de glicoproteínas, sendo que os oligossacarídeos destas estruturas 

diferem significativamente entre as diferentes espécies de fungos (BOWMANN; 

FREE, 2006). 

A β-glucana é o mais representativo componente da parede celular fúngica 

(BOWMANN; FREE, 2006), sendo altamente conservada entre as diferentes 

espécies de fungos patogênicos, além de apresentar expressão estável durante todo 

o ciclo de vida da célula. Este componente, portanto, se destaca como um um alvo 

potencial para o desenvolvimento de aptâmeros capazes de identificar 

simultaneamente várias espécies de fungos patogênicos. 

Low et al. (2009), desenvolveram aptâmeros para (1 → 3)-β-D-glucanas, com o 

objetivo de quantificar níveis de glucanas ambientais, uma vez que estas têm sido 

associadas a sintomas respiratórios humanos após a exposição ao aerossol. Através 

da técnica SELEX, foram produzidos aptâmeros que são capazes de se ligar com 

uma afinidade sub-micromolar à curdlana, uma forma linear não ramificada de β-

glucana. Estes aptâmeros, denominados seq6 e seq30, com Kds de 0,303 ± 0,067 

µM e 0,326 ± 0,089 µM, respectivamente, apresentaram elevada seletividade para 

curdlana e não se ligando  a polissacarídeos com outros tipos de ligação glicosídica, 

sugerindo especificidade para a ligação β-(1 → 3)-glicosídica. Neste trabalho, os 

aptâmeros seq6 e seq30 foram avaliados visando a utilização em diagnóstico 

diferencial por cintilografia de focos infecciosos. 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Microrganismos e condições de cultura 

Candida albicans, linhagem ATCC 18804 e Staphylococcus aureus (linhagem 

ATCC 25923) foram cultivados em meio Agar BHI (infusão de cérebro e coração), à 

temperatura de 37ºC, em tubos inclinados e repicado a cada 7 dias para 

manutenção da cultura. 

5.2. Aptâmeros 

Os aptâmeros (seq6 e seq30), desenvolvidos por Low et al. (2009), foram 

sintetizados pela empresa Síntese Biotecnologia (IDT Integrated DNA Technologies), 

em escala inicial de 200 nmol. A Figura 2 a) apresenta as sequências dos aptâmeros 

e a Figura 2 b) as estruturas secundárias dos mesmos. 

 

Figura 2 - Aptâmeros seq6 e seq30. a) Sequência dos aptâmeros na direção 

5’ para 3’. b) Estruturas secundárias dos aptâmeros. 

a) 

seq6:   

 

5’-CGACTGACGCCTCCAAGCCACACGTGTGAGAAGGGTGTTATCATGTATTT 

CGTGTTCCTTTCGTCATTCCTTTGTCTGCATGCATCGCTACGTG-3’ 

 

seq30:  

 

5’-GACTGACGCCTCCAAGCACATAGACAGCCTATCCTCGATTAGTTGTTGTT 

ATGGTCCTATTCTCTCCATTCCGCTGTGCATGCATCGCTACGTG-3’ 
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b) 

 

                  seq6 
 

                      seq30 

 Fonte: Low et al., 2009. 

5.3. Animais 

Camundongos Swiss, adquiridos do biotério da Faculdade de Farmácia da 

UFMG, foram mantidos em gaiolas com maravalha, água e ração comum (sem 

restrição). Todos os experimentos com animais foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Experimentação animal da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CETEA/UFMG), protocolo nº. 143 / 2013 (ANEXO A). 

5.4. Imunossupressão com radiação 

Os animais utilizados para infecção com C. albicans foram imunossuprimidos 

previamente para que a infecção pudesse se desenvolver. A imunossupressão foi 

realizada por irradiação, em fonte uniforme de 60Co, com a dose de 2,5 Gray e taxa 

de dose de 75 Gray/hora e mantidos em condições estéreis. As irradiações foram 

realizadas no Laboratório de Irradiação Gama (LIG) do CDTN. 

5.5. Marcação dos aptâmeros com 32P 

A marcação dos aptâmeros seq6 e seq30 foi realizada seguindo protocolo do 

kit T4 Polinucleotídeo kinase (Invitrogen). Os aptâmeros foram inicialmente 

colocados a 95°C por 5 min, em seguida no gelo por 1 min e depois por 15min a 
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8°C. Em seguida, foram deixados em repouso à temperatura ambiente por no 

mínimo 1 hora para atingirem o enovelamento correto. Para a reação de marcação 

foram adicionados na respectiva ordem, 15,5 µL de água DNase free, 5 µL de 

tampão (250 mM Imidazole-HCl (pH 6.4), 60 mM MgCl, 5 mM 2-mercaptoetanol, 350 

M  ADP ), 0,5 µL (5 unidades) da enzima T4 polinucleotideo kinase, 1 µL da 

solução do aptâmero (10 pmol), 3 µL de [γ-32P]ATP (30 Ci). Após a adição dos 

reagentes o tubo foi agitado e incubado em banho-maria a 37°C por 10 min. Em 

seguida, a solução foi deixada a 65°C por 10 minutos para paralisação da reação. 

Após essa etapa, foram adicionados 7,5 µL de água DNase free no tubo contendo o 

produto da reação. Uma biblioteca de oligonucleotídeos degenerados com 

sequências aleatórias também foi marcada para utilização como controle. 

5.6. Ensaio de ligação in vitro dos aptâmeros marcados com 32P aos 

polissacarídeos (1 → 3)-β-D-glucana e peptidoglicano 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados, separadamente, com 32P 

seguindo protocolo do kit T4 Polinucleotídeo kinase (Invitrogen), descrito no item 4. 

Em seguida, foram incubados com 200 pmol de peptidoglicano e 200 pmol de 

(1→3)–β-D–glucana (em tubos separados), ressuspendidos em PBS 1X, a 37ºC por 

45 min. 

A biblioteca de oligonucleotídeos marcada foi utilizada como controle. Após 

centrifugação, o pellet foi lavado por 3 vezes com PBS 1X e ressuspendido em 200 

μL de PBS e a ele adicionado 1,3 mL do cintilador líquido Ultima GoldTM LLT 

(PerkinElmer). A radioatividade incorporada ao precipitado foi determinada em cpm 

(contagem por minuto) por espectrometria de cintilação líquida, utilizando-se o 

espectrofotômetro de radiação Quantulus com tempo de contagem de 10 minutos. 

5.7. Ensaio de ligação in vitro dos aptâmeros marcados com 32P a 

células de microrganismos 

A capacidade de ligação dos aptâmeros seq6 e seq30 a células 

Staphylococcus aureus (bactéria Gram-positiva) e C. albicans (fungo) foi avaliada. 

Os aptâmeros marcados com 32P, seguindo protocolo do item 4, foram 

incubados, separadamente, em triplicata com 105 células de  



63 

 

S. aureus e 105 células de C. albicans em tubos eppendorf de 1,5 mL. A biblioteca 

de oligonucleotídeos degenerados marcada da mesma forma foi utilizada como 

controle. Todas as triplicatas foram incubadas a 37ºC por 45 minutos. Após 

incubação, o material foi centrifugado, as células lavadas três vezes em PBS e o 

pellet ressuspendido em 200 µL de PBS 1X. 

Ao pellet obtido do ensaio de ligação foi adicionado 1,3 mL do cintilador líquido 

Ultima GoldTM LLT (PerkinElmer). A radioatividade incorporada ao precipitado de 

células foi determinada em cpm (contagem por minuto) por espectrometria de 

cintilação líquida, utilizando-se o espectrofotômetro de radiação Quantulus com 

tempo de contagem de 10 minutos. 

5.8. Marcação dos aptâmeros com 99mTc e avaliação da pureza 

radioquímica 

A marcação foi realizada segundo metodologia patenteada desenvolvida em 

colaboração do CDTN com a Faculdade de Farmácia da UFMG (CORREA et al., 

2014). 

Em um frasco foi adicionado 20 mg de tricina e 5 mg de EDDA solubilizando-os 

em 300 µL de salina 0,9%. Em seguida, foi adicionado 10 µL do aptâmero a ser 

marcado, na concentração de 200 pmol/µL, e 100 µL de uma solução de cloreto 

estanoso (SnCl2) a 2 µg/mL solubilizada em HCl 0,25N. O pH foi ajustado para 7 

com solução de NaOH 1,0 N. O frasco foi lacrado e vácuo foi aplicado com auxílio de 

uma seringa. A marcação foi realizada adicionando uma atividade de 296 MBq de 

99mTc para os ensaios in vivo e obtenção de imagens cintilográficas, sendo que 14,8 

MBq foi aplicado a cada animal. Em seguida, a solução foi deixada em banho-maria 

a 100°C por 15 min para a ocorrência da reação. Após este tempo, o produto da 

marcação foi resfriado em água corrente. 

O rendimento da marcação foi determinado por cromatografia em camada 

delgada (CCD). Para determinação do percentual de TcO4-, utilizou-se acetona 

como fase móvel e para avaliação da quantidade de TcO2 utilizou-se solução NaCl 

0,9% com 5% de hidróxido de amônio, como demonstrado na Figura 3. 

As placas cromatográficas de sílica gel de fase normal (cromatofolha de 

alumínio com sílica gel) foram cortadas em tiras de 1x10 cm. Com o auxílio de uma 

pipeta, 5 µL do aptâmero marcado com 99mTc foram aplicados no ponto de origem. 
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Após a secagem (em  temperatura ambiente) a corrida foi realizada em tubos 

contendo os eluentes citados na Tabela 4. Quando a fase móvel atingiu a marca 

superior da placa (0,5 cm da extremidade superior) a corrida foi paralisada. Após a 

corrida, as placas foram deixadas em temperatura ambiente para secagem e 

cortadas nos pontos específicos. As atividades das porções inferiores e superiores 

da placa foram medidas utilizando contador gama (Wizard-Perkin Elmer). 

 

Figura 3 - Diagrama esquemático da cromatografia em camada delgada. 

 

 

O rendimento da marcação foi obtido seguindo a fórmula abaixo. 

 

Porcentagem de marcação = 100 – (% TcO4- + % TcO2) 

 

Tabela 4 - Eluentes utilizados na CCD. 

Suporte Solvente Rf∆  TcO4- Rf∆ TcO2 Rf∆ TcAptâmero 

ITLC SG* 
NaCl 0,9%, 

5% de NH4OH 
1,0 0,0 1,0 

ITLC SG Acetona 1,0 0,0 0,0 

*ITLC SG: Instantaneous Thin Layer Cromatography Media Silica Gel. 
∆
Rf: índice de retenção: razão 

entre a distância percorrida pelo composto e pelo eluente.  
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5.9. Avaliação da estabilidade da marcação dos aptâmeros com 99mTc 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados com 99mTc, separadamente, 

conforme metodologia descrita no item 5.8. Foi utilizado 10 µL de cada aptâmero 

(200 pmol/µL) para a marcação com 14,8 MBq. Para análise da estabilidade da 

marcação os aptâmeros radiomarcados foram, em seguida, incubados 

separadamente com solução salina 0,9%, plasma de camundongos Swiss e em 

excesso molar de cisteína. 

5.9.1. Teste de estabilidade dos aptâmeros em solução de salina 0,9% 

Foram adicionados 100 µL dos aptâmeros radiomarcados com 99mTc em um 

tubo contendo 1,1 mL de solução salina 0,9% (um tubo para cada aptâmero).  A 

solução resultante foi mantida em temperatura ambiente e analisada por CCD em 

triplicata nos tempos de 0, 1, 3 e 24 horas. 

