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Avaliação de aptâmeros anti-peptidoglicanos marcados com tecnécio-99m para 

identificação in vivo de infecções bacterianas 

Iêda Mendes Ferreira 

RESUMO 

Aptâmeros são oligonucleotídeos que apresentam alta afinidade e especificidade 

para seus alvos moleculares que vem se apresentado como uma classe de moléculas 

promissoras para o desenvolvimento de radiofármacos. Em um trabalho anterior 

selecionamos dois aptâmeros para o peptidoglicano (principal constituinte das paredes 

celulares bacterianas) denominados Antibac1 e Antibac2. No presente estudo foi 

completada a caracterização destes aptâmeros, determinando-se os respectivos 

coeficientes de dissociação (Kd). Os aptâmeros foram ainda marcados com 
99m

Tc e 

avaliados para o diagnóstico de infecções bacterianas pela cintilografia.  

O Kd obtido para Antibac1 foi de 0,415 ± 0,047 µM e para o Antibac2 foi de 

1,261 ± 0,280 µM. O método de marcação direta com 
99m

Tc permitiu rendimentos de 

marcação superiores a 90% e os resultados de estabilidade da radiomarcação em salina, 

plasma e excesso de cisteína indicam que o processo foi adequado para marcação de 

ambos os aptâmeros. Os aptâmeros radiomarcados apresentaram propensão a ligação 

nas proteínas plasmáticas: 39,5% ± 2,9% (1 h) e 43,6% ± 1,2% (3 h) para o Antibac1; 

37,6% ± 2,0% (1 h) e 40,9% ± 0% (3 h) para o Antibac2. Para o 
99m

Tc-Antibac1 a 

meia-vida de depuração sanguínea foi de 41,26 min e para o 
99m

Tc-Antibac2 de 31,58 

min. Nos estudos de biodistribuição, o 
99m

Tc-Antibac1 no grupo infectado por S. aureus 

apresentou uma relação alvo/não alvo de 2,81 ± 0,67, significativamente superior à 

obtida com a 
99m

Tc-biblioteca (controle) de 1,52 ± 0,07. No modelo com infecção por 

C. albicans a relação alvo/não alvo obtida para o 
99m

Tc-Antibac1 foi de 1,46 ± 0,11, 

similar a obtida para a 
99m

Tc-biblioteca nesse mesmo modelo: 1,52 ± 0,05. O 
99m

Tc-

Antibac2 no grupo infectado com S. aureus mostrou uma relação alvo/não alvo de 2,61 

± 0,66 estatisticamente superior à da 
99m

Tc-biblioteca (1,52 ± 0,07) no mesmo modelo 

de infecção. No grupo infectado com C. albicans essa relação para o 
99m

Tc-Antibac2 foi 

de 1,75 ± 0,19, apresentando diferença estatística para a 
99m

Tc-biblioteca (1,52 ± 0,05). 

As imagens cintilográficas para todos os grupos apresentaram uma alta captação nos 

rins e bexiga indicando a via urinária como a principal trajetória de eliminação e 

corroboraram os resultados da biodistribuição. Nos camundongos infectados com 

S. aureus que receberam o 
99m

Tc-Antibac1 as relações alvo/não alvo determinadas por 



 

 

análise de ROI foram de 4,7 ± 0,9 no tempo de 1 h e 30 min e 4,6 ± 1,1 às 3 h, 

demonstrando a elevada captação do 
99m

Tc-Antibac1 no sítio de infecção. Os animais 

infectados com S. aureus que receberam a 
99m

Tc-biblioteca apresentaram relação 

alvo/não alvo de 1,55 ± 0,36 no tempo de 1 h e 30 min de 1,67 ± 0,43 no tempo de 3 h, 

estatisticamente inferiores em relação ao 
99m

Tc-Antibac1. No grupo infectado com C. 

albicans para o 
99m

Tc-Antibac1, as relações alvo/não-alvo foram de 2,0 ± 0,3 no tempo 

de 1 h e 30 min e de 2,0 ± 0,6 às 3 h, e para a 
99m

Tc-biblioteca de 2,14 ± 0,29 no prazo 

de 1 h e de 1,88 ± 0,62 às 3 h, sem diferença estatística. No grupo de animais infectado 

com S. aureus que receberam o 
99m

Tc-Antibac2 a relação alvo/não alvo determinada 

pela ROI foi de 3,5 ± 0,7 às 1 h e 30 min e de 3,7 ±1,5 às 3 h que são estatisticamente 

superiores a da 
99m

Tc-biblioteca. No grupo infectado com C. albicans essa relação para 

o 
99m

Tc-Antibac2 foi de 2,5 ± 0,2 às 1 h e 30 min e 1,9 ± 0,5 às 3 h, também sem 

diferença estatística em relação a 
99m

Tc-biblioteca. 

- O conjunto dos resultados indica que ambos os aptâmeros foram efetivos para 

identificar focos de infecção bacteriana, porém apenas o 
99m

Tc-Antibac1 foi capaz de 

distinguir infecção bacteriana de infecção fúngica. 

  



 

 

Evaluation of anti-peptidoglycan aptamers labeled with technetium-99m for in vivo 

bacterial infection identification  

Iêda Mendes Ferreira 

ABSTRACT 

Aptamers are oligonucleotides that display high affinity and specificity for their 

molecular targets and are emerging as promising molecules for radiopharmaceuticals 

development. In a previous work, we selected two aptamers for peptidoglycan (the main 

constituent of bacterial cell walls) termed Antibac1 and Antibac2. In the present study, 

the characterization of these aptamers was completed, and the dissociation coefficients 

(Kd) were determined. The aptamers were further labeled with 
99m

Tc and evaluated for 

bacterial infection diagnosis by scintigraphy. 

The Kd obtained for Antibac1 was of 0.415 ± 0.047 μM and for Antibac2 of 

1.261 ± 0.280 μM. The direct labeling method with 
99m

Tc allowed radiolabel yields 

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

indicated that the process was suitable for labeling of both aptamers. The 
99m

Tc-

aptamers are prone to bind to plasma proteins: 39.5% ± 2.9% (1 h) and 43.6% ± 1.2% 

(3 h) for 
99m

Tc-Antibac1; 37.6% ± 2.0% (1 h) and 40.9% ± 0% (3 h) for 
99m

Tc-

Antibac2. The blood clearance half-life for 
99m

Tc-Antibac1 was of 41.26 min and for 

the 
99m

Tc-Antibac2 of 31.58 min. The 
99m

Tc-Antibac1 in the group infected 

with S. aureus presented a target/non-target ratio of 2.81 ± 0.67, significantly higher 

than verified for the 
99m

Tc-library (control): 1.52 ± 0.07. In the model with C. 

albicans infection the target/non-target ratio for 
99m

Tc-Antibac1 was 1.46 ± 0.11, 

similar that obtained for the 
99m

Tc-library in the same model: 1.52 ± 0.05. The 
99m

Tc-

Antibac2 in the group infected with S. aureus showed a target/non-target ratio of 2.61 ± 

0.66, statistically higher than achieved for the 
99m

Tc-library in the same infection model: 

1.52 ± 0.07. In the group infected with C. albicans this ratio for 
99m

Tc-Antibac2 was 

1.75 ± 0.19, it was significantly higher than verified for the 
99m

Tc-library: 1.52 ± 0.05. 

The scintigraphic images for all groups showed a high uptake in the kidneys and 

bladder indicating the urinary tract as the main elimination route and the images 

corroborated the biodistribution results. In mice infected with S. aureus that received 

the 
99m

Tc-Antibac1 the target/non-target ratios determined by ROI analysis were 4.7 ± 

0.9 at 1 h and 30 min and 4.6 ± 1.1 at 3 h, demonstrating the high uptake of 

99m
Tc-Antibac1 at the site of infection. Statistically lower values were found for animals 



 

 

infected with S. aureus that received the 
99m

Tc-library: 1.55 ± 0.36 at 1 h and 30 min 

and of 1.67 ± 0.43 at 3 h.  In the group infected with C. albicans the target/non-target 

ratios for 
99m

Tc-Antibac1 were 2.0 ± 0.3 at 1 h and 30 min and 2.0 ± 0.6 at 3 h, and for 

the 
99m

Tc-library of 2.14 ± 0.29 at 1 h and 30 min and 1.88 ± 0.62 at 3 h, without 

statistical difference. In the group of animals infected with S. aureus that received 

the 
99m

Tc-Antibac2 the target/non-target ratios determined by ROI were of 3.5 ± 0.7 at 

1 and 30 min and of 3.7 ± 1.5 at 3 h, which are statistically higher than those of 
99m

Tc-

library. In the group infected with C. albicans, these ratios for 
99m

Tc-Antibac2 were of 

2.5 ± 0.2 at 1 h and 30 min and of 1.9 ± 0.5 at 3 h, without statistical difference 

compared to the 
99m

Tc-library. 

The results demonstrated that both aptamers were effective to identify bacterial 

infection foci but only the 
99m

Tc-Antibac1 was able to distinguish a bacterial infection 

focus from a fungal one.  
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1- INTRODUÇÃO  
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As doenças infecciosas são o resultado da invasão de agentes virais, bacterianos, 

fúngicos ou de protozoários em um organismo. É uma das principais causas de 

enfermidades em humanos com taxas de mortalidade que ultrapassam as das doenças 

cardiovasculares e tumorais, tanto em países industrializados quanto em 

desenvolvimento (DAVYDOVA et al., 2016).  

A pronta identificação de focos de infecção na bacteremia é fundamental, uma 

vez que esses focos requerem tratamentos prolongados com antibióticos, em alguns 

casos drenagem ou até mesmo, quando for o caso, a remoção de enxertos ou próteses. A 

dificuldade na detecção precoce de focos infecciosos específicos causados por bactérias 

tem aumentado a necessidade de pesquisar novas técnicas para esse fim. O diagnóstico 

desses focos é, geralmente, difícil devido à ausência de sintomas e sinais específicos 

(CUIJPERS et al., 2007). Técnicas de medicina nuclear podem detectar mudanças 

fisiológicas e bioquímicas no local da infecção antes do aparecimento de alterações 

anatômicas (LAZZERI, 2016), oferecendo alternativas não invasivas para o diagnóstico 

precoce. A medicina nuclear poderia contribuir significativamente para imagem de 

infecções, desde que traçadores específicos estejam bem definidos.  

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. Uma infecção pode ser descrita como a combinação 

de um patógeno invasor com a consequente resposta imune do hospedeiro. O sistema 

imune reconhece o corpo estranho a partir de sinais emitidos no local da lesão, pelo 

patógeno e/ou por outros elementos do sistema imune. É importante sublinhar que a 

infecção é sempre acompanhada por inflamação e é um desafio em termos diagnósticos 

distinguir infecção de inflamação asséptica. A distinção entre infecção e inflamação é 

um pré-requisito essencial para uma abordagem terapêutica correta (LAZZERI, 2016). 