5.9.2. Teste de estabilidade dos aptâmeros no plasma 

Os aptâmeros radiomarcados, com atividade de 7,4 MBq, em solução salina, 

foram adicionados à 3 mL de plasma de camundongos (um frasco para cada 

aptâmero). A mistura foi incubada a 37 °C, com agitação. Amostras de 0,5 mL foram 

retiradas nos tempos de 0, 1, 3 e 24 horas e a atividade na fração do plasma foi 

analisada por CCD, em triplicata. 

5.9.3. Teste de estabilidade dos aptâmeros em excesso molar de 

cisteína 

A cisteína é um aminoácido competidor pelo 99mTc e assim é utilizada para 

avaliar a estabilidade da marcação dos aptâmeros. Foram adicionados 50, 500 e 

5000 vezes de excesso molar de cisteína à solução contendo o aptâmero 

radiomarcado (uma solução para cada aptâmero). Foi utilizado 1,1 mL de cada 

solução de cisteína para cada 100 µL do produto da marcação dos aptâmeros.  As 

soluções foram mantidas à temperatura ambiente e analisadas por CCD também em 

triplicata nos tempos de 0, 1, 3 e 24 horas. 
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5.10. Estudos de biodistribuição e cintilografia 

Os estudos com animais foram realizados de acordo com as diretrizes do 

Comitê de Ética. Para cada aptâmero testado, três grupos de 5 camundongos (peso 

aproximado de 30 g) foram utilizados. Os animais foram anestesiados com uma 

mistura de xilazina [15 mg/kg] e cetamida [80 mg/kg]. Os grupos de animais 

infectados com S. aureus e C. albicans foram inoculados com células dos 

microrganismos por via intramuscular (coxa direita). Nos animais com inflamação 

induzida foram injetados 100 μL de zimosan 5%, também na coxa direita.  

Os animais do Grupo 1, previamente imunossuprimidos de acordo com o item 

3.1, foram infectados com 105 células de C.albicans da linhagem ATCC18804, 

suspensas em 100 µL de solução salina. O Grupo 2 foi infectado com 107 células de 

S.aureus da linhagem ATCC25923, suspensas em 100 µL de solução salina. Os 

camundongos do Grupo 3 foram injetados com 100 µL de zimosan 5%. 

Após 24 horas, tempo necessário para que a infecção ou a inflamação 

intramuscular se estabeleça, os animais receberam por via intravenosa a inoculação 

dos aptâmeros marcados com 99mTc (14,8 MBq). Uma biblioteca de 

oligonucleotídeos com sequências aleatórias foi também radiomarcada e utilizada 

como controle. As imagens cintilográficas em gama câmara foram obtidas nos 

tempos de 1h30min e 3 horas após a injeção do aptâmero radiomarcado para os 

três grupos. Para tal, os animais foram anestesiados e em seguida colocados em 

posição de decúbito ventral sob uma câmara de cintilação a raios gama. Uma janela 

de 20% de simetria foi utilizada para um pico de energia de 140 keV e um colimador 

de baixa energia do tipo LEHR foi utilizado para direcionar os raios. As imagens 

foram obtidas durante 5 minutos e armazenadas em uma matriz de 256x256 pixels.  

Os estudos de biodistribuição foram realizados no tempo de 3 horas após a 

administração dos aptâmeros marcados com 99mTc. Após a última imagem a 

eutanásia dos animais foi realizada por deslocamento cervical (com os animais 

anestesiados). O sangue foi obtido por punção cardíaca. Amostras de tecido 

(músculo direito, músculo esquerdo infectado, pulmão, baço, rins, fígado, coração e 

estômago) foram dissecadas e pesadas, e sua atividade medida em contador gama. 

A relação alvo/não alvo foi obtida através de análise da radiação medida nos 

músculos das coxas, direita infectada e esquerda não infectada. Foi utilizado um 

padrão de dose, contendo a mesma dose injetada nos camundongos, para corrigir o 
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decaimento físico do 99mTc. O cálculo do percentual da dose injetada por grama de 

tecido (%ID/g) para cada órgão foi calculado pela fórmula: 

 

5.11. Análise estatística 

O tratamento estatístico dos dados obtidos foi realizado com o auxílio do teste t 

de Student, indicado para verificar igualdades entre duas médias quando se 

comparam dois grupos independentes. Os resultados foram interpretados por meio 

do p-valor ou probabilidade do valor de t ser, na distribuição teórica, maior que o 

valor obtido dentro do intervalo de confiança (IC) de 95%, utilizando o software 

licenciado Minitab16.2.0. O teste de hipótese foi então realizado para verificar se as 

médias entre os pares estudados eram iguais. A hipótese que as médias são iguais 

(hipótese nula) é rejeitada toda vez que o p-valor for menor do que o nível de 

significância estabelecido, no caso 0,05 (95% de IC). Também foi utilizada a 

apresentação dos dados em gráficos contendo os respectivos desvios-padrão e 

análise da média dos dados. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Ensaio de ligação in vitro dos aptâmeros seq6 e seq30, marcados 

com 32P 

6.1.1. Ensaio de ligação in vitro aos polissacarídeos (1→3)–β-D - glucana 

e peptidoglicano 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados, individualmente, na extremidade 

5´ com 32P e incubados com os polissacarídeos (1→3)–β-D-glucana e peptidoglicano 

para avaliação da capacidade de ligação dos mesmos a estas moléculas. A 

biblioteca de oligonucleotídeos também foi marcada e incubada nas mesmas 

condições sendo utilizada como controle. Os valores da radioatividade associada ao 

pellet (em cpm) estão apresentados como média ± desvio padrão na Tabela 5 para a 

(1→3)–β-D-glucana e na Tabela 6 para o peptidoglicano, relativamente a cada 

aptâmero. Na Figura 4, a ligação do seq6 aos dois polissacarídeos foi comparada. 

Na Figura 5, a mesma comparação foi realizada para o seq30. 

 

Tabela 5 - Radioatividade incorporada aos pellets de (1→3) – β – D-glucana no 

ensaio de ligação 

32P-seq6 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

32P-seq30 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

16681,74 ± 

3389,80 
1184 ± 177 14 8546 ± 353 1184 ± 177 7 
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Tabela 6 - Radioatividade incorporada aos pellets de peptidoglicano no ensaio 

de ligação 

32P-seq6 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

32P-seq30 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

18018,14 ± 

3361,42 
6111 ± 942 3,0 15969 ± 6695 6111 ± 942 2,6 

 

Figura 4 - Ensaio de ligação do aptâmero 32P-seq6 aos polissacarídeos  

(1→3)–β-D–glucana e peptidoglicano.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa em relação à biblioteca (p<0,005). Os valores estão 

representados como média ± desvio padrão.  

Fonte: Dados da autora. 

  

* 
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Figura 5 - Ensaio de ligação do aptâmero 32P-seq30 aos polissacarídeos  

(1→3)–β-D–glucana e peptidoglicano.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa em relação à biblioteca (p<0,005). Os valores estão 

representados como média ± desvio padrão. 

Fonte: Dados da autora. 

 

Low et al. (2009) avaliaram a afinidade dos aptâmeros seq6 e seq 30 por vários 

polissacarídeos, incluindo polissacarídeos do grupo das (1→3)--D-glucanas 

(laminarina, - glucana de cevada e curdlana) e outros não incluídos neste grupo 

(dextrano, manana e endotoxina), demonstrando especificidade para o primeiro 

grupo. No entanto, a reatividade cruzada com o peptidoglicano, principal 

componente da parede celular bacteriana, não foi avaliada. Os ensaios de ligação 

utilizando aptâmeros marcados com 32P mostraram que tanto o aptâmero seq6 como 

o seq30 apresentaram alta capacidade de ligação à (1→3)–β-D-glucana, 

confirmando os resultados de Low et al. (2009), uma vez que a contagem em cpm 

obtida em relação controle (biblioteca) se mostrou significativa. Com relação ao 

peptidoglicano estas razões não foram significativas, segundo análise estatística 

obtida através do test t de student, embora alguma capacidade de ligação tenha sido 

verificada. 

6.1.2. Ensaio de ligação in vitro em células de C. albicans e S. aureus 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados, individualmente, na extremidade 

5´ com 32P e incubados com células de C. albicans e S. aureus  para avaliação da 

capacidade de ligação nas mesmas. A biblioteca de oligonucleotídeos também foi 

* 



71 

 

marcada e utilizada como controle. Os valores da radioatividade associada ao pellet 

(em cpm) estão apresentados como média ± desvio padrão na Tabela 7 para a S. 

aureus e na Tabela 8 para o C. albicans, relativamente a cada aptâmero. Na Figura 

6, a ligação do seq6 aos dois microrganismos foi comparada. Na Figura 7, a mesma 

comparação é realizada para seq30. 

 

Tabela 7 - Radioatividade incorporada aos pellets de S. aureus no ensaio de 

ligação 

32P-seq6 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

32P-seq30 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

716058,935 

± 7607,85 
13448 ± 2933 53 

639025 ± 

41427 

13448 ± 2933 

 
47 

 

Tabela 8 - Radioatividade incorporada aos pellets de C. albicans no ensaio de 

ligação 

32P-seq6 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

32P-seq30 

(cpm) 

32P-Biblioteca 

(cpm) 
Razão 

7305,46 ± 

875,66 
4256 ± 480 1,7 9993 ± 1086 4256 ± 480 2,3 
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Figura 6 - Ensaio de ligação do aptâmero 32P-seq6 à células de C. albicans e S. 

aureus.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa em relação à biblioteca (p<0,005). Os valores estão 

representados como média ± desvio padrão. 

Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 7 - Ensaio de ligação do aptâmero 32P-seq30 à células de C. albicans e 

S. aureus. 

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa em relação à biblioteca (p<0,005). Os valores estão 

representados como média ± desvio padrão.  

* 

 

 

 

* 

* 
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Contrariando as expectativas, pode-se observar que tanto o aptâmero seq6 

como o seq30 apresentaram alta capacidade de ligação à células de S. aureus uma 

vez que a contagem em cpm quando comparada com a biblioteca se mostrou 

significativa, 53 e 47 vezes maiores, respectivamente (Tabela 7). Os mesmos 

aptâmeros não apresentaram capacidade significativa de ligação às células de C. 

albicans, segundo análise estatística obtida através do test t de student. A leitura da 

radioatividade em cpm  relativa ao aptâmero seq6 foi 1,7 vezes maior quando 

comparado com a biblioteca na mesma concentração. Para o aptâmero seq30 esta 

razão foi de 2,3 vezes (Tabela 8). 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram selecionados contra uma forma linear, não 

ramificada de (1→3)--D-glucana (curdlana) imobilizada sobre colunas de 

estreptavidina. A baixa ligação dos aptâmeros seq6 e seq 30 a células fúngicas pode 

indicar que os sítios de ligação (aptatopos) para estes aptâmeros podem não estar 

disponíveis para a ligação na estrutura da parede celular dos fungos como estavam 

na molécula de curdlana quando imobilizadas em colunas de estreptavidina. É 

conhecido que glucanas, quitina e glicoproteínas da parede celular dos fungos estão 

submetidas a ligações cruzadas e que este é um processo dinâmico (BOWMAN; 

FREE, 2006). Por outro lado, (1→3)--D-glucanas não são componentes da estrutura 

da parede de S. aureus. A elevada ligação destes aptâmeros nas células 

bacterianas pode ser devido à capacidade de se ligarem na forma nativa do 

polissacarídeo peptidoglicano ou ainda a outros alvos desconhecidos na superfície 

celular bacteriana. De qualquer forma, os sítios de ligação em S. aureus precisam 

ainda ser identificados. 

6.2. Marcação dos aptâmeros seq6 e seq30 com 99mTc e avaliação da 

pureza radioquímica 

Os aptâmeros seq6 e seq30 foram marcados, individualmente, com 99mTc, 

segundo metodologia de marcação direta descrita no item 5.8, de Metodologia. 

O rendimento da marcação foi determinado por cromatografia em camada 

delgada (CCD), utilizando acetona como fase móvel e solução de NaCl 0,9% com 

5% de hidróxido de amônio, para a determinação do percentual de TcO4-
 e TcO2, 

respectivamente. As marcações apresentaram pureza radioquímica superior a 90% 
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para ambos os aptâmeros, o que demonstra a estabilidade do complexo 99mTc-

aptâmero e eficiência do processo de marcação direta. 

Atualmente, o 99mTc é o radioisótopo mais utilizado nos procedimentos 

diagnósticos em Medicina Nuclear, devido as suas características físicas favoráveis 

como meia vida de 6,02 horas e emissão gama principal de 140,51 KeV (89%) 

(WELCH; REDVANLY, 2003). A marcação de aptâmeros com 99mTc tem sido 

realizada utilizando-se uma etapa de síntese precedente. Nesta reação, uma 

molécula quelante para o radioisótopo é ligada ao aptâmero para, em seguida, o 

complexo aptâmero-quelante ser marcado. Alguns quelantes como MAG2, MAG3, 

MetCyc, HYNIC, DTPA e DOTA tem sido utilizados com sucesso (ZHANG et al., 

2000; HICKE et al., 2006; FERREIRA et al., 2006; BORBAS et al., 2007). No 

presente estudo não foram utilizados quelantes, pois foi utilizado um processo direto 

de marcação de aptâmeros (CORREA et al., 2014) desenvolvido pelo nosso grupo 

de pesquisa. A marcação direta possibilita ganho de tempo e rendimento na 

preparação dos aptâmeros radiomarcados, reduzindo o número de etapas. Isto torna 

o processo mais fácil e menos dispendioso. A redução da manipulação da 

preparação diminui ainda as chances de degradação. 

6.3. Avaliação da estabilidade da marcação com 99mTc em salina, 

plasma e excesso molar de cisteína 

A estabilidade da marcação dos aptâmeros seq6 e seq30 com 99mTc foi 

avaliada em solução salina 0,9%, plasma de camundongos Swiss e em excesso 

molar de cisteína (50, 500, 5000 vezes) nos tempos de 0, 1, 3 e 24 h. 

6.3.1. Teste de estabilidade em solução salina 0,9% 

A estabilidade dos aptâmeros seq6 e seq30, marcados com 99mTc, foi avaliada 

em solução salina 0,9%. O rendimento da marcação obtido tanto para o seq6 como 

para o seq30 foi superior a 90% e não ocorreram variações significativas deste 

percentual até o tempo de 24 horas (Tabelas 9 e 10). 
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Tabela 9 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq6 em solução salina 0,9% 

Tempo (h) Marcação (%) 

0 93% 

1 86,4% 

3 88,6% 

24 85,8% 

 

Tabela 10 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq30 em solução salina 0,9% 

Tempo (h) Marcação (%) 

0 97% 

1 95,4% 

3 95,9% 

24 94,7% 

6.3.2. Teste de estabilidade em excesso molar de cisteína 

A cisteína é um aminoácido que possui um grupamento SH doador de elétrons 

pelo qual o 99mTc apresenta grande afinidade. Sendo assim, ela compete com as 

moléculas vizinhas pelo 99mTc. O percentual de marcação do aptâmero seq6 se 

manteve estável na presença de excesso de cisteína (Tabela 11) o que demonstra 

estabilidade do complexo 99mTc-aptâmero e eficiência do processo de marcação 

direta. Já na marcação do aptâmero seq30 ocorreu uma diminuição da pureza 

radioquímica no momento em que o aptâmero marcado foi adicionado as soluções 

com 1:50 e 1:500 de excesso molar de cisteína, permanecendo estável nos tempos 

seguintes. Paradoxalmente não ocorreram variações significativas da porcentagem 

de marcação na solução de 1:500 de excesso molar de cisteína, como demonstrado 

na Tabela 12. 
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Tabela 11 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq6 em excesso molar de cisteína 

 Cisteína 1:50 Cisteína 1:500 Cisteína 1:5000 

Tempo (h) Marcação (%) Marcação (%) Marcação (%) 

0 94,3% 94,4% 95,7% 

1 93,1% 95,8% 95,3% 

3 90% 95,6% 97,1% 

24 84,2% 92,5% 98,4% 

 

Tabela 12 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq30 em excesso molar de 

cisteína 

 Cisteína 1:50 Cisteína 1:500 Cisteína 1:5000 

Tempo (h) Marcação (%) Marcação (%) Marcação (%) 

0 67,8% 72,7% 94,4% 

1 69,7% 89,9% 97,3% 

3 71,2% 92,9% 97,6% 

24 67,1% 83,5% 97,2% 

6.3.3. Teste de estabilidade no plasma 

A estabilidade dos aptâmeros seq6 e seq 30, marcados com 99mTc, foi avaliada 

no plasma de camundongos Swiss nos tempos de 0, 1, 3 e 24 horas. A pureza da 

marcação obtida tanto para o seq6 como para o seq30 foi maior que 90%, se 

mantendo estável até o tempo de 24 horas, conforme Tabelas 13 e 14. 

 

Tabela 13 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq6 no plasma 

Tempo (h) Marcação (%)  

0  96,2% 

1  96,2% 

3  96,3%  

24  96,4% 
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Tabela 14 - Estabilidade do aptâmero 99mTc-seq30 no plasma 

Tempo (h) Marcação (%) 

0 92,2% 

1 97,3% 

3 98,1% 

24 95,8% 

 

Os resultados de estabilidade da marcação em salina, excesso de cisteína e no 

plasma indicam que o processo foi adequado para marcação de aptâmeros e 

confirma o seu potencial para utilização em medicina nuclear. 

6.4. Biodistribuição dos aptâmeros seq6 e seq30, marcados com 99mTc, 

em camundongos Swiss com infecção experimental por S.aureus 

e C. albicans ou inflamação experimental com zimosan 

A infecção e a inflamação foram realizadas por via intramuscular na coxa 

direita, conforme metodologia descrita no item 5.10 de Metodologia. Após 24 horas 

da realização da infecção e/ou inflamação, foi verificado um inchaço visível nas 

coxas infectadas ou inflamadas, quando comparadas com as coxas sem 

intervenção. Foi injetado então 100 µl do radiotraçador por via intravenosa (14,8 

MBq) e a biodistribuição realizada logo após a finalização da última imagem, 3 horas 

após a injeção.  

Os animais do grupo 1 e 2 foram infectados com células de C. albicans e S. 

aureus, respectivamente. Os animais do grupo 3 tiveram inflamação induzida por 

zimosan.. Para o grupo 1, infectado com C. albicans, 5 animais receberam o 

aptâmero seq6 radiomarcado, outros 5 animais o aptâmero seq30 radiomarcado 

(sendo que um animal morreu no dia seguinte a infecção, restando apenas 4) e um 

grupo controle, também com 5 animais, foi inoculado com a biblioteca de 

oligonucleotídeos aleatórios (controle) radiomarcada. O mesmo esquema 

experimental foi adotado para os animais do grupo 2, infectados com S. aureus 

(sendo que um animal do grupo seq6 e outro do seq30 morreram no dia seguinte da 

infecção, restando apenas 4 em cada grupo). Para o modelo de inflamação induzia 

por Zimosan, dois grupos de 5 animais foram utilizados, sendo que o primeiro foi 
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inoculado com seq6 e o segundo com o seq30. Um animal do grupo do seq6 morreu 

no dia seguinte da infecção, restando apenas 4. 

Os resultados da biodistribuição para o Grupo 1 estão apresentados em 

detalhes na Tabela 15 para o aptâmero seq6, na Tabela 16 para o para o seq30 e 

na Tabela 17 para o controle. Os resultados foram consolidados nas Figura 8 - Perfil 

de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em camundongos  infectados com C. 

albicans em %ID/g. 

 

Tabela 15 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 no grupo 

infectado por C. albicans. 

* Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 

  

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,198 0,153 0,149 0,145 0,115 0,152±0,030 

Fígado 0,430 0,344 0,337 0,378 0,235 0,345±0,072 

Baço 0,180 0,144 0,135 0,165 0,087 0,142±0,036 

Estômago 0,263 0,346 0,456 0,412 0,188 0,333±0,109 

Coração 0,132 0,104 0,110 0,110 0,063 0,104±0,025 

Rim 3,196 2,486 2,554 2,603 1,722 2,512±0,525 

Pulmão 0,234 0,188 0,202 0,177 0,121 0,184±0,041 

Coxa com 

infecção 
0,163 0,112 0,124 0,178 0,091 0,136±0,035 

Coxa sem 

infecção 
0,106 0,072 0,073 0,111 0,050 0,079±0,031 

Relação alvo/não 

alvo * 
1,538 1,556 1,699 1,604 1,82 1,643±0,117 
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Tabela 16 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 no grupo 

infectado por C. albicans. 

  

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue NA* 0,034 0,030 0,036 0,03 ±0,000 

Fígado 0,451 0,222 0,398 NA* 0,36 ±0,120 

Baço 0,054 0,031 0,031 0,040 0,039 ±0,011 

Estômago 0,190 0,102 0,104 NA* 0,13±0,050 

Coração 0,121 0,022 0,051 0,036 0,058 ±0,044 

Rim 2,272 1,453 1,626 1,899 1,813 ±0,357 

Pulmão 0,106 0,068 0,077 0,069 0,080 ±0,018 

Coxa com 

infecção 
NA* 0,037 0,040 0,036 0,04±0,0 

Coxa sem 

infecção 
NA* 0,035 0,037 0,033 0,04±0,0 

Relação 

alvo/não alvo ** 
NA* 1,057 1,081 1,090 1,08±0,02 

*NA-Não avaliado 

**Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem 

infecção. 

Fonte: Dados da autora. 
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Tabela 17 - Resultado da biodistribuição da 99mTc-biblioteca no grupo infectado 

por C. albicans. 

*NA- Não avaliado. 

** Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção 

Fonte: Dados da autora. 

  

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,012 0,147 0,204 0,043 0,139 0,11±0,08 

Fígado 0,632 0,704 0,981 0,979 0,870 0,83±0,16 

Baço 0,063 0,073 0,101 0,075 0,080 0,08±0,01 

Estômago 0,218 0,132 NA* 0,172 0,115 0,16±0,05 

Coração 0,045 0,050 0,073 0,035 0,066 0,05±0,02 

Rim 0,118 0,117 0,155 0,103 0,122 3,63±0,84 

Pulmão 2,877 2,971 NA* 4,075 4,591 0,12±0,02 

Coxa com 

infecção 
0,061 0,083 0,097 0,085 0,073 0,08±0,01 

Coxa sem 

infecção 
0,039 0,053 0,063 0,057 0,048 0,05±0,01 

Relação alvo/não 

alvo** 
1,56 1,56 1,53 1,49 1,52 1,53±0,03 
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Figura 8 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em camundongos  

infectados com C. albicans em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 9 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 em camundongos 

infectados com C. albicans em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 10 - Perfil de biodistribuição da 99mTc-biblioteca em camundongos 

infectados com C. albicans em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

Os resultados da biodistribuição do Grupo 2, infectado com S. aureus, estão 

apresentados em detalhes na Tabela 18 para o seq6, na Tabela 19 para o seq30 e 

na Tabela 20 para o controle, e consolidados respectivamente nas Figuras 11,12 e 

13. 
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Tabela 18 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em 

camundongos infectados por S. aureus. 