Aptâmeros são oligonucleotídeos que apresentam alta afinidade e especificidade 

para seus alvos moleculares e vem se apresentado como uma classe de moléculas 

promissoras para o desenvolvimento de radiofármacos (TAVITIAN et al, 2009). 

Aptâmeros radiomarcados específicos para os agentes infecciosos poderiam dar uma 

contribuição importante para o diagnóstico de infecções através da cintilografia. Nesse 

estudo, aptâmeros anti-peptidoglicano, principal componente da parede celular 

bacteriana, foram avaliados para a essa finalidade. 
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2- OBJETIVOS  
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2.1- Objetivo geral 

Avaliar aptâmeros anti-peptidoglicano marcados diretamente com 
99m

Tc para a 

identificação, por meio de imagens cintilográficas, de infecção bacteriana em modelo 

animal. 

2.2- Objetivos específicos 

- Determinar o coeficiente de dissociação (Kd) dos aptâmeros; 

- Marcar diretamente os aptâmeros com 
99m

Tc e avaliar a estabilidade da 

marcação; 

- Determinar o percentual de ligação dos aptâmeros radiomarcados às proteínas 

plasmáticas; 

- Avaliar a depuração sanguínea dos aptâmeros radiomarcados; 

- Avaliar a biodistribuição dos aptâmeros radiomarcados e de uma biblioteca de 

oligonucleotídeos aleatórios radiomarcada (controle) em camundongos Swiss 

com infecção por S. aureus e C. albicans; 

- Obter imagens cintilográficas dos aptâmeros radiomarcados e de uma biblioteca 

de oligonucleotídeos aleatórios radiomarcada (controle) em camundongos Swiss 

com infecção por S. aureus e C. albicans; 

- Avaliar o desenvolvimento de infecção intramuscular por S. aureus e C. 

albicans em camundongos Swiss por meio de análises histológicas. 
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3- JUSTIFICATIVA  
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As doenças infecciosas em conjunto com as infecções hospitalares, que 

dificilmente podem ser curadas usando terapêutica padrão, requerem a pesquisa de 

novas abordagens de diagnóstico e tratamento nesse campo. A pronta identificação de 

focos de infecção na bacteremia é fundamental, uma vez que esses focos requerem 

tratamentos prolongados com antibióticos, em alguns casos drenagem ou até mesmo, 

quando for o caso, a remoção de enxertos ou próteses. A erradicação incompleta desses 

focos pode provocar reincidência após a interrupção do tratamento, aumentando as taxas 

de mortalidade. Na maioria das vezes, é um grande desafio para os clínicos determinar o 

foco primário da infecção, o grau de disseminação ou se o local de determinada cirurgia 

está envolvido (VOS et al, 2010).  

As 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; OCAMPO-GARCÍA; 

MELENDEZ-ALAFORT, 2012). 

Uma das principais aplicações de radiofármacos capaz de diferenciar infecção de 

inflamação asséptica seria para o diagnóstico de infecção em próteses ósseas e 

articulares. Com o aumento da expectativa de vida da população mundial, a substituição 

de articulação por prótese torna-se um procedimento frequentemente utilizado para 

melhorar a qualidade de vida de pessoas que necessitam desse tipo de intervenção. A 

artroplastia total é um dos procedimentos cirúrgicos mais confiáveis e de baixo custo 

(ANGUITA-ALONSO; HANSSEN; PATEL, 2005). A infecção de prótese articular é 

uma complicação séria da cirurgia de substituição que leva a um alto índice de 

morbidade, diminuição do resultado funcional, aumento significativo de custos clínicos, 

psicológicos e financeiros. Os cirurgiões são confrontados com um cenário cada vez 

mais complexo, com maior prevalência de pacientes imunocomprometidos, aumento de 

co-morbidades e resistência bacteriana a antibióticos, juntamente com vários fatores de 

risco cirúrgico e relacionados ao paciente (BAUER et al., 2006). A incidência de 

infecção de prótese articular é estimada em uma faixa entre 1 a 3% na literatura 

internacional, sendo que os microrganismos causadores incluem: bactérias Gram-

positivas, aproximadamente 65% dos casos; bactérias Gram-negativas aeróbicas, 

aproximadamente 6% e anaeróbicas 4%; polimicrobianas 20%; fungos 1% e cultura 

negativa 7% (DEL POZO & PATEL, 2009).  
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O Staphylococcus aureus é um dos principais agentes causadores, pois adere facilmente 

à superfície do dispositivo implantado e forma camadas espessas de biofilme (VYER, et 

al., 2017). 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.  

O tema deste doutorado é a continuidade de um estudo anterior, realizado 

durante o projeto de mestrado, em que utilizamos como alvo para o desenvolvimento de 

aptâmeros o peptidoglicano, principal componente da parede celular bacteriana e 

também células íntegras de Staphylococcus aureus. Dois aptâmeros anti-peptidoglicano 

denominados Antibac1 e Antibac2 foram obtidos através da seleção utilizando-se o 

peptidoglicano como alvo. Esses apresentaram afinidade e especificidade para células 

bacterianas em estudos in vitro. Foi realizada outra seleção utilizando-se também 

células íntegras de Staphylococcus aureus, sendo que a sequência do Antibac1 também 

surgiu nessa seleção. No presente estudo, a caracterização dos dois aptâmeros obtidos 

foi completada. Os aptâmeros foram ainda marcados com 
99m

Tc e avaliados in vivo para 

a identificação de infecção bacteriana por cintilografia.  

Segundo o estudo de Graziani et al. (2017), o aptâmero Antibac1 se liga com 

alta eficiência as seguintes espécies bacterianas Gram-positivas: Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae e Listeria monocytogenes e as Gram-negativas: 

Acinetobacter baumannii, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli e Morganella morganii. O Antibac2 se 

liga as bactérias Gram-positivas S. aureus e Enterococcus faecium, e as mesmas 

espécies Gram-negativas descritas para o Antibac 1. Portanto, esses aptâmeros 

funcionariam como um marcador genérico de bactérias. 

Embora aptâmeros estejam sendo estudados para aplicação como radiofármacos, 

especialmente para detecção de tumores, nosso grupo é o único que tem avaliado essa 

abordagem para identificação de infecções bacterianas. Com esse trabalho, pretende-se 

estabelecer uma plataforma tecnológica para a produção de radiofármacos aplicáveis ao 

diagnóstico de doenças infecciosas. 
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4- REFERENCIAL TEÓRICO  
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4.1- Inflamação e infecção  

É relevante mencionar que inflamação não é sinônimo de infecção. A 

inflamação é apenas uma resposta imune inespecífica que não requer a presença de 

microrganismos. A inflamação pode ocorrer por trauma, isquemia, neoplasia, ataque 

autoimune ou invasão por microrganismos (PETRUZZI; SHANTHLY; THAKUR, 

2009). A infecção pode ser considerada como uma subcategoria especial de doença 

inflamatória, isto é, uma reação inflamatória do hospedeiro em resposta à invasão por 

microrganismos (OYEN; CORSTENS; BOERMAN, 2005). Todos os processos 

inflamatórios desenvolvem-se ao longo de uma sequência conhecida: aumento local do 

suprimento sanguíneo, extravasamento de fluido, pequenas moléculas e proteínas, e 

também infiltração de células (RENNEN et al., 2002). Em resposta ao dano tecidual, 

mecanismos de defesa poderosos são ativados, consistindo de leucócitos e proteínas 

plasmáticas. Além disso, um complexo de vários mediadores químicos está envolvido. 

A migração de leucócitos da corrente sanguínea é facilitada por mediadores químicos 

que regulam a expressão de moléculas de aderência em células endoteliais e leucócitos. 

Esse processo começa minutos após a lesão e se resolve em horas ou dias, provocando 

os sintomas clássicos de inflamação aguda: rubor (vermelhidão), calor, tumor (edema), 

dor e fastio laesa (função deficiente) (BLEEKER-ROVERS et al., 2004). A capacidade 

de identificar sinais locais de infecção em pacientes que não apresentam sintomas de 

localização é um passo chave na prestação de tratamento médico apropriado. Isso é 

particularmente crítico em pacientes imunocomprometidos, uma vez que os sinais e 

sintomas de infecção podem ser minimizados em pacientes com neutropenia (BABICH 

& FISCHMAN, 1999). Existem várias razões pelas quais imagens de infecção e 

inflamação, e a distinção entre elas, se tornam cada vez mais importantes. A utilização 

de implantes e transplantes está aumentando na medida em que a população está 

envelhecendo. O número de pacientes imunocomprometidos está crescendo, 

principalmente devido ao uso frequente de agentes quimioterápicos que levam à 

neutropenia. Além disso, o aumento na utilização de antibióticos leva a resistência a 

esses fármacos (LARVERMAN et al., 2008). 

Alguns alvos podem ser explorados para o diagnóstico por imagem 

cintilográfica na infecção e inflamação aguda, dentre eles pode-se citar: o patógeno 

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

mediadores desse processo, as macromoléculas que se acumulam em tecidos inflamados 

devido à permeabilidade vascular aumentada e células polimorfonucleares (leucócitos e 
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granulócitos) que migram para o tecido lesado (SIGNORE & GLAUDEMANS, 2011). 

Se o patógeno persiste, surge um tipo de inflamação crônica. Podem ser reconhecidos 

dois tipos principais de inflamação crônica: primária e secundária. 

As técnicas de imagem de medicina nuclear detectam alterações bioquímicas na 

primeira fase da doença, possibilitando assim ao clínico identificar prontamente o foco 

infeccioso ou inflamatório, desde que radiofármacos específicos estejam disponíveis 

(SIGNORE et al., 2015). 

4.2- Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva patogênica que pode 

causar um amplo espectro de doenças, de infecções leves a doenças que ameaçam a 

vida, como pneumonia, endocardite, septicemia e síndrome do choque tóxico 

(DAVYDOVA et al., 2016).  

Staphylococcus são cocos que se apresentam isolados, aos pares, em cadeias 

curtas ou agrupados (com aspecto de um cacho de uvas), com aproximadamente 0,5 a 

1,5 µm de diâmetro, imóveis, não esporulados e geralmente não encapsulados (Figura 

1)(SANTOS et al., 2007). 

 

Figura 1- Staphylococcus aureus em imagem de microscopia convencional. [Coloração de Gram em 

aumento de 1000x. (Fonte: Trinidad Sabalete ©). Disponível em: 

 http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/Staphylococcus_aureus.html] 

 

O S. aureus pertence à família Micrococcae e o gênero Staphylococcus possui 

33 espécies, sendo que 17 delas podem ser isoladas de amostras biológicas humanas. 

Essa é a espécie de maior interesse médico, principalmente em ambiente nosocomial, 

que está frequentemente relacionado com diversas infecções em seres humanos. 

(SANTOS et al., 2007). 