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,493 0,287 0,268 0,351 0,350 ± 0,102 

Fígado 0,876 1,005 0,861 0,939 0,920 ±0,066 

Baço 0,161 0,149 0,159 0,117 0,147 ±0,020 

Estômago 0,323 0,741 0,425 0,315 0,451 ±0,200 

Coração 0,146 0,169 0,125 0,154 0,149 ±0,018 

Rim 4,792 5,135 3,820 3,796 4,386 ±0,682 

Pulmão 0,195 0,341 0,230 0,317 0,271 ±0,069 

Coxa com infecção 0,329 0,338 0,249 0,292 0,302±0,041 

Coxa sem infecção 0,100 0,101 0,087 0,092 0,095±0,007 

Relação alvo/não alvo 

* 
3,29 3,347 2,862 3,174 3,168±0,216 

*Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 
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Tabela 19 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 em 

camundongos infectados por S. aureus. 

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,383 0,217 0,323 0,208 0,28 ±0,08 

Fígado 0,357 0,375 0,581 0,393 0,43 ±0,10 

Baço 0,179 0,094 0,148 0,070 0,12 ±0,05 

Estômago 0,178 0,261 NA* 0,078 0,17±0,09 

Coração 0,179 0,071 0,139 0,087 0,12 ±0,05 

Rim 5,761 4,652 3,824 NA* 4,75 ±0,97 

Pulmão 0,195 0,074 0,144 0,171 0,15 ±0,05 

Coxa com infecção 0,415 NA* 0,322 0,222 0,32±0,097 

Coxa sem infecção 0,158 NA* 0,116 0,086 0,120±0,036 

Relação alvo/não alvo ** 2,627 NA* 2,776 2,581 2,66±0,10 

*NA- Não avaliado. 

**Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 
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Tabela 20 - Resultado da biodistribuição da 99mTc-biblioteca em camundongos 

infectados por S. aureus. 

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,096 0,106 0,114 0,124 0,104 0,109±0,011 

Fígado 0,262 0,291 0,448 0,370 0,309 0,336±0,074 

Baço 0,040 0,049 0,049 0,006 0,045 0,038±0,018 

Estômago 0,283 0,110 0,059 NA* 0,039 0,123±0,111 

Coração 0,045 0,038 0,050 0,052 0,052 0,047±0,006 

Rim 1,317 1,521 2,318 2,282 1,497 1,718±0,548 

Pulmão 0,071 0,086 0,081 0,075 0,071 0,077±0,007 

Coxa com infecção 0,055 0,060 0,070 0,069 0,063 0,063±0,006 

Coxa sem infecção 0,036 0,038 0,047 0,043 0,041 0,041±0,004 

Relação alvo/não 

alvo ** 
1,52 1,57 1,48 1,60 1,53 1,540±0,046 

*NA- Não avaliado. 

**Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 11 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em camundongos 

infectados com S. aureus em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 12 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 em 

camundongos infectados com S. aureus em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 13 - Perfil de biodistribuição da 99mTc-biblioteca em camundongos 

infectados com S. aureus em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

Os resultados de biodistribuição do Grupo 3, com animais com inflamação 

induzida por zimosan, para os aptâmeros seq6 e seq30 se encontram detalhados 

nas Tabelas 21 e 22 e consolidados respectivamente nas Figuras 14 e 15. 
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Tabela 21 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em 

camundongos com inflamação induzida por Zimosan. 

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,368 0,286 0,305 0,121 0,270±0,105 

Fígado 0,654 0,542 0,567 NA* 0,588±0,059 

Baço 0,138 0,153 0,145 0,236 0,168,±0,046 

Estômago 0,150 0,109 0,047 0,130 0,109±0,045 

Coração 0,162 0,152 0,517 NA* 0,277±0,208 

Rim 5,657 4,984 4,992 5,599 5,308±0,370 

Pulmão 0,415 0,309 0,292 0,475 0,373±0,087 

Coxa com infecção 0,312 0,287 0,253 0,271 0,281±0,025 

Coxa sem infecção 0,263 0,202 0,195 0,196 0,214±0,033 

Relação alvo/não alvo ** 1,186 1,421 1,297 1,382 1,322±0,104 

*NA- Não avaliado. 

** Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 
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Tabela 22 - Resultado da biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 em 

camundongos com inflamação induzida por Zimosan. 

Órgãos CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 MÉDIA 

 %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g %ID/g 

Sangue 0,406 0,359 0,235 0,177 0,163 0268±0,109 

Fígado 1,093 0,737 0,559 0,489 0,396 0,655±0,275 

Baço 0,150 0,134 0,088 0,151 0,083 0,121±0,033 

Estômago 0,340 0,249 0,222 0,063 0,079 0,191±0,118 

Coração 0,125 0,129 0,077 0,179 0,077 0,117±0,043 

Rim NA* 3,914 3,456 3,067 2,749 3,30±0,50 

Pulmão 0,197 0,223 0,137 0,104 0,122 0,157±0,051 

Coxa com infecção 0,190 0,180 0,132 0,110 0,108 0,144±0,039 

Coxa sem infecção 0,123 0,107 0,075 0,067 0,064 0,087±0,026 

Relação alvo/não 

alvo ** 
1,545 1,682 1,76 1,642 1,688 1,663±0,079 

*NA- Não avaliado. 

**Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa com infecção e a coxa sem infecção. 

Fonte: Dados da autora. 

 

Figura 14 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq6 em camundongos 

com inflamação induzida por Zimosan em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 15 - Perfil de biodistribuição do aptâmero 99mTc-seq30 em 

camundongos com inflamação induzida por Zimosan em %ID/g. 

 

Fonte: Dados da autora. 

 

O perfil de biodistribuição em camundongos Swiss, apresentado em %ID/g, da 

biblioteca e dos aptâmeros seq6 e seq30 marcados com 99mTc foi muito semelhante 

em todos os grupos avaliados. Todos os grupos apresentaram acentuada captação 

pelos rins. A eliminação renal do radiofármaco já era esperada uma vez que os 

aptâmeros apresentam baixo peso molecular (28,76 KDa para seq6 e 28,94 KDa 

para seq30), natureza hidrofílica e foram marcados pelo método de marcação direta, 

que não adiciona grupos quelantes à molécula que poderiam alterar suas 

propriedades. O rendimento das marcações de todos os ensaios in vivo foi mantido 

acima de 90%. 

A relação alvo/não alvo dos grupos infectados com C. albicans (Figura 16) foi 

de 1,64 ± 0,12, 1,08 ± 0,02 e 1,53 ± 0,03 respectivamente para seq6, seq30 e 

biblioteca (controle). O aptâmero seq6 apresentou um valor de relação alvo/não alvo 

superior a 1,5, considerado válido para fins de diagnóstico (PHILLIPS, 1999). 

Entretanto não foi verificada diferença estatística em relação ao controle. A relação 

alvo/não alvo foi obtida comparando-se a captação de radioatividade na coxa direita 

infectada em relação à coxa esquerda sem intervenção. 

Os dados mostram que os valores de relação alvo/não alvo nos grupos 

infectados com S. aureus para os aptâmeros radiomarcados seq6 e seq30 foram 

estatisticamente superiores ao obtido com o controle, uma vez que estes valores 
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foram de 3,17 ± 0,22 para o seq6, 2,66 ± 0,10 para o seq30 e 1,54 ± 0,05 para a 

biblioteca radiomarcada (Figura 17). Estes valores mostram que tanto o aptâmero 

seq6 como o aptâmero seq30 marcados com 99mTc apresentaram potencial para 

serem utilizados na identificação de focos infecciosos devidos a S. aureus.  

 

Figura 16 - Relação alvo/não alvo nos grupos infectados com C. albicans 

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa entre o grupo seq30 em relação ao grupo da 

Biblioteca (p<0,05). 

Fonte: Dados da autora. 

  

* 

 

 

 

* 



91 

 

Figura 17 - Relação alvo/não alvo nos grupos infectados com S. aureus.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa entre os grupo seq6 e seq30 em relação ao grupo da 

Biblioteca  (p<0,05). 

Fonte: Dados da autora. 

 

Os estudos de biodistribuição em camundongos Swiss mostraram a maior 

afinidade dos aptâmeros seq6 e seq30 para as células de S. aureus em relação às 

células de C. albicans, confirmando os resultados dos ensaios de ligação in vitro dos 

aptâmeros marcados com 32P, uma vez que a captação dos aptâmeros nas áreas de 

infecção bacteriana foi significativamente maior do que nas áreas de infecção 

fúngica. 

Uma biblioteca de oligonucleotídeos de sequências aleatórias, do mesmo 

tamanho dos aptâmeros seq6 e seq30, marcada com 99mTc foi utilizada como 

controle. Estes oligonucleotídeos sem especificidade para alvos microbianos atuam 

como marcadores do fluxo sanguíneo e indicadores de absorção não específica. 

Os valores de 1,5 das relações alvo/não alvo verificados para a biblioteca 

radiomarcada nos ensaios de biodistribuição, para ambos os microrganismos, 

possivelmente se deve ao aumento da permeabilidade capilar e vasodilatação 

causada pelo processo de inflamação que acompanha a infecção. No entanto, nos 

casos dos camundongos infectados por S. aureus, tanto o aptâmero seq6 como 

seq30 tiveram absorção significativamente maior do que a biblioteca radiomarcada, 

demonstrando afinidade do radiotraçador pelos focos de infecção bacteriana. 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 



92 

 

Um ensaio em um modelo experimental de inflamação também foi realizado. 

Para os grupos com inflamação induzida por zimosan as relações alvo/ não alvo 

obtidas foram de 1,32 ± 0,10 para o seq6 e 1,66 ± 0,30 para seq30. A comparação 

desta razão entre os modelos de infecção e inflamação é apresentada na Figura 18, 

para o aptâmero seq6 e na Figura 19 para o seq30. Com base nestes resultados, 

verifica-se que os aptâmeros seq6 e seq30 se mostraram promissores para 

diferenciação não só entre infecção bacteriana e inflamação, mas também foram 

efetivos em diferenciar infecção bacteriana de fúngica. Estes valores de relação alvo/ 

não alvo para os dois aptâmeros em um modelo de inflamação também confirmam a 

hipótese levantada anteriormente da captação do radiotraçador em áreas de 

infecção devidas a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. 

 

Figura 18 - Comparação das relações alvo/não alvo dos grupos infectados por 

C.albicans e S. aureus e com inflamação induzida por zimosan, marcados com 

o aptâmero seq6.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos C.albicans e Zimosan em relação ao 

grupo S aureus (p<0,05). 

Fonte: Dados da autora. 

  

* 

 

 

 

* 
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Figura 19 - Comparação das relações alvo/não alvo dos grupos infectados por 

C.albicans e S. aureus e com inflamação induzida por zimosan, marcados com 

o aptâmero seq30.  