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/Staphylococcus_aureus.html
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O microrganismo pode ser encontrado em ambientes de circulação humana, 

sendo o próprio homem seu principal reservatório, podendo estar presente em diversas 

partes do corpo como: fossas nasais, garganta, intestinos e pele. A colonização nasal 

pelo S. aureus não apresenta sintomas, isto é, o indivíduo não desenvolve infecção 

(SANTOS et al., 2007).  

Tal microrganismo é o principal entre as infecções em cirurgias de substituição 

de próteses de quadril e joelho, em que as bactérias Gram-positivas representam 65% 

dos casos (DEL POZO & PATEL, 2009). Embora rara, a infecção é a complicação mais 

séria e ocorre em 0,8 a 1,9% dos casos de artroplastia de joelho e em 0,3 a 1,7% dos 

procedimentos de artroplastia de quadril. A frequência de infecção está aumentando 

proporcionalmente ao crescimento do número de artroplastias primárias (DEL POZO & 

PATEL, 2009). 

Atualmente, as próteses são uma combinação de metal (cromo-cobalto ou 

titânio) com plástico (polietileno de peso molecular ultra alto) e se liga ao osso de forma 

a ser circundada por esse e uma membrana de tecido fibroso. Raramente, o osso faz 

interação direta com o metal ou com o plástico da prótese. Geralmente, ele é separado 

por uma fina camada de tecido fibroso reativo situado entre o hospedeiro e o implante 

ou sua ancoragem de cimento (GEMMEL et al., 2012). Mesmo os implantes bem 

fixados podem apresentar essas membranas, mas em uma prótese que falhou, a 

membrana torna-se espessa devido à presença de células inflamatórias, colágeno e vasos 

sanguíneos. A presença de um corpo estranho, como a prótese articular e a formação de 

um biofilme bacteriano (Figura 2), contribui para a susceptibilidade à infecção, uma vez 

que os microrganismos ficam protegidos de antibióticos e da resposta imune do 

hospedeiro (GEMMEL et al., 2012). 
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Figura 2- Formação do biofilme. (Fonte: Adaptado de GEMMEL et al., 2012). 

O gênero Staphylococci é responsável por mais de 75% dos casos de infecção 

perioperatória em que ocorre inoculação do microrganismo durante a cirurgia de 

implantação e por 50% dos casos de propagação por via sanguínea ou linfática a partir 

de um foco de infecção à distância (GEMMEL et al., 2012). Neste estudo, o modelo 

experimental de infecção muscular por S. aureus foi o escolhido para a avaliação dos 

radiotraçadores baseados em aptâmeros para identificação de infecção bacteriana. 

4.3- Tecnécio-99m (
99m

Tc) em Medicina Nuclear 

O decaimento do 
99m

Tc é por transição isomérica emitindo raios γ de 140 keV. 

Esse tipo de radiação pode ser facilmente blindada (blindagens de Pb de 7 mm) para 

proteger os operadores, e a meia-vida física de 6 horas é conveniente para um dia de 

trabalho clínico (TSOPELAS, 2015). 

O gerador Molibdênio-99/Tecnécio-99m consiste em uma coluna de alumina em 

que o 
99

Mo encontra-se adsorvido. O 
99

Mo possui meia vida física de 66 h e por 

decaimento beta (β) origina o 
99m

Tc. O 
99m

Tc não possui afinidade pela coluna de 

alumina e, portanto, é eluído com uma solução estéril de cloreto de sódio 0,9% na forma 

de pertecnetato de sódio (Na
99m

TcO4). 

O 
99m

Tc liga-se, geralmente, por meio de ligações covalentes coordenadas com 

grupos funcionais de biomoléculas tais como oxigênio e nitrogênio, tornando-o mais 

estável quimicamente (KOWALSKY, 2014). Os radiofármacos com 
99m

Tc são 

considerados, portanto, complexos metálicos onde o 
99m

Tc age como ácido de Lewis e 

os grupos funcionais das biomoléculas agem como base de Lewis. Esses grupos 

funcionais doam pares de elétrons ao íon pertecnetato para formar ligações covalentes 
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coordenadas com o radionúclídeo reduzido (ZOLLE, 2007). Grupos químicos, tais 

como –COO-, –OH-, –NH2 e –SH são, geralmente, os doadores de elétrons nos 

compostos (SAHA, 2010). A estabilidade desses estados de transição depende do tipo 

de ligação e do ambiente químico além de conferir propriedades biológicas favoráveis 

para diagnóstico por imagem. 

O tecnécio é um metal de transição da família VIIB com número atômico igual a 

43. Não existe na natureza um isótopo de tecnécio estável. O tecnécio pode existir em 8 

estados de oxidação (-1 a +7). Os estados +7 e +4 são os estados mais estáveis e existem 

em óxidos, sulfetos, haletos e pertecnetatos. Os estados de oxidação mais baixos (-1, +1, 

+2, +3) são estabilizados na complexação com ligantes. O número de coordenação do 

complexo-
99m

Tc pode variar de 4 a 9 (ZOLLE, 2007). Para que a ligação do 
99m

Tc com 

quelantes ou biomoléculas ocorra, é necessário reduzir o estado de oxidação do 
99m

Tc de 

+7, na forma mais estável como íon pertecnetato 
99m

TcO4
-
 (não reativo), para um estado 

de oxidação menor para que se torne reativo. Assim, é necessária sua redução sendo o 

cloreto de estanho II (SnCl2·2H2O) o reagente mais comumente utilizado na preparação 

de compostos ligados ao 
99m

Tc (SAHA, 2010). 

2
99m

TcO4
-
 + 16H

+
 + 3Sn

2+
         2

99m
Tc

4+
  +  3Sn

4+
  +  8H2O 

Os radiofármacos ou medicamentos radiofarmacêuticos são preparações 

medicamentosas prontas para utilização que contém um ou mais radionuclídeos 

incorporados para fins médicos. São compostos sem ação farmacológica e são utilizados 

para diagnóstico e terapia de várias doenças (EUROPEAN, 2010). Em medicina 

nuclear, 95% dos radiofármacos são usados em diagnóstico (ZOLLE, 2007). Os 

radiofármacos possuem mínimo efeito farmacológico, pois são utilizados em 

quantidades traços, sendo também chamados de radiotraçadores. Os radiofármacos 

administrados em humanos devem ser estéreis e livres de pirogênios (SAHA, 2010). 

É muito importante que os complexos marcados com 
99m

Tc tenham alta pureza 

radioquímica, pois as impurezas podem contribuir para a má qualidade de imagens além 

de resultar em dose extra de radiação para o paciente, sem benefício clínico. Contudo, 

as reações de complexação do radionuclídeo não são tão eficientes em consequência da 

qualidade do eluato ou dos procedimentos utilizados para as marcações. Assim, a 

ineficiência nos processos pode dar origem a impurezas radioquímicas como o próprio 

pertecnetato (
99m

TcO4
-
) ou tecnécio livre e não reduzido. Isso frequentemente ocorre na 

presença de oxigênio, quando o íon estanoso é oxidado e o resultado é o decréscimo da 

quantidade do íon disponível para a redução do Tc
7+

. 
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Pode-se formar também óxido de tecnécio (TcO2) insolúvel ou tecnécio coloidal, 

também denominado de tecnécio hidrolisado e reduzido, que é formado pelo  

99m
Tc

4+
  +  H2O/excesso de Sn

2+
          

99m
TcO2 

Geralmente, os processos de marcação de biomoléculas não preenchem todos os 

sítios de ligação do 
99m

Tc, sendo necessário o uso de co-ligantes. São muito utilizados 

tricina e glucoheptonato na marcação de peptídeos (LIU, 2008) (LIU; EDWARDS; 

HARRIS, 1998), EDDA (DECRISTOFORO, 2006) (FAINTUCH et al. 2011) (LIU & 

EDWARDS, 1999), de forma independente ou em combinação, para satisfazer essas 

ligações. 

Esses co-ligantes, além de estabilizar o 
99m

Tc num estado de valência mais 

baixo, limitam a formação de colóide ou TcO2 reduzido e hidrolizado (ZOLLE, 2007). 

A tricina é utilizada geralmente para estabilizar a geometria de coordenação do 
99m

Tc, 

manter seu estado de oxidação (LIU, 2008) e do Sn (II) baixos, de forma a estabilizar o 

complexo (LIU & EDWARDS, 1999).  

Devido aos possíveis problemas que podem ocorrer durante a preparação dos 

radiofármacos com 
99m

Tc, é importante verificar essas impurezas que podem ter como 

causas: baixo rendimento da marcação, radiólise, decomposição, mudança de pH, 

exposição à luz ou presença de agentes oxidantes ou redutores na solução de marcação 

(SAHA, 2010). A principal técnica para garantir a qualidade final dos radiofármacos é a 

cromatografia em camada delgada (CCD) em que uma amostra do produto é aplicada 

sobre um suporte (fase estacionária) e arrastada por um solvente (fase móvel). 

4.4- Medicina Nuclear 

Métodos de diagnósticos não invasivos, como imagens, permitem analisar no 

tempo-espaço alterações bioquímicas e fisiológicas antes que alterações anatômicas se 

apresentem. Esses têm sido amplamente utilizados no estudo de diferentes processos 

moleculares incluindo a expressão de genes, a transfecção/localização molecular e as 

interações moleculares (WANG & RAY, 2012). Além disso, os efeitos da terapia 

podem ser avaliados por repetidas observações in vivo (FRANCISCIS; RIENZO; 

CERCHIA, 2012). Agentes de imagens com alta sensibilidade, alta especificidade e 

baixa toxicidade são necessários para a obtenção de informações funcionais bioquímicas 

e caracterização rápida de alterações moleculares objetivo de diagnóstico. 

PET (do inglês ”Positron Emission Tomography”) e SPECT (do inglês “Single 

Photon Emission Computed Tomography”) fornecem imagens com menor detalhe 
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anatômico, no entanto, permitem a avaliação funcional de tecidos a nível molecular 

(OLIVEIRA et al., 2006) e, por isso, são chamados exames funcionais. Tanto para o 

PET quanto para o SPECT a instrumentação utilizada é apenas receptora de informação. 

Isto quer dizer que, para se obter as imagens, é necessário administrar aos pacientes um 

radiofármaco marcado, quer com um emissor de pósitrons para PET, quer com um 

emissor de fóton simples no caso de SPECT (COSTA; OLIVEIRA; BRESSAN, 2001). 

Quando se deseja estudar a função de determinados receptores, são usados traçadores 

que se ligam quimicamente a esses receptores. Normalmente, esses traçadores se 

distribuem na proporção direta do fluxo sanguíneo, os quais representam medidas fiéis 

do funcionamento tecidual. 

4.5- Radiofármacos para imagem de infecção 

As infecções bacterianas são uma ocorrência frequente e uma grande 

complicação nos cuidados de saúde, em particular, devido ao rápido aumento da 

resistência antimicrobiana e ao aparecimento de bactérias pan-resistentes aos fármacos. 