 

(*) indica diferença estatisticamente significativa entre os grupos C.albicans e Zimosan em relação ao 

grupo S aureus e entre o grupo C.albicans em relação ao Zimosan (p<0,05). 

 

6.5. Imagens cintilográficas após administração intravenosa dos 

aptâmeros, marcados com 99mTc, em camundongos Swiss com 

infecção experimental por S. aureus e C. albicans ou inflamação 

experimental com zimosan. 

As imagens cintilográficas obtidas nos tempos de 1h30min e 3h após a 

administração do aptâmero 99mTc-seq6 por via intravenosa em camundongos Swiss 

estão apresentadas na Figura 20, para os animais  infectados com S. aureus, na 

Figura 21 para os infectados com C. albicans e na Figura 22 para os animais com 

inflamação induzida por zimosan. 

 

  

* 

 

 

 

* 

* 
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Figura 20 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com S. aureus 

após a administração do aptâmero 99mTc-seq6   

 

     A1)                 1h30min      A2)               3 horas 

  

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores.  

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 21 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com C. 

albicans após a administração do aptâmero 99mTc-seq6  

 

A1                    1h30min A2)                    3 horas 

  

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores.  

Fonte Dados da autora. 
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Figura 22 - Imagens cintilográficas de camundongos com inflamação induzida 

por zimosan após a administração do aptâmero 99mTc-seq6.  

 

A1)              1h30min A2)                  3 horas 

  

As setas indicam o local da intervenção. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente 

de cores  

Fonte: Dados da autora. 

 

As imagens cintilográficas obtidas nos mesmos tempos e condições para o 

aptâmero 99mTc-seq30 estão apresentadas na Figura 23 para os animais  infectados 

com S. aureus, na Figura 24 para os infectados com C. albicans e na Figura 25 para 

os animais com inflamação induzida por zimosan. 
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Figura 23 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com S. aureus 

após a administração do aptâmero 99mTc-seq30. 

 

    A1)                 1h30min   A2)                 3 horas 

  

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores  

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 24 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com C. 

albicans após a administração do aptâmero 99mTc-seq30. 

 

A1)                   1h30min A2)                     3 horas 

  

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores  

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 25 - Imagens cintilográficas de camundongos com inflamação induzida 

por zimosan após a administração do aptâmero 99mTc-seq30. 

 

  A1)                     1h30min   A2)                 3 horas 

  

 

As setas indicam o local da intervenção. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente 

de cores  

Fonte: Dados da autora. 

 

As imagens obtidas dos animais com infecção por S. aureus e C. albicans, 

1h30min e 3h após administração da 99mTc-biblioteca, nas mesmas condições estão 

apresentadas nas Figuras 26 e 27, respectivamente.  
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Figura 26 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com S. aureus 

após a administração da 99mTc-biblioteca. 

 

A1)                      1h30min A2)                     3 horas 

  

 

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores  

Fonte: Dados da autora. 
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Figura 27 - Imagens cintilográficas de camundongos infectados com C. 

albicans após a administração da 99mTc-biblioteca. 

 

A1)                   1h30min A2)                   3 horas 

  

As setas indicam o foco infeccioso. Imagem no tempo de 1h30min (A1) e 3h (A2) em gradiente de 

cores  

Fonte: Dados da autora. 

 

Como pode ser observado, os perfis obtidos pelas imagens cintilográficas após 

administração da biblioteca e dos aptâmeros seq6 e seq30 marcados com 99mTc 

apresentaram uma alta captação do radiofármaco pelos rins e bexiga em todos os 

grupos. 

Os perfis são compatíveis com os dados obtidos nas biodistribuições, indicando 

a via urinária como via de eliminação do radiotraçador. Não foi observado acúmulo 

de radioatividade na tireóide, estômago, fígado e baço, o que indica níveis aceitáveis 
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de impurezas radioquímicas como o tecnécio livre (99mTcO4
-) e tecnécio hidrolisado 

(99mTcO2). 

Os aptâmeros 99mTc-seq6 e 99mTc-seq30, no grupo infectado por S. aureus, 

apresentaram maior captação na coxa direita infectada sendo visível a diferença 

entre a coxa direita e esquerda nos tempos de 1 e 3 horas (Figuras 20 e 23). Já nos 

animais infectados por C. albicans (Figuras 21 e 24) e com inflamação induzida por 

zimosan (Figuras 6 e 9) não foram verificadas diferenças significativas entre a coxa 

direita que sofreu a intervenção e a coxa esquerda, estando em consonância com os 

resultados obtidos das relações alvo/não alvo nos estudos de biodistribuição. 

Aptâmeros são ferramentas promissoras em Medicina Nuclear. Desde a sua 

descoberta, vários aptâmeros foram utilizados como moléculas direcionadoras de 

radiofármacos em estudos pré-clínicos. Diversos aptâmeros radiomarcados contra 

alvos relacionados ao câncer incluindo, nucleolina (HWANG  et al., 2010), tenascina-

C (HICKE et al., 2006, BOISGARD et al., 2009), mucina 1 (MUC1) (PIEVE et al., 

2009), receptores do fator de crescimento humano (HER) (WU X et al., 2014, 

VARMIRA et al., 2014), entre outros, foram testados. Aptâmeros radiomarcados para 

imagiologia de doenças não tumorais também foram relatados, como para alvos 

como a elastase de neutrófilos (CHARLTON et al., 1997) e trombina (DOUGAN et al, 

2003) para diagnóstico por imagem de inflamação e de trombo, respectivamente. 

O uso de aptâmeros radiomarcados para diagnóstico da infecção é uma 

abordagem nova e até o momento apenas um artigo foi publicado nesta linha. 

Santos et al. (2015) avaliaram aptâmeros contra S. aureus, radiomarcados com 

99mTc, para identificação de infecção bacteriana. Os ensaios de biodistribuição 

mostraram que os aptâmeros foram capazes de identificar focos de infecção por S. 

aureus, apresentando uma relação alvo/não alvo de 4,0 ± 0,5. Os aptâmeros, 

radiomarcados com 99mTc foram capazes de distinguir infecção bacteriana de 

inflamação asséptica, uma limitação verificada frequentemente nos radiofármacos 

atualmente em uso para o diagnóstico da infecção. 

As relações alvo/não obtidas para os aptâmeros anti-(1→3)–β-D–glucana 

avaliados neste estudo (3,17 ± 0,22 para 99mTc-seq6 e 2,66 ± 0,10 para 99mTc-seq30) 

demonstraram o potencial desses aptâmeros como radiotraçadores na identificação 

de infecção por S. aureus. A estabilidade à degradação enzimática dos aptâmeros 

utilizados no estudo não é conhecida. Provavelmente, os resultados podem ser 

melhorados utilizando aptâmeros protegidos contra nucleases. Embora o nosso 
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objetivo inicial utilizando aptâmeros anti-(1→3)–β-D–glucana fosse de encontrar 

moléculas de direcionamento para o diagnóstico de infecções fúngica (devido à 

presença significativa do polissacarídeo na parede celular de fungos), os aptâmeros 

seq6 e seq30 provaram não serem úteis para este propósito. No entanto, 

aplicabilidade destes para diagnóstico por cintilografia de S. aureus e outras 

infecções bacterianas devem ser aprofundadas. 
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7. CONCLUSÃO 

Os ensaios de ligação realizados com os aptâmeros seq6 e seq30 marcados 

com 32P confirmaram a afinidade dos mesmos para o polissacarídeo (1→3)–β-D–

glucana. Já quando avaliados quanto a capacidade de ligação em células de 

microrganismos, os aptâmeros apresentaram alta afinidade para de células de S. 

aureus, o que não ocorreu com células de C. albicans. 

Foi possível a marcação dos aptâmeros seq6 e seq30 com 99mTc pelo método 

de marcação direta com rendimentos de marcação acima de 90%. 

A marcação dos aptâmeros seq6 e seq30 com 99mTc foi estável em solução 

salina 0,9%, plasma de camundongos Swiss e em excesso de cisteína.  

Os estudos de biodistribuição e imageamento realizados com os aptâmeros 

seq6 e seq30, marcados com 99mTc, mostraram perfil de excreção 

predominantemente renal, coerente com o baixo peso molecular e natureza 

hidrofílica destas moléculas, e com o processo de marcação direta que não envolve 

a adição de grupos quelantes.  

Os animais infectados por S. aureus apresentaram elevada captação dos 

aptâmeros radiomarcados na pata infectada, com relação alvo/ não alvo 3,17 ± 0,22 

para seq6 e 2,66 ± 0,10 para seq30. Enquanto que nos grupos infectado com C. 

albicans e com inflamação induzida por zimosan, esta relação não foi 

estatisticamente diferente do controle. 

Os estudos de biodistribuição e imageamento demonstraram que os aptâmeros 

para (1→3)–β-D–glucana radiomarcados foram capazes de diferenciar não somente 

entre infecção por S. aureus e inflamação asséptica como também entre infecção 

bacteriana, por S. aureus, de infecção fúngica, por C.albicans.  

Embora o objetivo inicial ao avaliar aptâmeros para (1→3)–β-D–glucana fosse 

de encontrar moléculas úteis para o diagnóstico de infecções fúngica, estes não se 

mostraram apropriados para este propósito. Os resultados obtidos contudo 

demostraram o potencial dos aptâmeros seq6 e seq30, marcados diretamente com 

99mTc, na identificação de infecções causadas por S. aureus. 

  



105 

 

REFERÊNCIAS  

ABI-SAID, D. et al. The epidemiology of hematogenous candidiasis caused by 

different Candida species. Lin. Infect. Dis., v. 24, p. 1122-8, 1997.  

AERTS, A.;  IMPENS, N. R.; GIJS, M.;  D’HUYVETTER, M.; VANMARCKE, H.;  

PONSARD, B. et al. Biological carrier molecules of radiopharmaceuticals for 

molecular cancer imaging and targeted cancer therapy. Curr. Pharm. Des., v.20, p. 

5218–5244, 2014. 

ANTONIO, P. L. Estabelecimento de padronização primária e de étodos relativos 

com o uso de técnicas luminescentes em dosimetria da radiação beta. Tese 

(doutorado em Ciências na área de tecnologia nuclear) Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares/USP, 2013. 

AGUILAR-USCANGA, B.; FRANCOIS, J. M. A study of the yeast cell wall 

composition and structure in response to growth conditions and mode of cultivation. 

Letters in Applied Microbiology, Oxford, v. 37, n. 3, p. 268–274, 2003. 

ALONSO-VALLE, H. et al. Candidemia in terciarycare hospital: epidemiology and 

factors influencing motality. Europ. Clin. Microbiol. Infect Dis., v. 22, p. 254-7, 

2003. 

ARMSTRONG, D. Problems in management of opportunistic fungal diseases. Rev. 

Infect. Dis., v. 2, p. 1591-9, 1989. 

ASSOCIATION WN. Radioisotopes in Medicine. Disponível em: http://world-

nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-

research/radioisotopes-in-medicine.aspx. Acesso em: 06/05/2015. 

BABICH, J.; FISCHMAN, A. Targeted imaging of infection. Advanced Drug Delivery 

Reviews, v. 37, p. 237-252, 1999. 