As atuais modalidades de imagem anatômica e funcional não são capazes de distinguir 

focos de infecção bacteriana de áreas de inflamação estéril. Portanto, o diagnóstico 

definitivo de uma infecção pode ser obtido apenas por biópsia de tecido e cultura 

subsequente e, ocasionalmente, um diagnóstico definitivo pode parecer impossível. Para 

diagnosticar de forma precoce e com precisão infecções bacterianas, novas modalidades 

de imagem são urgentemente necessárias. A esse respeito, as imagens orientadas por 

bactérias são uma opção atrativa devido à sua especificidade (HEUKER et al., 2016). 

Alguns alvos podem ser explorados para o diagnóstico por imagem cintilográfica de 

infecção ou inflamação aguda, entre eles pode-se citar: o patógeno (bactéria, fungo, 

etc.), as células endoteliais ativadas, as citocinas envolvidas e mediadores desse 

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).  

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

utilizado até hoje, entretanto de forma mais limitada. Leucócitos (células brancas do 

sangue) radiomarcados são considerados, ainda, o padrão ouro para esta finalidade. A 

fluorodeoxiglicose-18F (FDG) tem sido cada vez mais utilizada. Novos radiofármacos 

com diferentes mecanismos de captação estão em constante investigação (THRALL; 

ZIESSMAN, 2014). 
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4.5.1-
 67

Ga/ 
68

Ga-citrato  

O 
67

Ga-citrato é administrado diretamente na circulação por injeção intravenosa 

e o isótopo é transquelado para proteínas séricas mais ávidas pelo mesmo, 

especialmente a transferrina. Foi proposto que a 
67

Ga-transferrina distribui o 

radionuclídeo para os leucócitos na circulação e depois a transquelação para a 

lactoferrina intracelular dá origem a células brancas marcadas. Além disso, a 
67

Ga-

transferrina muito provavelmente fornece 
67

Ga para ferritina ou moléculas de sideróforo 

expressa pelas bactérias no local da lesão. O 
67

Ga tem maior afinidade química para 

sideróforos> ferritina> lactoferrina> transferrina, e isso explica os eventos de 

transquelação entre essas moléculas in vivo (TSOPELAS, 2015). O citrato de 
67

Ga 

parece se acumular nos locais de infecção, principalmente devido aos processos de 

vasodilatação e aumento de permeabilidade vascular ocasionados pela inflamação que 

acompanha a infecção, não sendo específico. O 
67

Ga possui tempo de meia vida de 78,3 

h, sendo mais apropriado para identificação de tumores em tecidos moles. 

O 
68

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

alternativa interessante ao 
67

Ga devido às suas características favoráveis para a 

realização de imagens, como tempo de meia vida de 68 minutos, 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 
68

Ga são superiores as de 
67

Ga em virtude da maior 

resolução espacial e características quantitativas de PET em comparação com SPECT 

(SATHEKGE, 2008). Além disso, o 
68

Ga-citrato é produzido com elevado rendimento 

radioquímico e pureza (RIZZELLO et al., 2009). No entanto, o mecanismo de ação é 

similar ao do 
67

Ga e mais ensaios clínicos se fazem necessários (NANNI et al., 2010). 

 4.5.2- Imagem de granulócitos 

Leucócitos radiomarcados ainda são considerados o padrão ouro em termos de 

técnica de imagem em medicina nuclear para diagnóstico de infecções e inflamação 

aguda (LUPETTI et al., 2011). No grupo de leucócitos estão os neutrófilos 

correspondendo a 59% do grupo, linfócitos (34%), monócitos (4%), eosinófilos (3%) e 

basófilos (0,5%). 

4.5.2.1- Leucócitos marcados ex vivo com 
99m

Tc ou 
111

In 

Imagens utilizando leucócitos marcados são utilizadas desde 1970. Uma amostra 

de sangue de aproximadamente 50 mL é coletada e os leucócitos são separados das 
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hemácias in vitro. Esses são marcados com 
99m

Tc-examinazina (HMPAO) ou 
111

In e 

reinjetados (THAKUR & MCAFEE, 1984). Utilizando os procedimentos padrão de 

marcação, apenas alguns granulócitos são danificados, enquanto que a maioria dos 

linfócitos é destruída. As células danificadas são depuradas rapidamente da circulação 

após a reinjeção.  

Os leucócitos autólogos são caracterizados pela alta especificidade, porque eles 

só se acumulam em consequência de migração ativa em tecidos inflamados e 

permanecem no local em caso de infecção. Uma imagem tardia (24 h) é necessária para 

diferenciar infecção de inflamação asséptica (DATZ, 1994). Após a reinjeção 

intravenosa, leucócitos radiomarcados apresentam rápida depuração nos pulmões e no 

sangue, com migração progressiva no baço, fígado, medula óssea e nos locais de 

infecções. Os leucócitos radiomarcados se aderem primeiro ao endotélio vascular e 

depois migram para o foco inflamatório através do endotélio e membrana basal.  

111
In-oxina é uma solução radioativa indicada para a imagem/contagem de 

células brancas após a preparação de leucócitos com 
111

In. A oxina é um ligante 

bidentado que forma um tricomplexo com 
111

In em pH neutro. O excipiente de 

polissorbato solubiliza a porção hidrofóbica em solução aquosa. A duração de 

armazenagem é de 8 horas a 2-8º C após a abertura e o radiofármaco é calibrado a 37 

MBq/mL (> 1,85 GBq/μg) com um nível de impureza menor que 0,08% de 
114m

In por 

111
In. O produto é frequentemente utilizado logo após a recepção para radiomarcar os 

leucócitos, mas não é aprovado para administração direta a um paciente (TSOPELAS, 

2015). 

Leucócitos marcados com 
99m

Tc têm substituído leucócitos marcados com 
111

In 

para a maioria das indicações, devido a melhores características de radiação ideal. O 

111
In tem meia-vida de 67 h e energia de 173 e 247 KeV, o que aumenta a carga de 

radiação, enquanto o 
99m

Tc possui meia-vida curta (6 h) e uma energia de radiação γ de 

140 KeV. Entretanto, a maior vantagem dos leucócitos marcados com 
111

In é que não há 

maior excreção renal, na bexiga ou intestino grosso. Ao contrário, o 
99m

Tc-examinazina 

é liberado dos leucócitos dentro de alguns minutos após a administração e é excretado 

pelos rins (até 7% do marcado por hora) e principalmente pelo fígado e intestinos, assim 

perturbando a imagem do abdômen após 3 h. Portanto, o uso de leucócitos marcados 

com 
111

In é mais aconselhado no caso de avaliação dos rins, bexiga, vesícula e 

intestinos.  
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Leucócitos radiomarcados são excelentes agentes de imagem e com precisão 

diagnóstica. Entretanto, a preparação desses radiofármacos deve ser realizada em 

condições estéreis envolvendo um procedimento complicado e demorado, exigindo 

profissionais treinados. Além disso, a necessidade de manipular sangue potencialmente 

contaminado pode ser perigosa para técnicos. 

4.5.2.2- Leucócitos autólogos marcados com Leukokit 

O CERETEC é utilizado para preparar 
99m

Tc-examinazima (também conhecido 

como 
99m

Tc-HMPAO) indicado para perfusão de imagens cerebrais, mas a validação 

extensiva também levou à sua aplicação generalizada em radiomarcação de glóbulos 

brancos para detectar infecção. A formulação do frasco contém o ingrediente ativo 

examinazima, com cloreto estanoso e cloreto de sódio sob uma atmosfera de nitrogênio 

gasoso. O ingrediente ativo está presente como D, L-diastereoisómeros, os ligantes que 

coordenam 
99m

Tc-reduzido por íons estanosos. O produto reconstituído é testado logo 

após reconstituição. A formulação tradicional é utilizada dentro de trinta minutos após a 

reconstituição para marcar os glóbulos brancos num procedimento ex vivo. 

4.5.2.3- Leucócitos autólogos marcados com 
18

F-FDG 

Leucócitos autólogos têm sido marcados com fluorodesoxiglicose (
18

F-FDG) 

numa tentativa de desenvolver um traçador mais específico emissor de pósitron. A 

dosimetria de corpo inteiro e órgãos são comparáveis com os resultados de doses 

convencionais de leucócitos marcados com 
111

In-oxina (FORSTROM et al., 2002).  

As modalidades PET funcionais de imagem com 
18

F-fluoro-desoxiglicose (FDG) 

e cintilografia de leucócitos são frequentemente utilizadas para localizar tanto infecção 

como inflamação (EL-HADDAD et al., 2004). O imageamento de infecções com PET-

18
F-FDG permanece desafiadora devido ao fato de que todos os tecidos com uma 

elevada absorção de glicose tais como cérebro, coração, doenças malígnas, inflamação 

estéril e cicatrização fisiológica, mostram aumento da captação de FDG (LOVE et al., 

2005). A cintilografia de leucócitos supera parcialmente essa desvantagem, uma vez que 

permite, até certo ponto, a distinção entre inflamação e infecção por comparação de 

imagens em diferentes tempos de aquisição (GLAUDEMANS et al., 2013). No entanto, 

como já comentado, um dos principais inconvenientes da cintilografia de leucócitos é 

que é muito trabalhosa, uma vez que envolve a extração de sangue do paciente, 

marcação radioativa e re-administração dos leucócitos marcados ao paciente. O 

procedimento leva várias horas.  



 

19 

 

De acordo com Bhattacharya et al. (2014) PET/TC de leucócitos marcados com 

18
F-FDG é um método não invasivo e confiável para o diagnóstico de infecção em 

coleções de líquido pancreático ou peripancreático em pacientes com pancreatite aguda. 

4.5.2.4- Antigranulócitos marcados com anticorpos monoclonais (mAbs)  

A utilização de mAbs radiomarcados contra antígenos de superfície presentes 

em granulócitos tem como vantagem seu fácil manuseio se comparado aos leucócitos 

autólogos. Além disso, não necessitam de manipulação de amostras biológicas 

potencialmente perigosas. Essa técnica permite imagem de corpo inteiro e detecta 

infecção em estágios iniciais da doença que pode ser difícil de avaliar, clinicamente, ou 

por meio de radiografia.  

Em relação às desvantagens pode se citar seu alto peso molecular (levando a 

difusão lenta nos locais de inflamação), meia-vida longa no plasma, concentração lenta 

nos locais infectados e absorção no fígado devido à depuração pelo sistema retículo-

endotelial. Portanto, um longo intervalo é necessário entre a administração dos mAbs 

marcados e a aquisição de imagens para obtenção de uma boa razão alvo-background 

(6-24 h).  

Os mAbs radiomarcados ou seus fragmentos são sempre injetados em uma dose 

baixa (não farmacológica) para imagem cintilográfica, que raramente induz a qualquer 

efeito clínico ou colateral no paciente. O único efeito colateral que tem sido descrito em 

alguns casos de administração mAbs murinos é a indução de anticorpos humanos anti 

mAbs murinos desencadeando a resposta conhecida como HAMA (do inglês “human 

anti-mouse antibodies”), uma resposta do hospedeiro a antígenos estranhos. Se os mAbs 

são injetados em pacientes com HAMA, esses podem afetar a biodistribuição, qualidade 

e relevância clínica das imagens. 

4.5.3- Imunoglobulina G policlonal humana (HIG) 

Esta 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 esse objetivo de radiomarcação empregando principalmente o 
99m

Tc e 

123
I. Esses compostos diferentes dos leucócitos permitiram uma demarcação da infecção 

e consequentemente uma biodistribuição específica. Existem disponíveis 

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, uma IgM, que reconhece o antígeno-1 (ANT-SSEA-1) e possui uma alta 
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afinidade para o antígeno CD15 expresso por neutrófilos (SIGNORE et al., 2015) 

(BONILLA et al., 2011). Devido a depuração sanguínea lenta, necessita de imagens 

tardias (24 horas). 

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

não antigênico que pode ser marcado com 
99m

Tc ou 
111

In. O mecanismo de absorção da 

HIG não está completamente esclarecido, uma vez que se acumula em focos de infecção 

ao acaso. O acúmulo parece ser, principalmente, resultado do extravasamento devido ao 

aumento de permeabilidade vascular (SIGNORE et al., 2010), como descrito 

anteriormente para os anticorpos monoclonais.  

4.5.4- Nanocolóides de 
99m

Tc-Albumina 

As nanopartículas de 
99m

Tc-albumina humana são um radiotraçador amplamente 

utilizado em procedimentos de medicina nuclear, licenciado na Europa para 

administração cutânea na linfocintilografia e para administração intravenosa na 

cintilografia de medula óssea ou visualização de processos inflamatórios em diferentes 

áreas do abdômen. É útil na cintilografia do linfonodo sentinela (SLN) devido à 

capacidade de mapear os nodos na via de drenagem do tumor indicando o estado 

tumoral de toda a bacia linfática regional e excluindo a disseminação metabólica 

linfática em caso de biópsia negativa. Apesar da cinética intralinfática dos 

radiofármacos não ser bem compreendida, eles são capazes de visualizar os linfonodos, 

sendo o primeiro nódulo de uma cadeia, como na detecção de SLN para cirurgia 

conservadora de câncer de mama ou mais camadas de nódulos como na 

linfocintilografia das extremidades (PERSICO et al., 2015).  

Nanocoll é um produto usado para preparar a injeção de nanocolóide de 
99m

Tc-

albumina, indicada para a varredura de inflamação em áreas que não o abdômen. Após 

injeção intravenosa, o nanocolóide de 
99m

Tc-albumina é liberado na corrente sanguínea 

no local da inflamação ou próximo a esse devido ao extravasamento 45 a 60 min mais 

tarde (TSOPELAS, 2015). 

Possuem vantagens como rápida depuração sanguínea, razão alvo-não alvo 

satisfatória, facilidade de produção e baixo custo, porém sua inespecificidade limita sua 

utilização para imagem de infecção (SIGNORE & GLAUDEMANS, 2011). 

Nanocolóide é empregado como prova complementar junto ao leucócito marcado. 
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4.6- Radiotraçadores em estudo para diagnóstico de infecção 

4.6.1- Antibióticos 

Imagens diretas da bactéria envolvida numa infecção é o melhor caminho para 

distinguir entre infecção e inflamação estéril. Vários agentes foram apresentados 

visando, especificamente, visualizar focos de infecção pela marcação do agente 

infeccioso. É uma área emergente de pesquisa que envolve antibióticos radiomarcados, 

principalmente porque o mesmo possui uma ação microbiana conhecida e alguns já 

estão comercialmente disponíveis como medicamentos prescritos (TSOPELAS, 2015). 

O radiofármaco mais intensamente usado nessa categoria é a 
99m

Tc-

ciprofloxacina, uma fluoroquinolona sintética de amplo espectro. Esse agente é 

absorvido por bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e inibe a síntese de DNA pela 

ligação a DNA girase bacteriana (LAMBRECHT, 2011), que está presente em todos os 

grupos bacterianos, mesmo entre os resistentes. 

A 
99m

Tc-ciprofloxacina é excretada principalmente pelos rins; tem baixo 

metabolismo no fígado e, geralmente, possui baixa absorção intestinal. Em um grande 

estudo multicêntrico coordenado pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(IAEA), a 
99m

Tc-ciprofloxacina mostrou ser um marcador muito sensível e específico de 

infecção (BRITTON et al., 2002).  

Alguns anos depois, sua especificidade foi extensamente discutida (SOLANKI; 

DAS; BRITTON, 2003) porque sua capacidade de discriminar entre infecção e doença 

asséptica foi duvidosa. Como a ciprofloxacina tem um baixo peso molecular, um baixo 

grau de interação com proteínas plasmáticas (20-40%) e uma meia-vida biológica de 4,5 

h, essa interage com uma variedade de fatores antes de interagir com bactérias. Desta 

forma, os pesquisadores justificaram a captação inespecífica observada nas imagens 

após 1 e 4 h (LARIKKA et al., 2002). Em geral, não há provas convincentes de sua 

eficácia.  

Diniz et al. (2008) pesquisaram processos inflamatórios e infecciosos em ratos 

utilizando ceftizoxima (
99m

Tc-CFT). As imagens mostraram que a 
99m

Tc-CFT 

apresentou maior afinidade por focos infecciosos que por locais inflamados. Os valores 

médios da razão alvo/não alvo do 
99m

Tc-CFT foi significativamente maior nos focos 

infecciosos (2,40 ± 0,22) que na tíbia inflamada (1,50 ± 0,05) e o grupo controle (1,05 

± 0,04) para todos os tempos investigados. 
99m

Tc-CFT tem uma meia-vida de 1,7 h, 

sendo quase totalmente eliminada dentro de 24 h após a administração. 
99m

Tc-CFT é 
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mais rapidamente eliminado do organismo que a ciprofloxacina, diminuindo assim o 

pool circulante e favorecendo a captura específica pelo local infeccioso. Os resultados 

obtidos sugerem que a captação inespecífica de 
99m

Tc-CFT não ocorreu às 4 e 6 h 

Vários outros antibióticos têm sido radiomarcados com 
99m

Tc, tais como: 

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

pefloxacina, etc. Na maioria são membros da classe das quinolonas (SIGNORE & 

GLAUDEMANS, 2011). Alguns, também, foram marcados com 
18

F para imagem por 

PET. No entanto, os resultados não foram satisfatórios. 

4.6.2- Antifúngicos 

De acordo com uma abordagem equivalente a dos antibióticos, novos traçadores 

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

marcado com 
99m

Tc, que se liga ao citocromo P450 fúngico, foi desenvolvido para 

detecção específica de infecção por Candida albicans e Aspergillus fumigatus em 

camundongos. Esse se acumula, preferencialmente, em infecções por C. albicans in vivo 

à medida que o acúmulo em infecções bacterianas, infecções por A. fumigatus e 

inflamação estéril foi significativamente menor (LUPETTI et al., 2011).  

Quitinases marcadas com 
123

I também têm sido pesquisadas. Quitinases são 

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

componentes das paredes celulares dos fungos. A 
123

I quitinase foi desenvolvida para se 

ligar especificamente em células fúngicas. Os resultados revelaram que essa enzima 

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

As infecções fúngicas podem ser visualizadas 24 horas após a injeção do radiotraçador e 

o acúmulo desse correlaciona-se com o número de células viáveis do fungo. No entanto, 

peptídeos radioiodados foram rapidamente desalogenados in vivo resultando em alta 

captação da tireoide e estômago. Além disso, a quitinase, uma proteína de 60 kDa, não é 

eliminada pelos rins (SIAENS et al.,2004). 

4.6.3- Peptídeos 

Como uma alternativa para antibióticos marcados, os fragmentos sintéticos 

radiomarcados do peptídeo antimicrobiano ubiquicidina podem ser utilizados para a 

detecção de infecções bacterianas ou fúngicas em pacientes. A ubiquicidina é um 

peptídeo isolado originalmente de macrófagos de camundongos, e os fragmentos 

sintéticos de ubiquicidina mostraram ser capazes de se ligarem tanto a bactérias Gram-

positivas como a Gram-negativas, bem como a fungos. Pequenos ensaios clínicos que 
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investigaram a ubiquicidina radiomarcada mostraram uma sensibilidade de 100% e uma 

especificidade de 80 a 100% para a detecção de infecções bacterianas e fúngicas 

(ASSADI et al., 2011) (AKHTAR et al., 2005) (GANDOMKAR et al., 2009). No total, 

dez estudos clínicos bem-sucedidos têm sido relatados em imagens específicas de 

infecções com ubiquicidina radiomarcada (OSTOVAR et al., 2013). A 
99m

Tc-

ubiquicidina permitiu a detecção de infecções com 93,7% de precisão e com uma 

sensibilidade e especificidade de dados agrupados de 97,5 e 89%, respectivamente. Não 

foram observados efeitos secundários imunológicos. 

Esmailiejah et al.(2015) estudaram 
99m

Tc-UBI para diagnóstico de infecção. 

Cinquenta pacientes com suspeita de infecções músculo esquelética foram incluídos 

nesse estudo. Após a injeção de 
99m

Tc-ubiquicidina 29-41 foi realizada imagem 

dinâmica a cada minuto, até 30 minutos. As imagens de corpo inteiro, anterior e 

posterior, foram adquiridas aos 60 e 120 minutos. A média da ROI foi 

significativamente maior nos pacientes que tiveram a infecção confirmada pelos estudos 

histopatológicos em relação aos que foram considerados negativos nos mesmos testes 

(2,05 ± 0,41 vs 1,52 ± 0,22). O ensaio teve 94,7% de sensibilidade, 83,3% de 

especificidade e 92% de precisão para o diagnóstico de infecções músculoesqueléticas. 

No entanto, o imageamento com UBI apresentou algumas limitações que resultaram em 

alguns diagnósticos incorretos, sendo importante interpretar os resultados da varredura 

em relação aos achados clínicos.  

4.7- Aptâmeros 

Aptâmeros são oligonucleotídeos de fita simples que se ligam a seus alvos com 

alta afinidade e especificidade. Em 1990, Tuerk e Gold descreveram um novo método, 

utilizando química combinatória de biblioteca de ácidos nucléicos para selecionar 

oligonucleotídeos de RNA que se ligavam firme e seletivamente a certos alvos. A 

técnica conhecida como SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential 

Enrichment) permite a obtenção de oligonucleotídeos de alta afinidade e especificidade 

para qualquer classe de moléculas orgânicas. Os ligantes de oligonucleotídeos gerados 

por esta técnica recebem o nome de aptâmeros derivado do Latin “aptus” que significa 

adaptar ou ajustar e “meros” derivado do Grego significa partícula.  