BARRERA P.; VAN DER LAKEN C. J.; OVEN W. J.G.; VAN DE PUTTE, 

CORSTENS F. Radiolabeled IL-1ra for detection of synovitis in patients with RA 

Preliminary results. Arthritis Rheum, v. 41, p. 37, 1998. 

http://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx
http://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx
http://world-nuclear.org/information-library/non-power-nuclear-applications/radioisotopes-research/radioisotopes-in-medicine.aspx


106 

 

BECKER W.; BAIR J.; BEHR T.; REPP R.; STRECKENBACH H.; BECK H. Detection 

of soft-tissue infections and osteomyelitis using a Tc-99M-labeled antigranulocyte 

monoclonal-antibody fragment. J Nucl Med., v. 35, p. 1436–43, 1994. 

BECKER, W.; MELLER, J. The role of nuclear medicine in infection and 

inflammation. Lancet. Infect. Dis., v.1, p. 326 – 333, 2001. 

BANERJEE, S.; PILLAI, M.R.A.; RAMAMOORTHY, N. Evolution of Tc-99m in 

diagnostic radiopharmaceutical. Semin. Nucl. Med., v. 31, n. 4, p. 266 – 277, 2001. 

BERNARD, M.; LATGE, J. P. Aspergillus fumigatus cell wall composition and 

biosynthesis. Medical Mycology, 39 (Suppl. 1), p. 9 – 17, 2001. 

BLOT, S. I. et al. Effects of nosocomial candidemia on outcomes of critically ill 

patients. The Americ J of Med, v. 113, p. 480-5, 2002. 

BOISGARD, B.K.R; JEGO, B; SIQUIER, K.; HINNEN, F.; DOLLÉ, F.; FRIEBE, M. et 

al. In vivo PET tumor imaging using an [F18] labelled aptamer targeting tenascin-C. 

J. Nucl. Med. v. 50, p.1594, 2009. 

BONILLA, J.F.J.; QUIRCE, R.; CALABIA, E.R.; BANZO, I.; RODRIGUEZ, 

I.M.;CARRIL, J.M. Hepatorenal polyvistic disease and fever: Diagnostic contribution 

of gallium Ga 67 scan and fluorine F 18 PET/CT. European Urology, v 59, p.297-

299, 2011. 

BORBAS K.; FERREIRA C.; PERKINS A.; BRUCE J.; MISSAILIDIS S. Design and 

Synthesis of Mono- and Multimeric Targeted Radiopharmaceuticals Based on Novel 

Cyclen Ligands Coupled to Anti-MUC1 Aptamers for the Diagnostic Imaging and 

Targeted Radiotherapy of Cancer. Bioconjugate Chem, v. 18, p. 1205-1212, 2007. 

BOWMAN, S. M.; FREE, S. J. The strucuture and synthesis of the fungal cell wall. 

Bio Essays, v. 28, p. 799-808, 2006. 

BRIDONNEAU P., CHANG Y-F, BUVOLI V-B, O’CONNELL D., PARMA D. Site-

directed selection of oligonucleotide antagonists by competitive elution. Antisense 

Nucleic Acids Drug Dev, v. 9, p.1–11, 1999. 



107 

 

BRITTON, K. E. et al. Imaging bacterial infection with Tc-99mciprofloxacin (Infecton). 

J. Clin. Pathol. v.55, p.817–23, 2002. 

BROWN, G. D.; GORDON, S. A new receptor for β- glucans. Nature, London, v. 

413, n. 1, p. 36-36, 2001. 

BRUNO, J.; CARRILLO, M.;  RICHARTE, A..;  PHILLIPS, T.; ANDREWS, C.; LEE, J.  

Development, screening, and analysis of DNA aptamer libraries potentially useful for 

diagnosis and passive immunity of arboviruses.   BMC Res. Notes, v.5, p. 633, 2012. 

BRUNO, J.G.; KIEL, J.L. In vitro selection of DNA aptamers to anthrax spores with 

electrochemiluminescence detection. Biosens Bioelectron, v.14, p. 457–464, 1999. 

CAO, X. et al. Combining use of a panel of Staphylococcus aureus, Nuc. Ac. Res., 

v.37, n.14, p. 4621-4628, 2009. 

CHANDRA, R. Introdutory Physics in Nuclear Medicine. 4 ed. Philadelphia: Lea & 

Febiger, 1992. p. 9-23, 43-53, 141-155, 157-170. 

CHANG, M. R. et al. Candida blood stream infection: data from a teaching hospital in 

Mato Grosso do Sul, Brazil. Ver. Inst. Med. Trop., v. 50, p. 265-8, 2008. 

CHARLTON J.; SENNELLO J.; SMITH D. In vivo imaging of inflammation using an 

aptamer inhibitor of human neutrophil elastase. Chemistry & Biology, v. 4, n.11, p. 

809-816, 1997. 

CHIANELLI, M. et al. Receptor binding Ligands to image infection. Curr. Pharm. 

Des., v.14, p.3316-25, 2008. 

CIESIOLKA,J.;  GORSKI, J.: YARUS, M.  Selection of an RNA domain that binds 

Zn2 +. RNA, v.1, p. 538–550, 1995. 

CLINICALTRIALS.GOV. Phase II Study of AS1411 Combined With Cytarabine to 

Treat Acute Myeloid Leukemia. Disponível em: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00512083. Acesso em: 06/05/2015. 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00512083


108 

 

COLOMBO, A. L. et al. Epidemiology of candidemia in Brazil: nationwide sentinel 

surveillance of candidemia in eleven medical centers. J. Clin. Microbiol., v. 44, p. 

2816-23, 2006. 

CONRAD R., L.M. KERANEN, A.D. ELLINGTON, A.C. NEWTON. ‘Isozyme-specific 

Inhibition of ProteinKinase CbyRNAAptamers’. J. Biol.Chem.,v.  269, n° 51, p. 

32051–32054, 1994. 

CONTI, P. S.; LILIEN, D. L.; HAWLEY, K.; KEPPLER, J.; GRAFTON, S. T.; BADING, 

J. R. PET and [18F]-FDG in oncology: A clinical uptake. Nuclear Medicine and 

Biology, v. 23, p. 717-735, 1996. 

CORREA, C. R; BARROS, A.L.B; FERREIRA, C.A;  GOES, A.M; CARDOSO, V.N, 

ANDRADE, A.S.R. Aptamers directly radiolabeled with technetium-99 m as a 

potential agent capable of identifying carcinoembryonic antigen (CEA) in tumor cells 

T84. Bioorg. Med. Chem. Lett., v.24, 2014, p.1998–2001. 

COSTA, R. F. Desenvolvimento de métodos de purificação do Gálio-67 e Gálio-

68 para a marcação de biomolécula (Tese de mestrado). IPEN - Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares, São Paulo, 2012. 

CUIJPERS, M.L.; VOS, F.J.; BLEEKER-ROVERS, C.P. Complicating infectious foci 

in patients wit Stapylococcus aureus or Streptococcus species bacteraemia. Eur. J. 

Clin. Microbiol. Infect Dis., v.26, P.105-113, 2007. 

DATZ. F.L. Indium-111-labeled leukocytes for the detection of infection: current 

status. Semin. Nucl. Med., v. 24, p. 92–109, 1994. 

DIGNANI, M. C; SOLOMKIN, J. S.; ANAISSIE, E. Candida. In: ANAISSIE, E.; 

McGINNIS, M. R.; PFALLER, M. A. (Ed.). Medical Mycology., 1. ed. Philadelphia: 

Churchill Livingstone, 2003, p. 195-239. 

DOUGAN, H; WEITZ, J. I.; STAFFORD, A.R.; GILLESPIE, K.D; KLEMENT, P., 

HOBBS, J.B.; et al. Evaluation of DNA aptamers directed to thrombin as potential 

thrombus imaging agents. Nucl Med Biol., v.30, p.61-72, 2003. 



109 

 

EDMOND, M. B. et al. Nosocomial bloodstream infections in United States hospitals: 

a three-year analysis. Clin. Infec. Dis., v. 29, p. 239-44, 1999. 

ELLINGTON, A. D.; SZOSTAK, J. W.  In vitro selection of RNA molecules that bind 

specific ligands. Nature, v. 346, p. 818–22, 1990. 

FAMULOK, M.; HARTIG, J.S.; MAYER, G. Functional aptamers and aptazymes in 

biotechnology, diagnostics, and therapy. Chem. Rev., v.107, p.3715–3743, 2007. 

FERREIRA C.S.M.; MATTHEWS C.S.; MISSAILIDIS S. DNA aptamers that bind to 

MUC1 tumour marker: design and characterization of MUC1-binding single-stranded 

DNA aptamers. Tumor Biol., v. 27, p. 289–301, 2006. 

FERRO-FLORES, G.; OCAMPO-GARCÍA, B. E.; MELENDEZ-ALAFORT, L. 

Development ofspecific radiopharmaceuthicals for infection imaging by targeting 

infectious micro-organisms. Cur. Pharm. Design, v.18, p.1098-1106, 2012. 

FLEET, G. H. Cell Walls. In: ROSE, A.H.; HARRISON, J.S. The yeasts: yeast 

organelles. 2 ed. London: Academic Press, v.4, cap. 5, p. 199-277, 1991. 

GEIGER A., BURGSTALLER P., VON DER ELTZ H., ROEDER A., FAMULOK M. 

RNA aptamers that bind L-arginine with sub-micromolar dissociation constants and 

high enantioselectivity. Nucleic Acids Res, v. 24, p.1029–36, 1996. 

GEMMEL F., WYNGAERT V., LOVE C., WELLING M., GEMMEL P., PALESTRO 

C.Prosthetic joint infections: radionuclide state-of-the-art imaging. Eur J Nucl Med 

Mol Imaging, v. 39, p. 892–909, 2012. 

GIJS, MARILES; AERTSA, AN; IMPENS, NATHALIE; BAATOUT, SARAH; LUXEN, 

ANDRÉ. Aptamers as radiopharmaceuticals for nuclear imaging and therapy. 

Nuclear Medicine and Biology, v. 43, n.4 , p. 253–271, 2016. 

GIOLO, M. P.; SVIDZINSKI, T. I. E. Fisiopatogenia, epidemiologia e diagnóstico 

laboratorial da candidemia. Phisiopathogenesis, epidemiology and laboratory 

diagnosis of candidemia. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 46; n. 3; p. 225-234; 2010. 

GOLD, L. et al. Diversity of oligonucleotide functions. Annu. Rev. Biochem., v.64, 

p.763–797, 1995. 



110 

 

GOMES C., ABRUNOSA A., RAMOS P., PAUWELS E. Molecular imaging with 

SPECT as a tool for drug development. Advanced Drug Delivery Reviews, v.  63, 

p. 547–554, 2011. 

GRATZ S., SCHIPPER M. L., DORNER J., HOFFKEN H., BECKER W., KAISER J. 

W., et al. LeukoScan for imaging infection in different clinical settings—a 

retrospective evaluation and extended review of the literature. Clin Nucl Med, v. 28, 

p. 267–76, 2003. 

GROCH, M.W.; ERWIN, W.D. Single - photon emission computed tomography in the 

year 2001: instrumentation and quality control. J.Nucl. Med.Technol.,v.29, p.9 - 15, 

2001. 

GRUN, C. H. et al. The structure of cell wall α-glucan from fission yeast. 

Glycobiology, v. 15, p.245-257, 2005. 

GUYTON, ARTHUR C.; HALL, JOHN E.. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de 

Janeiro: Saunders, 2006. p. 434-435, 

HALLER A. A., SARNOW P. In vitro selection of a 7-methyl-guanosine binding RNA 

that inhibits translation of capped mRNA molecules. Proc Natl Acad Sci U S A, v.  