Os aptâmeros podem ser utilizados para analisar o processo natural de 

reconhecimento de ácidos nucléicos-proteínas, para gerar inibidores de enzimas, 

hormônios e toxinas com potencial uso farmacológico, para detectar a presença de 
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moléculas alvo em misturas complexas e para gerar composto líder para a química 

médica.  

Suas vantagens sobre moléculas alternativas incluem poderem ser obtidos por 

uma técnica relativamente simples, requerendo também equipamentos simples, grande 

número de moléculas de partida para triagem e sua simplicidade química (JAMES, 

2000).  

As propriedades dos aptâmeros capacitam-os para aplicação direta para detecção 

e quantificação de moléculas. Esses são requisitos importantes para o diagnóstico de 

doenças infecciosas por cintilografia. Deste modo, a técnica SELEX é um poderoso 

instrumento tanto para a pesquisa básica quanto para pesquisa clínica nessa área.  

4.7.1- Propriedades dos aptâmeros 

Aptâmeros são moléculas sintéticas, mas também existem na natureza, onde são 

chamados riboswitches. Os riboswitches são encontrados principalmente na região não 

traduzida de moléculas de mRNA e são capazes de ligar a moléculas pequenas (tais 

como metabolitos). Como tal, os riboswitches regulam a expressão de proteínas através 

da ligação a metabolitos e traduzindo esta informação em mudanças estruturais 

dinâmicas da molécula de mRNA. Assim, um mRNA que contém um riboswitches está 

diretamente envolvido na regulação da sua própria atividade em resposta à concentração 

de metabólitos (GIJS et al., 2015). 

Sequências de fita simples de oligonucleotídeos apresentam uma capacidade 

intrínseca de assumir estruturas secundárias das mais variadas formas. O processo é 

termodinamicamente favorável e dirigido pelo pareamento de bases. Em uma biblioteca 

de oligonucleotídeos aleatórios de fita simples, são obtidas as mais diversas topologias 

com propriedade de ligação específica tais como: hastes, loops, saliências, grampos, 

pseudonós, triplex ou quadruplex (HERMANN & PATEL, 2000).  

Os aptâmeros são frequentemente chamados de "anticorpos químicos", uma vez 

que são usados como alternativa aos anticorpos para diferentes aplicações 

(BOUCHARD; HUTABARAT; THOMPSON, 2010). Os aptâmeros demonstraram ser 

capazes de discriminar entre moléculas intimamente relacionadas, tais como a presença 

ou ausência de grupo metil (JENISON et al., 1994) ou grupo hidroxil (SASSANFAR & 

SZOSTAK, 1993), ou a capacidade de distinguir entre D e L aminoácidos (GEIGER et 

al., 1996). Em contraste com os anticorpos, os aptâmeros podem ser selecionados para 

praticamente qualquer alvo, incluindo alvos tóxicos ou não imunogênicos. Além disso, 
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graças ao seu pequeno tamanho e flexibilidade estrutural, os aptâmeros podem ligar 

epítopos ocultos que não podem ser alvo de anticorpos. Os aptâmeros são produzidos 

por síntese química em fase sólida, são de baixo custo e livre de contaminantes 

derivados da cultura celular. Não existem restrições para o desenvolvimento de 

aptâmeros de alta afinidade para uma molécula-alvo de interesse (MICHAUD et al., 

2003).  

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

litro até no máximo poucos nanomoles por litro. Portanto, a afinidade dessas moléculas 

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

monoclonais. Essas propriedades os capacitam como potenciais substitutos para os 

anticorpos monoclonais, uma vez que a relação custo/beneficio de produção dessas 

moléculas é muito superior à da produção dos anticorpos. Também vale lembrar que, 

por serem ácidos nucléicos, podem reassumir sua conformação original após 

desnaturação, o mesmo não ocorre com os anticorpos.  

Modificações químicas podem introduzir novas características aos aptâmeros, 

melhorar sua capacidade de ligação ou aumentar sua estabilidade (GOLD et al., 1995). 

Também podem ser modificados quimicamente para se tornarem mais resistentes a ação 

de nucleases, normalmente encontradas nos fluídos biológicos.  

Uma modificação comumente usada é a utilização de pirimidinas com 

substituição de amina (NH2) ou flúor (F) na posição 2’ da ribose ou desoxirribose. Esses 

nucleotídeos modificados são substratos das DNA polimerases utilizadas na PCR e, 

portanto não comprometem o processo da SELEX. 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). Normalmente aptâmeros de DNA são mais 

resistentes que de RNA.  

Aptâmeros podem ser marcados com diferentes tipos de radioisótopos como 

99m
Tc, 

18
F, 

125
I, 

68
Ga e 

32
P entre outros (KHAN & MISSAILIDIS, 2008) (GIJS et al., 

2015). Esses estão surgindo como ferramentas promissoras no desenvolvimento de 

novos radiofármacos.  

 4.7.2- Afinidade e especificidade dos aptâmeros 

Há evidências de que existe um número limitado de sítios de ligação nas 

proteínas para os aptâmeros. Primeiro, existe uma proporção bastante alta de proteínas 
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contra as quais os aptâmeros têm sido descritos de que elas mesmas são ligantes para 

poliânions tais como ácidos nucleicos ou glicosaminoglicanos. Isso inclui trombina e 

outras proteases da cascata de coagulação, numerosos fatores de crescimento ligados a 

heparina, fatores de transcrição celular e proteínas de regulação viral. Também, tem 

sido relatado que algumas proteínas ligadas a heparina, como a trombina, podem ter 

aptâmeros naturais no plasma (BURKE & HOFFMAN, 1998).  

Outra questão é o fato de que quando sítios de ligação dos aptâmeros em grandes 

moléculas-alvo são mapeados, percebe-se que essas ligações coincidem em um mesmo 

local da molécula mesmo se os aptâmeros forem de sequências de famílias não 

relacionadas. Por exemplo, em todos os seis diferentes aptâmeros contra fatores de 

crescimento endotelial vascular, observaram-se ligações em uma mesma região, 

competindo com a heparina e outros ligantes naturais e tendo ligações cruzadas para a 

mesma cisteína (JELLINEK et al., 1994). Já os quatro aptâmeros, estruturalmente 

diferentes contra transcriptase reversa, se ligavam a mesma região da enzima (BURKE 

et al., 1997). Quando cinco sequências de diferentes aptâmeros contra CD4 foram 

analisadas, todos estavam ligados a uma única região de um dos quatro domínios da 

imunoglobulina, ao contrário dos anticorpos monoclonais, que se ligam a vários 

epitopos em cada domínio.  

Esse foco de ligação de aptâmeros em uma pequena fração de grandes alvos 

macromoleculares sugere que o processo de seleção in vitro não acontece inteiramente 

de acordo com modelos simples de partição multialvo (VANT-HULL et al, 1998). Ao 

invés disso, sugere que os sítios de ligação favoráveis e desfavoráveis são distinguidos 

por diferenças de afinidade de muitas ordens de grandeza. Provavelmente, o maior 

obstáculo é que a repulsão de Coulomb entre a coluna contendo fosfato dos ácidos 

nucleicos e aminoácidos carregados negativamente, e resíduos de açúcar na superfície 

de muitas proteínas e glicoproteínas produz taxas de associação extremamente baixas. 

Isso significa que apenas uma pequena proporção da superfície de macromoléculas seria 

“visível” ao aptâmero, regiões de alta exposição ao solvente em que resíduos carregados 

positivamente fornecem um grau de interação eletrostática para o aptatopo (área do alvo 

que se liga ao aptâmero). Isso é mais estudado no caso de aptâmeros de DNA anti-

trombina. Pela mudança de uma arginina crítica por glutamato, a ligação de aptâmeros 

foi abolida (TSIANG et al., 1995). A forma mutante de trombina foi, posteriormente, 



 

27 

 

utilizada para selecionar mais aptâmeros e esses se ligaram a regiões homólogas que 

foram reconhecidas pela primeira geração de aptâmeros (TSIANG et al., 1995). 

Quando medido, foi verificado que aqueles alvos que influenciam no aumento 

do número de aptâmeros, os quais apresentavam alta similaridade, possuíam afinidade 

mensurável também para oligonucleotídeos não selecionados. Por exemplo, a proteína ρ 

da Escherichia coli tem uma afinidade para oligos de RNA não selecionados na faixa de 

1 µM e pode ser utilizada para isolar aptâmeros específicos que se ligavam com 

afinidade de aproximadamente 1 nM (SCHNEIDER; GOLD; PLATT, 1993). Essa 

observação sugere que a afirmação de que alta afinidade necessariamente produz alta 

especificidade (EATON; GOLD; ZICHI, 1995) não é segura. Contudo, a evidência 

sugere que aptâmeros podem apresentar grande especificidade, porque diferentes 

enzimas com atividade similar podem ser distinguidas por estas moléculas. Por 

exemplo: trombina α poderia ser distinguida da trombina γ, a transcriptase reversa do 

vírus da imunodeficiência felina pode ser distinguida da enzima homóloga de três 

outros retrovírus, duas enzimas da proteína kinase C que diferem em apenas 23 resíduos 

foram também diferenciadas. Entre as vantagens de usar aptâmeros pode-se mencionar a 

sua habilidade de discriminar entre enantiômeros como a discriminação entre L e D-

citrulina e a diferença de 6 vezes verificada no Kd entre a L e D-arginina (FAMULOK 

et al., 1994). 

Aptâmeros contra antibióticos aminoglicosídicos têm sido particularmente 

específicos com aptâmeros anti-tobramicina apresentando afinidade 3-4 vezes menor 

para outros aminoglicosídeos. Além disso, aptâmeros contra cafeína apresentaram 

afinidade 10.000 vezes inferior para teofilina que difere apenas em um grupo metil 

(JENISON et al., 1994). Todavia, existe limite para especificidade, como se poderia 

esperar. Por exemplo, aptâmeros contra coenzima A, também, reconhecem AMP 

(BURKE, & HOFFMANN, 1998) aqueles contra xantina reconhecem guanina, mas não 

reconhecem adenosina, citosina nem uracila (KIGA et al., 1998). 

A técnica SELEX (TUERK & GOLD, 1990) permite a obtenção de 

oligonucleotídeo de alta afinidade e especificidade virtualmente para qualquer classe de 

moléculas orgânicas (ELLINGTON & SZOSTAK, 1990). A triagem SELEX é uma 

técnica que envolve seleção progressiva de aptâmeros por repetição de ciclos de ligação, 
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partição e amplificação a partir de uma biblioteca degenerada de ácidos nucléicos 

(TUERK & GOLD, 1990) (ELLINGTON & SZOSTAK, 1990).  