94, p. 8521–6, 1997. 

HAMULA, C. L. A.; ZANG, H.; GUAN, L. L.; LI, X-F.; LE, X. C. Selection of aptamers 

against live bacterial cells. Anal. Chem., v.80, p.7812-7819, 2008. 

HARWOOD S.J., VALDIVIA S., HUNG G. L., QUENZER R. W. Use of sulesomab, a 

radiolabeled antibody fragment, to detect osteomyelitis in diabetic patients with foot 

ulcers by leukoscintigraphy. Clin Infect Dis, v. 28, p. 1200–5, 1999. 

HICKE B. J., STEPHENS A.W., GOULD  T., CHANG  Y.F., LYNOTT C.K., HEIL J., 

BORKOWSKI S., et al. Tumor targeting by an aptamer, J. Nucl. Med., v. 47, p.  668-

678, 2006. 

HOFMANN P., LIMMER S., HORNUNG V., SPRINZL M. Ni21-binding RNA motifs 

with an asymmetric purine-rich internal loop and a G-A base pair. RNA, v. 3, p. 

1289–300, 1997. 

http://www.apaginalivrarias.com.br/catalogsearch/result/?q=GUYTON,+ARTHUR+C.+/+HALL,+JOHN+E.


111 

 

HWANG, D.O.W.; KO, H.Y.; LEE, J.H.; KANG, H.; RYU, S.H.; SONG,  I.C.; et al.  A 

nucleolin-target multimodal nanoparticle imaging probe for traking cancer cells using 

an aptamer. J. Nucl. Med., v. 51, p.98-105, 2010. 

JACOBUS, A.K.; BLOKLAND, J.A.K; TRINDEV, P.; STOKKELl, M.P.M.; PAUWELS, 

E.K.J. Positron emission tomography: a technical introduction for clinicians, 

European Journal of Radiology, v. 44, p.70–75, 2002. 

JAMES, W. Aptamers. Encyclopedia of Analytical Chem. New York: Wiley, 2000. 

p. 4848-4871. 

JENISON, R.D.; GILL, S.C.; PARDI, A.; POLISKY, B. High-resolution molecular 

discrimination by RNA. Science, v.263, p. 1425–1429, 1994. 

KAPTEYN, J. C. et al. The contribuition of cell wall proteins to the organization of the 

yeast cell wall. Biochim. Biophys. Acta, v.1426, p. 373-383, 1999. 

KEEF, A. D.; PAI, S.; ELLINGTON, A. Aptamers as therapeutics. Nature Reviews 

Drug Discovery, v.9, p.537-550, 2010. 

KHAN, H.; MISSAILIDIS, S. Antisense agents: Anticancer Therapeutics. Chchester, 

Reino Unido.: Wiley, 2008.  p 317-330. 

KLIS, F. M.; DE GROOT, P.; HELLINGWERF, K. Molecular organization of the cell 

wall of Candida albicans. Medical Mycology,  v.39 (Suppl. 1), p. 1-8, 2001. 

KLUSSMANN, S. The Aptamer Handbook. Funct. Oligonucle. and Their Applic., 

Weinheim: WILEY-VCH, 2006. 

KYPRIANIDOU, P.; TSOUKALAS, C.; PATSIS, G.; PAPAGIANNOPOULOU, D.; 

NIKOLIĆ, N.; JANKOVIĆ, D.; DJOKIĆ, D.; RAPTOPOULOU, C.P.; PELECANOU, 

M.; PAPADOPOULOS, M.; PIRMETTIS, I. Rhenium(I) and technetium-99m(I) fac-

tricarbonyl complexes with 4-(imidazolin-2-yl)-3- thiabutanoic acid derivatives as 

tridentate ligands: Synthesis and structural characterization. Polyhedron, v. 28, n. 

15, p. 3171 – 3176, 2009. 

LAMBRECHT, F. Y. Evaluation of Tc-99m-labeled antibiotics for infection detection. 

Ann. Nucl. Med., v.25, p.1–6, 2011. 



112 

 

LEE J., YIGIT M., MAZUMDAR D., LU Y.  Molecular diagnostic and drug delivery 

agents based on aptamer-nanomaterial conjugates. Advanced Drug Delivery 

Reviews, v. 62, p. 592–605, 2010. 

LIBERATORE M., CLEMENTE M., IURILLI A. P., ZORZIN L., MARINI M., DIROCCO 

E., et al. Scintigraphic evaluation of disease-activity in rheumatoid-arthritis—a 

comparison of Tc-99M human nonspecific immunoglobulins, leukocytes and albumin 

nanocolloids. Eur J Nucl Med, v. 19, p. 853–7, 1992. 

LIU, S. Bifunctional coupling agents for radiolabeling of biomolecules and target-

specific delivery of metallic radionuclides. Adv. Drug Deliv. Rev., v. 60, p. 1347-

1370, 2008. 

LIU, S.; Edwards, D.S. 99mTc-labeled small peptides as diagnostic 

radiopharmaceuticals. Chem. Rev., v. 99, p. 2235 – 2268, 1999. 

LOW, S. Y.; HILL, J. E.; PECCIA, J. DNA aptamers bind specifically and selectively 

to (1 → 3)-β-D-glucans. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. v.378, p.701–705, 2009. 

LUPETTI, A.; BOER, M. G. J.; ERBA, P.; CAMPA, M.; NIBBERING, P. H. 

Radiotracers for fungal infection imaging. Medical Mycology, Early Online, p.1–8, 

2010. 

LUPETTI, A.;  PAUWELS, E.K.J.;  NIBBERING, P.H.; WELLING,M.M. 99 Tc-

Antimicrobial peptides: Promising candidates for infection imaging, Quarterly 

Journal of Nuclear Medicine, v. 47, n.. 4, pp. 238–245, 2003. 

LUPETTI, A.; WELLING, M. M.; PAUWELS, E. K. J.; NIBBERING, P. H. 

Radiolabelled antimicrobial peptides for infection detection. Lancet. Infect. Dis., v.3, 

p.223 – 229, 2003. 

LUPETTI, A. et al. Technetium-99m labelled fluconazole and antimicrobial peptides 

for imaging of Candida albicans and Aspergillus fumigates infections. Eur. J. Nucl. 

Med. Mol. Imaging, v.29, p.674–9, 2002. 



113 

 

MANNIRONI C., NARDO A. D., FRUSCOLONI P., TOCCHINI-VALENTINI G. P. In 

vitro selection of dopamine RNA ligands. Biochemistry, v. 36, p.9726–34, 1997. 

Martins MA, França E, Matos JC, Goulart EMA. Vigilância pós-alta das infecções de 

sítio cirúrgico em crianças e adolescentes em um hospital universitário de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Cad Saúde Pública. v.24, n.5, p.1033-41, 2008. 

MASCINI, M. Aptamers in Bioanalysis. New York:  Wiley, 2009. 

MELENDEZ-ALAFORT, L.; RODRIGUEZ-CORTES, J.; FERRO-FLORES, G.; DE 

MURPHY,  C.A.; HERRERA-RODRIGUEZ, R.; MITSOURA, E. Biokinetics of Tc-

99m-UBI 29–41 in humans. Nucl. Med. Biol., v.31, p.373–9, 2004. 

MISSAILIDIS, S.; PERKINS, A. Aptamers as Novel Radiopharmaceuticals: Their 

Applications and Future Prospects in Diagnosis and Therapy. Cancer Biotherapy & 

Radiopharmaceuticals, v.22, n. 4,p. 453-468, 2007. 

MIURA, N. N.; ADACHI, Y.; YADOMAE, T.; TAMURA, H.; TANAKA, S.; OHNO, N. 

Structure and biological activies of β-glucans from yeast and mycelial forms of 

Candida albicans. Microbiology  Immunol. v. 47,  n. 3, p. 173-82, 2003. 

MOYES C.; SCULTE P. Princípios de Fisiologia Animal. Porto Alegre: Artmed.  

2.ed. 2010. 792p. 

MUNHOZ LIMA A. L., PÉCORA J. R., ALBUQUERQUE R. M., PEREIRA A., 

OLIVEIRA D´ELIA C., GODOY DOS SANTOS A. L., CROCI A.T. Infecção pós-

artoplastia total do joelho- Considerações e protocolo de tratamento. Acta Ortop 

Bras, v. 12, n° 4, 2004. 

NANNI, C.; ERRANI, C.; BORIANI, L.; FANTINI, L.; AMBROSINI,V.; BOSCHI, S.; 

RUBELLO D.; PETTINATO C.; MERCURI M.; GASBARRINI A.; FANTI S. 68Ga-

citrate PET/CT for evaluating patients with infections of the bone: preliminary results. 

J. Nucl. Med., v. 51, p.1932–1936, 2010. 

OLIVEIRA, A.C; Bettcher L. Aspectos epidemiológicos da ocorrência do 

Enterococcus resistente a Vancomicina. Rev Esc Enferm USP, v.44,  n.3, p.725-31, 

2010. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12725286


114 

 

PABORSKY L.R., S.N. MCCURDY, L.C. GRIFFIN, J.J. TOOLE, L.L. LEUNG. The 

Single-stranded DNA Aptamer binding Site of Human Thrombin. J. Biol. Chem., v. 

268, n. 28, p. 20808–20811, 1993. 

PALESTRO, C.J.; LOVE, C. Radionuclide imaging of musculoskeletal infection. 

Brazilian archives of biolgy and technology, v. 50, p 17-27, 2007. 

PALESTRO, C. J.; LOVE, C.; MILLER, T. T. Diagnostic imaging tests and microbial 

infections. Cell. Micro., v.9, p.2323–33, 2007. 

PAPOS, M.; NAGY,  F.; NARAI, G.; RAJTAR, M.; SZANTAI, G.; LANG, J. et al. Anti-

granulocyte immunoscintigraphy and [99mTc]hexamethylpropyleneamine-oxime-

labeled leukocyte scintigraphy in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci., v.41, 

p.412–20, 1996. 

PAPPAS, P. G.; KAUFFMAN, C. A.; ANDES, D.; et al. Clinical practice guidelines for 

the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of 

America.Clin. Infect. Dis., v.48, p. 503 – 535, 2009. 

PELTIER P., POTEL G., LOVAT E., BARON D., CHATAL J. F. Detection of lung and 

bone infection with antigranulocyte monoclonal-antibody BW-250/183 radiolabeled 

with Tc(M)-99. Nucl Med Commun, v. 14, p. 766–74, 1993. 

PEMÁN, J.; ZARAGOZA, R. Current diagnostic approaches to invasive candidiasis in 

critical care settings. Mycoses, v.53, p. 424-433, 2010. 

PEREIRA, F.E.L.; BRASILEIRO FILHO, G. B. Inflamações In Patologia Geral. 2 

ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. p. 111-147. 

PHILLIPS W. Delivery of gamma-imaging agents by liposomes. Adv. Drug. Deliv. 

Rev. v.37, p. 13–32, 1999. 

PIEVE C.; PERKINS, A.; MISSAILIDIS, S. Anti-MUC1 aptamers: radiolabelling with 

99mTc and biodistribution in MCF-7 tumour-bearing mice. Nuclear Medicine and 

Biology, v. 36, p. 703-710, 2009. 



115 

 

PIEVE C., BLACKSHA E., MISSAILIDIS S., PERKINS A.  PEGylation and 

Biodistribution of an anti-MUC1 Aptamer in MCF-7 Tumor-Bearing Mice. 

Bioconjugate Chem., v. 23, p. 1377−1381, 2012. 