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

simples de nucleotídeos aleatórios (DNA ou RNA) (TUERK & GOLD, 1990). A 

biblioteca é constituída por oligonucleotídeo contendo uma região aleatória flanqueada 

por uma região conservada. A região conservada permite a ligação de iniciadores 

específicos para uma reação de PCR. Cada sequência de fita simples (seja de RNA ou 

DNA) 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 oligos 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 

10
24 

sequências individuais (4
40

). Entretanto, a prática tem demonstrado que a biblioteca 

apresenta uma diversidade entre 10
14

 a 10
15

(TUERK& GOLD, 1990) (ELLINGTON & 

SZOSTAK, 1990). No segundo passo da SELEX, os oligos devem ser incubados com 

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

Esses fatores irão controlar a estringência do processo de ligação dos ácidos nucléicos 

às moléculas de interesse. Durante a incubação, uma pequena fração de moléculas tende 

a se ligar ao alvo. Os oligos que se ligaram devem ser selecionados do restante da 

biblioteca através de uma técnica padrão de separação física, podendo ser utilizados 

filtros de nitrocelulose para a retenção das moléculas alvos. Também podem ser 

utilizados eletroforese capilar, ensaio de desvio de eletromobilidade, triagem de células 

ativadas por fluorescência, ressonância plasmônica de superfície e outros (GIJS et al., 

2015). A população de sequências de oligonucleotídeo ligadas na molécula alvo retidas 

no filtro é isolada e amplificada por PCR para a obtenção de uma nova biblioteca. Essa 

biblioteca estará enriquecida com sequências mais aptas para ligação a 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 aumenta a afinidade. A biblioteca enriquecida deve ser 

clonada e sequenciada 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 
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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 de interesse, essa poderá ser 

sintetizada quimicamente em larga escala para futuras aplicações. 

Os aptâmeros são capazes de se ligar a uma variedade de alvos variando desde 

pequenos íons como Zn
2 +

 (CIESIOLKA; GORSKI; YARUS, 1995) até grandes alvos 

como células inteiras (SHANGGUAN et al., 2006), vírus (BRUNO et al., 2012) ou 

bactérias (BRUNO & KIEL, 1999). 

4.7.3- Radiofármacos baseados em aptâmeros 

4.7.3.1- Imagem de inflamação com aptâmeros  

O primeiro exemplo da utilização de aptâmeros como sondas para imagem in 

vivo foi o uso do aptâmero elastase específico NX21909, para diagnóstico por imagem 

da reação de Arthus em modelo murino, induzida pela deposição de complexos imunes 

(CHARLTON; SENNELLO; SMITH, 1997). Esse aptâmero de DNA foi selecionado a 

fim de inibir a elastase, uma enzima que é secretada por neutrófilos e macrófagos 

durante a inflamação para destruir bactérias (BLESS et al., 1997). O aptâmero foi 

marcado com 
99m

Tc e injetado pela via intravenosa 3, 4 e 5h após a indução da 

inflamação. Foi utilizado um aptâmero como controle negativo (NX303) e IgG de rato 

como controle positivo. A imagem foi realizada em γ câmera, em intervalos de 10 

minutos, continuamente por 40 minutos. Outras imagens foram realizadas a cada hora 

até 4 horas após a administração do aptâmero marcado. O aptâmero elastase NX21909 

mostrou maior intensidade que o oligonucleotídeo controle na reação passiva de Arthus 

presente no membro anterior e persistiu nesse membro mais tempo que o controle. 

4.7.3.2- Imagem de trombo com aptâmeros  

A trombina é a última enzima da cascata de coagulação que cliva o fibrinogênio 

em fibrina, formando o gel de fibrina do tampão hemostático ou de um trombo 

patológico. Além do seu papel na coagulação sanguínea também desencadeia 

importantes ações anticoagulantes e antifibrinolíticas (PETÄJÄ, 2011). Foram 

produzidos vários aptâmeros de DNA que se ligam a diferentes domínios da enzima. O 

primeiro aptâmero anti-trombina (TBA) foi selecionado em 1992 e dirigido para o sítio 

de ligação ao substrato de trombina (sítio 1) (BOCK et al., 1992). Designado como 

NU172, esse aptâmero está atualmente sendo avaliado pela ARCA Biopharma em 
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ensaios clínicos de fase II para anticoagulação em tratamentos de doenças cardíacas. 

Um segundo aptâmero anti-trombina (HB22) reage com o sítio 2, o local de ligação da 

heparina na trombina e foi descoberto em 1997 por NeXstar (TASSET; KUBIK; 

STEINER, 1997). Ambos os aptâmeros (TBA e HB22) têm alta afinidade, boa 

especificidade, têm sido amplamente estudados e utilizados para o desenvolvimento de 

terapias e diagnósticos baseados em aptâmeros. Dougan et al. (2003) avaliaram esses 

dois aptâmeros quanto ao seu potencial para imagem de trombo. Ambos os aptâmeros 

foram radiomarcados com 
123

I ou 
125

I pela incorporação de um análogo de estanho 

orgânico da 2' desoxiuridina (dU*) durante a síntese de DNA em fase sólida (DOUGAN 

et al., 1997). O oligonucleotídeo estanil-conjugado foi subsequentemente radiomarcado 

com 
123

I utilizando o método Iodobead (uma forma imobilizada de cloramina T) com 

elevado rendimento radioquímico (97%) e elevada atividade específica (15 Ci / μmol). 

A radioiodação do aptâmero TBA não afetou a sua afinidade de ligação com a trombina 

humana. No entanto, as experiências de cogulação in vitro mostraram que o aptâmero 

TBA compete com a fibrina para se ligar ao sítio 1 na trombina e, portanto, não será útil 

para a imagem de trombos. O segundo aptâmero, HB22, foi capaz de se ligar ao sítio 2 

sobre trombina ligada a fibrina in vitro e foi posteriormente avaliado num modelo de 

trombose na veia jugular de coelho. A captação de 
123

I-HB22 foi, contudo igual ao 

controle negativo (
125

I-ovalbumina) e não refletiu o teor de trombina. Além disso, não 

foi possível obter imagens dependentes da trombina, possivelmente devido à depuração 

rápida do aptâmero HB22 da circulação sanguínea, combinada com a lenta transferência 

de massa para o trombo (GIJS et al., 2015). 

4.7.3.3- Aptâmeros como agentes de imagem no câncer 

O aptâmero TTA1 contra tenascina C (TN-C) foi gerado por um cruzamento da 

técnica SELEX (com proteína recombinante purificada) com a cell-SELEX, com células 

de glioblastoma U251 TN-C (HICKE et al., 2001) e foi o primeiro aptâmero 

radiomarcado utilizado como agente de imagem no câncer (HICKE et al., 2006). O 

TTA1 foi conjugado com acetilmercapto diglicina (MAG2) na extremidade 5’ e 

marcado com 
99m

Tc para realização de tomografia computadorizada de emissão de fóton 

único. A injeção intravenosa do aptâmero fluorescente TTA1 produziu fluorescência 

perivascular em um tumor xenoenxertado em 10 min. Nas 3 h seguintes a fluorescência 

difundiu-se por todo tumor. Imagens de tumor de mama e glioblastoma, usando o 

aptâmero marcado com 
99m

Tc, foram obtidas por cintilografia. A captação do aptâmero, 
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visualizada em diferentes tumores humanos, foi dependente da presença da proteína 

tenascina-C (HICKE et al., 2001). Apesar dos dados promissores, o TTA1 ainda não foi 

utilizado clinicamente. A principal razão pode ser a falta de clareza do significado da 

tenascina-C na oncologia clínica (WANG & FAROKHZAD, 2014). 

A mucina 1 (MUC1) é uma glicoproteína que proporciona uma barreira 

protetora para a superfície externa de células epiteliais e algumas linhagens de células 

hematopoiéticas.. Aptâmeros para a MUC1 da superfície celular também foram 

marcados com 
99m

Tc (FERREIRA; MATTHEWS; MISSAILIDIS, 2006). Os aptâmeros, 

denominados AptA e AptB foram selecionados contra a proteína nuclear e a proteína 

glicosilada, respectivamente. Quatro tipos de quelantes foram acoplados ao aptâmero 

anti-MUC1 para gerar um novo complexo com propriedades melhoradas para imagem 

diagnóstica: MetCyc, MAG3, DOTA e o aptâmero tetramérico. Aptâmeros anti-MUC1 

também foram conjugados com sucesso ao quelante MAG2 e os complexos foram 

marcados com 
99m

Tc (PIEVE; PERKINS; MISSILIDIS, 2009). Os aptâmeros 

radiomarcados mostraram boa captação pelo tumor nos ensaios de biodistribuição, mas 

demandam otimização adicional antes do uso diagnóstico (PIEVE; PERKINS; 

MISSILIDIS, 2009).  

Em outro estudo, aptâmeros direcionados à MUC1 foram ligados a 

nanopartículas e radiomarcados com 
99m

Tc (SA et al., 2013). Os resultados iniciais 

sobre a biodistribuição das 
99m

Tc-aptâmero-nanopartículas em camundongos saudáveis 

mostraram cerca de 10% da ID/g nos pulmões, devido à absorção natural de sílica pelos 

alvéolos. A eliminação foi mediada tanto pela excreção renal como pelo metabolismo 

hepático. (GIJS et al., 2015). 

Dois aptâmeros, Apt3 e Apt3-amina, foram selecionados contra antígeno 

carcinoembrionário (CEA) e marcados com 
99m

Tc pelo método de marcação direta. Nos 

ensaios de ligação, o aptâmero radiomarcado Apt3-amina mostrou maior afinidade para 

as células T84 que expressam o antígeno. Quando avaliados com células HeLa (CEA 

negativas) foi observado menor ligação, demostrando a especificidade do aptâmero. 

Esses resultados apontam que o aptâmero Apt3-amina marcado diretamente com 
99m

Tc 

foi capaz de identificar o antígeno CEA em células tumorais (CORREA et al., 2014). 

Uma das poucas utilizações de radionuclídeos terapêuticos com aptâmeros é de 

lipossomas associados ao polietilenoglicol (PEG) carregados com o aptâmero anti-

PSMA (antígeno de membrana específico de próstata) A10 e radiomarcado com o 
225

Ac 

via DOTA. A eficiência de marcação foi de 85,6 ± 11,7. O aptâmero A10 
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funcionalizado com amina foi conjugado com lipossomas e resultou em um rendimento 

de nove aptâmeros A10 por lipossoma. A conjugação não alterou o tamanho dos 

lipossomas. Estudos in vitro mostraram que os 
225

Ac-A10-lipossomas se ligam 

seletivamente a células que expressam PSMA, depois se internalizam e matam essas 

células. Essa abordagem apresenta uma estratégia potencial para a radioterapia α 

específica para PSMA (BANDEKAR et al., 2014). 