RAY, P.; WHITE, R. R. Aptamers for targeted drug delivery. Pharmaceutical, v.3, 

p.1761-1778,  2010. Disponível em: http://www.mdpi.com/1424-8247/3/6/1761. 

Acesso em: 26 de julho de 2013. 

RENNEN, H.J.J.; BOERMAN, O.C.; OYEN, W.J.G.; CORSTENS, F.H.M. Imaging 

infection/inflamation in the new millenium,.Eur.J. Nucl Med., v.28, n.2, p. 241-252, 

2001. 

RIMMELE, M. Nucleic acid aptamers as tools and drugs: recent developments. 

Chem Biochemistry, v.4, p.963–971, 2003. 

RIOS, Eduardo Diaz. Cintilografia. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

2011. Disponível em:  http://www.ufrgs.br/fismed/cintilografia.htm acesso em 02 mai. 

2016. 

RIZZELLO, A;  DI PIERRO,  D.; LODI,  F.;  TRESPIDI,   S.;  CICORIA, G. 

PANCALDI, D.; NANNI, C.;  MARENGO, M.;  MARZOLA, M.C.; AL-NAHHAS, A.; 

RUBELLO,  D.;  BOSCHI,  S. Synthesis and quality control of 68Ga citrate for routine 

clinical PET. Nucl. Med. Commun., v.30,  p.542–545, 2009. 

ROBERT S., CHAMBERS S. Diagnosis and management of Staphylococcus aureus 

infections of the skin and soft tissue. Intern. Med. J., v. 35, p. 97S-105S, 2005. 

ROSENBERG, J.E.; BAMBURY, R.M.; VAN ALLEN, E.M.;  DRABKIN, H.A., LARA, 

P.N.; HARZSTARK, A. L. A phase II trial of AS1411 (a novel nucleolin-targeted DNA 

aptamer) in metastatic renal cell carcinoma, Invest. New Drugs, v.32, p. 178–187, 

2014. 

RUSCKOWSKI M., FRITZ B., HNATOWICH D. J. Localization of infection using 

streptavidin and biotin—an alternative to nonspecific polyclonal immunoglobulin. J 

Nucl Med, v. 33, p.1810–5, 1992. 



116 

 

SAHA, G. B. Fundamentals of nuclear pharmacy. New York: Springer-Verlag, 

1998. p. 34-170. 358p. 

SAHA G. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 6 ed.. Springer, 2010. 

SANTOS A. L., SANTOS D. O., FREITAS B. L., et al. Staphylococcus aureus: 

visitando uma cepa de importância hospitalar. Bras Patol Med Lab, v. 43, p. 413-

423,2007. 

SANTOS, S. R.; CORRÊA, C. R.; BRANCO DE BARROS, A. L.; et al. Identification 

of Staphylococcus aureus infection by aptamers directly radiolabeled with 

technetium-99m. Nucl Med Biol, v. 42, p. 292-8, 2015. 

SASSANFAR, M; SZOSTAK, J.W. An RNA motif that binds ATP.  Nature, v.364 p. 

550–553, 1993. 

SATHEKGE, M. The potential role of 68Ga-labeled peptides in PET imaging of 

infection. Nucl. Med. Commun. v.29, p.663–665, 2008. 

SBBMN. DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOLOGIA, MEDICINA 

NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR. Posicionamento Oficial da SBBMN 

(Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular) sobre o 

exame PET/CT. 2011. Disponível em 

http://www.radiology.com.br/materias/rad_materias.asp?flag=1&id_materia=952. 

Acesso em maio de 2016. 

SHANGGUAN, D.; MENG, L.; CAO, Z. C.; XIAO, Z.; FANG, X.; LI, Y.; CARDONA, 

D.; WITEK, R. P.; TAN, W. Identification of liver câncer-specific aptamers using 

whole live cells. Analytical Chemistry, v. 80, No 3, p. 721-728, 2008. 

SHUNG, K.K.; SMITH, M.B.; TSUI, B. Principles of medical imaging. California: 

Academic Press, 1992. p.164-180, 195-207. 

SIAENS, R.; EIJSINK, V.G.; DIERCKX, R.; SLEGERS, G. 123I-Labeled chitinase as 

specific radioligand for in vivo detection of fungal infection in mice. J Nucl Med, v.45, 

p. 1209-16, 2004. 

http://www.radiology.com.br/materias/rad_materias.asp?flag=1&id_materia=952


117 

 

SIDRIM, J. J. C.; ROCHA, M. F. G. Micologia médica à luz de autores 

contemporâneos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 21, 266, 2004. 

SIGNORE,A.; GLAUDEMANS, W.J.M.; GALLI, F.; ROUZET, F.; Imaging infection 

and inflamation. Biomed Reasearch International, v. 2015, article ID615150, 2015. 

SIGNORE, A.; MATHER, S.J.; PIAGGIO, G.; MALVIYA, G.; DIERCKX, R.A. 

Molecular imaging of inflammation/infection: nuclear medicine and optical imaging 

agents and methods. Chem. Rev., v.110, p.3112–45, 2010. 

SKEHAN, S.J;  WHITE, J.F.; EVANS, J.W et al. Mechanism of accumulation 

of 99mTc-sulesomab in inflammation. J Nucl Med, v.44, p.11–18, 2003. 

SOARES JUNIOR, J. et al. Lista de recomendações do EXAME PET/CT com 18F-

FDG em Oncologia: consenso entre a Ociedade Brasileira de Cancerologia e a 

Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Radiol 

Bras, São Paulo, v. 43, n. 4, ago, 2010. Disponível em 

http:/www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-39842010000400010 

&Ing=pt&nm=isso. Acesso em maio de 2016. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-

39842010000400010. 

SOLANKI, K. K.; DAS, S. S; BRITTON, K. E. Infection is not specific for bacterial 

osteo-articular infective pathology. Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging., v. 30, p. 181–

2, 2003. 

SORENSON, J.A.; PHELPS, M.E. Physics in nuclear medicine. 2. ed. Philadelphia: 

W.B. Saunders Company, 1987. p. 13-21, 143-151, 391-451, 543-548. 

Sousa CM, Moura ME, Santos AM, Nunes BMVT, Alves MSCF. Responsabilidade 

civil dos profissionais de enfermagem nos procedimentos invasivos. Rev Bras 

Enferm. v.62, n.5, p.717-22, 2009. 

STOLTENBURG, R.; REINEMANN, C.; STREHLITZ, B. SELEX- A (r)evolutionary 

method to generate high-affity nucleic acid ligands. Biomolecular Engineering, v. 

24 p. 381-403, 2007. 



118 

 

STONE, B.A.; CLARK, A.E. Chemistry and biology of (1-3) beta-o-glucans. La 

Trobe University Press, Victoria, Australia, 1992. 

SYDNOR, E.; PERL, T. Hospital epidemiology and infection control in acute-care 

settings. Clinical Microbiology reviews, v. 24, n 1, p. 141-173, 2011. 

SZELIGA, D.V. M., NUVARTE, S., PASSOS, L. D., LIMA, T.M.R., MANNA, T.D., 
KUPERMAN, D.D., DICHTCHEKENIAN, V. Carcinoma de tireóide em crianças e 
adolescentes – revisão de seis casos. J. Pediatr, v. 77, n.1, fev. 2001.  

TALARMIN, J. P.; et al. Epidemiology of candidemia: a one-year prospective 

observational study in the west ofFrance. Med Mal Infect, v. 39, p. 877-85, 2009. 

TASSET, D.M.; KUBIK, M.F.; STEINER W. Oligonucleotide inhibitors of human 

thrombin that bind distinct epitopes. J. Mol. Biol., v. 272, p.688–98, 1997. 

TAVITIAN, B.; DUCONGÉ, F.; BOISGARD, R.; DOLLÉ, F. In vivo imaging 

oligonucleotidic aptamers. Methods Mol. Biol., v.535, p. 241-159, 2009. 

THAKUR, M.L.; MCAFEE, J.G. The significance of chromosomalaberrations in 

indium-111-labeled lymphocytes. J. Nucl. Med., v.25, p.922-7, 1984. 

THRALL, J. H.; ZIESSMAN, H. A. Medicina Nuclear. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. p. 408 

THRALL, J.H.; ZIESSMAN, H.A. Medicina Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 464 p. 

TSOPELAS, C. Radiotracers Used for the Scintigraphic Detection of Infection and 

Inflammation. The Scientific World Journal, v. 2015 (2015), Article ID 676719, 33 

pages. Review Article. 

TUERK, C.; GOLD, L. Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: 

RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. Science, v. 249, p. 505–10, 

1990. 

VARMIRA, K.; HOSSEINIMEHR, S.J.; NOAPARAST, Z.; ABEDI, S.M. An improved 

radiolabelled RNA aptamer molecule for HER2 imaging in cancer. J. Drug Target,  v. 

22, p.116-22, 2014. 



119 

 

VIUDES, A.; et al. Candidemia at a terciary-care hospital: epidemiology, treatment, 

clinical outcome and risk factors for death. Eur J Microbiol Infec Dis, v. 21, p. 767-

74, 2002. 

VOS, F. J.;  BLEEKER-ROVERS, C.P.; STURM, P.D. et al. 18 F-FDG PET/CT for 

Detection of Metastatic Infection in Gram-Positive Bacteremia. The Journal of 

Nuclear Medicine, v.  51, n.8, p.1234-1240,  2010. 

VUČINA, J.; LUKIĆ, D. Radionuclidic generators for the production of technetium-

99m and rhenium-188. Phys., Chem. and Technol., v. 2, n. 4, p. 235 – 243, 2002. 

WELCH, M.; REDVANLY, C. Handbook of radiopharmaceuticals: Radiochemistry 

and applications. New York: Wiley, 2003. 

WHEAT, L. J. Approach to the diagnosis of invasive aspergillosis and candidiasis. 

Clin Chest. Med., v.30, p.367 – 377, 2009.. 

WATERS E. K. et al. Effect of NU172 and bivalirudin on ecarin clotting time in human 

plasma and whole blood. J. Thromb. Haemost. , v. 7, p. 683, 2009. 

WU, X; LIANG, H.; TAN, Y.; YUAN, C.;  LI, S.; LI, X;  et al. Cell-SELEX aptamer for 

highly specific radionuclide molecular imaging og gioblastoma in vivo. PLoS One, v. 

9, p. 90752, 2014. 

YOKOE, D. S.; D. CLASSEN, D. 2008. Improving patient safety through infection 

control: a new healthcare imperative. Infect. Control Hosp. Epidemiol.,  29(Suppl. 

1), p.S3-S11, 2008. 

YOUMANS, G.P.; PATERSON, P.Y.; SOMMERS, H.M. Bases biológicas e clínicas 

das doenças infecciosas. 2 ed. Filadélfia, Pa:, Artes médicas, 1983. 

ZOLLE, I. Technetium-99m pharmaceuticals. Preparation and quality control in 

Nuclear Medicine. Viena: Springer, 2007. 345p. 

ZHANG Y. M.; LIU N.; ZHU Z. H.; RUSCKOWSKI M.; HNATOWICH D.   Influence of 

different chelators (HYNIC, MAG3 and DTPA) on tumor cell accumulation and mouse 

biodistribution of technetium-99m labeled to antisense DNA. J. Eur J Nucl Med, 

v.27, p. 1700-1707, 2000. 



 

 

ANEXO A 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 

ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (CETEA/UFMG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B 

ARTIGO PUBLICADO. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