Foram desenvolvidos vários aptâmeros direcionados a membros da família do 

receptor do fator de crescimento epidérmico humano (HER). A família de receptor de 

tirosina kinase do HER consiste de quatro membros (EGFR (HER1), HER2, HER3 e 

HER4) e promove a tumorogênese através da proliferação, sobrevivência, migração, 

adesão e diferenciação celular. A amplificação do gene e a mutação do EGFR têm sido 

associadas à progressão de glioblastoma e outros tumores. A mutação mais comum de 

EGFR para EGFRvIII, é causada por uma deleção dos aminoácidos extracelulares 6 a 

273. Isso desempenha um papel proeminente na tumorogênse, mas o mecanismo de 

ação subjacente permanece desconhecido (GIJS et al., 2015). 

Quatro aptâmeros de DNA (U2, U8, U19 e U31) foram selecionados para 

EGFRvIII utilizando-se cell-SELEX (WU et al., 2014). O aptâmero U2 apresentou as 

melhores características de afinidade e especificidade. Esse foi radiomarcado com 
188

Re 

e apresentou 68% de eficiência de marcação e pureza radioquímica média > 60%. 

Análise SPECT ex vivo de ratos portadores de xenoenxertos U87-EGFRvIII utilizando-

se 
188

Re-U2 revelou acúmulo significativo no tumor 3 h após injeção em comparação 

com 
188

Re livre e 
188

Re-GN (aptâmero controle negativo), que se acumulou 

principalmente no fígado. Mais estudos foram programados para incorporar o complexo 

em sistemas de nanopartículas para atravessar a barreira hematoencefálica (WU et al., 

2014). O aptâmero E07 também foi selecionado para EGFR (LI et al., 2011) e 

conjugado com nanoesferas de ouro ocas. A eficiência de marcação foi de cerca de 70% 

e a pureza radioquímica superior a 95% (MELANCON et al., 2014). 

HER2 tem sido associado a vários tipos de tumores tais como mama, ovário, 

pâncreas, bexiga entre outros. A expressão de HER2 está associada com mau 

prognóstico. Um aptâmero de RNA foi selecionado para a parte extracelular da proteína 

HER2 (KIM & JEONG, 2011). O 
99m

Tc-aptâmero obteve rendimento de radiomarcação 

e pureza radioquímica de 96%. Porém, a afinidade do aptâmero marcado foi inferior ao 

aptâmero não marcado.  
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4.7.3.4- Aptâmeros como agentes de imagem de infecção  

Aptâmeros desenvolvidos para Staphylococcus aureus por CAO et al. (2009) 

foram avaliados para identificação de infecção bacteriana. Em ensaios com 

camundongos Swiss com infecção intramuscular na coxa direita, os aptâmeros 

marcados com 
99m

Tc injetados por via intravenosa foram capazes de identificar a 

infecção causada por S. aureus, apresentando uma relação alvo/não alvo de 4,04 ± 0,46 

após 4 h da injeção do radiomarcado. Foram utilizados como controle camundongos 

infectados com C. albicans que apresentaram uma relação alvo/não alvo de 2,02 ± 0,42 

e camundongos com inflamação asséptica induzida por zimosan nos quais a relação 

alvo/não alvo foi de 1,15 ± 0,23 (DOS SANTOS et al., 2015). 

De Sousa Lacerda et al. (2016) avaliaram dois aptâmeros para (1→3)-β-D-

glucana (seq6 e seq30) radiomarcados para identificar focos infecciosos causados por 

células fúngica ou bacterianas. A marcação do aptâmero foi realizada pelo método 

direto e os estudos de biodistribuição realizados em camundongos Swiss infectados no 

músculo da coxa com S. aureus ou C. albicans. Utilizou-se como controle uma 

biblioteca radiomarcada com 
99m

Tc constituída por oligonucleotídeos com sequências 

aleatórias. Verificou-se uma maior captação de aptâmeros radiomarcados com 
99m

Tc na 

coxa infectada do que no músculo da coxa não infectada nos animais infectados com S. 

aureus. As razões alvo/não-alvo foram 3,17 ± 0,22 para seq6 e 2,66 ± 0,10 para seq30. 

Essas razões foram estatisticamente superiores ao valor (1,54 ± 0,05) encontrado para a 

biblioteca radiomarcada (controle). No que diz respeito à biodistribuição, não foi 

verificada diferença estatística entre os aptâmeros e o controle nos focos de infecção nos 

animais infectados com C. albicans. As razões alvo/não alvo foram de 1,53 ± 0,03, 1,64 

± 0,12 e 1,08 ± 0,02 para a biblioteca radiomarcada, seq6 e seq30, respectivamente. As 

imagens cintilográficas de focos infectados, utilizando aptâmeros radiomarcados, foram 

possíveis apenas para camundongos infectados com S. aureus. Os aptâmeros Seq6 e 

seq30 demonstraram ser ineficientes para o diagnóstico da infecção por C. albicans. No 

entanto, a sua aplicabilidade para o diagnóstico de S. aureus e outras infecções 

bacterianas por cintilografia se mostrou promissora.  
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5- MATERIAIS E MÉTODOS  
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5.1- Microrganismos e condições de cultura 

A bactéria Staphylococcus aureus (linhagem ATCC 25923) e a levedura 

Candida albicans (linhagem ATCC18804) foram cultivadas em meio BHI (Himedia 

Laboratories Pvt. Ltd.) sólido, em tubos inclinados, a 37ºC e repicadas a cada 7 dias. 

 

5.2- Aptâmeros 

Os aptâmeros Antibac1 e Antibac2 foram previamente selecionados através da 

técnica SELEX, tendo como alvo o peptidoglicano. Também foi realizada a seleção 

através da cell-SELEX utilizando-se células íntegras de S. aureus, onde também surgiu 

o Antibac1. A sequência dos aptâmeros está apresentada na Tabela 1 e as respectivas 

estruturas secundárias na Figura 3. O peso molecular do Antibac1 é de 17,32 KDa e do 

Antibac2 é de 18,83 KDa. Para os estudos in vivo, as sequências foram sintetizadas 

(IDT Integrated DNA Technologies) com alterações nas extremidades com o objetivo 

de conferir proteção contra nucleases. Na extremidade 3’, foi introduzido um grupo 

amino com braço espaçador de 6 carbonos e na extremidade 5’, uma timidina invertida. 

 

Tabela 1- Sequência dos aptâmeros. 

 Sequência dos aptâmeros 5’→3’ 

Antibac1 TCGCGCGAGTCGTCTGGGGACAGGGAGTGCGCTGCTCCCCCCGCATCGTCCTCCC 

 

Antibac2 TCGCGCGAGTCGTCTAGGGGACTAGAGGACTTGTGCGGCCCCCCCCCGCATCGTCCT

CCC 
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             Antibac1                                                                         Antibac2 

Figura 3- Estrutura secundária dos aptâmeros Antibac1 e Antibac2. 

5.3- Animais 

O estudo com animais foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA/UFMG) (protocolo nº. 143 / 2013) (Anexo 1) e realizado de acordo com as suas 

diretrizes. Os camundongos Swiss foram fornecidos pelo biotério da Faculdade de 

Farmácia da UFMG e mantidos em gaiolas com maravalha, água e ração.   

 

5.4- Imunossupressão dos animais 

Os animais utilizados para infecção com C. albicans foram previamente 

imunossuprimidos para que essa pudesse se desenvolver. Para tal, foi realizada 

irradiação em fonte de 
60

Co, com a dose de 2,5 Gy, taxa de dose de 75 Gy/h e os 

animais mantidos em gaiolas esterilizadas com água e ração também esterilizadas. As 

irradiações foram realizadas pelo Laboratório de Irradiação Gama (LIG) do CDTN. 
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5.5- Marcação dos aptâmeros com 
32

P 

Inicialmente, os aptâmeros foram aquecidos a 95ºC durante 5 min, depois 

deixados em gelo por 1 min, a 8ºC por 15 min e logo em seguida em repouso a 

temperatura ambiente por 1 hora para se enovelarem corretamente. Os aptâmeros foram 

marcados com 
32

P utilizando o kit T4 Polynucleotídeo kinase, de acordo com as 

instruções do fabricante. Em um tubo livre de DNase foram incubados 10 pmoles do 

aptâmero, 15 µL de água livre de DNase, 0,5 µL de tampão T4 Polynucleotídeo kinase 

1x, 5 U de T4 Polynucleotídeo kinase (Invitrogen) e 30 µCi de [γ-
32

P]ATP (3000 

Ci/mmol) (Perkin-Elmer). A mistura foi incubada a 37ºC durante 10 min e em seguida a 

enzima foi inativada por aquecimento a 65ºC durante 10 min.  

5.6- Cálculo da constante de dissociação (Kd) dos aptâmeros 

As constantes de dissociação (Kd) dos aptâmeros Antibac1 e Antibac2 foram 

determinadas através de curvas de saturação. Concentrações crescentes (em triplicatas) 

dos aptâmeros marcados com 
32

P (0,15 até 2,5 mM) foram incubadas com uma 

concentração fixa do peptidoglicano (100 pmol). Após a incubação, o precipitado foi 

lavado 3 vezes com PBS 1x e centrifugado a 14000 g por 10 min. A quantidade de 

radioatividade, devida a presença de aptâmeros radiomarcados ligados ao precipitado 

em cada amostra, foi determinada através de espectrometria em cintilador líquido. Para 

tal, após ressuspender o pellet em 200 µL de PBS 1x, foi acrescentado 1,3 mL de 

líquido de cintilação (Ultima Gold
TM

 LLT) e a leitura realizada no equipamento Tri-

Carb 2900TR Liquid Scintilation Analyser (Perkin-Elmer, Waltham, MA). Os 

resultados foram expressos em contagem por minuto (cpm). A curva de saturação foi 

traçada com base nesses dados e o Kd calculado por regressão não linear utilizando o 

software GraphPad Prism5 
®
. 

5.7- Marcação dos aptâmeros com 
99m

Tc 

A marcação foi executada segundo a metodologia de marcação direta (CORREA 

et al., 2014). Nessa técnica, tricina e EDDA foram utilizados como co-ligantes para 

manter o 
99m

Tc reduzido num complexo estabilizado para possibilitar a marcação dos 

aptâmeros. Em um frasco foram adicionados 20 mg de tricina e 5 mg de EDDA 

solubilizados com 300 µL de salina 0,9%. Em seguida, foi adicionado 10 µL do 

aptâmero na concentração de 200 pmol/µL. Em outro frasco, foi adicionado 10 mg de 

cloreto estanoso (SnCl2) solubilizado em 5 mL de HCl 0,25N. O pH dessa solução foi 
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ajustado para 7 com NaOH 1,0 N. Foi acrescentado 100 µL da solução de cloreto 

estanoso ao frasco contendo o aptâmero, tricina e EDDA, esse foi imediatamente 

lacrado e o vácuo produzido com auxílio de uma seringa. Logo depois, foram 

acrescentados 7,4 MBq de 
99m

Tc para a marcação destinada a estudos in vitro e 277,5 

MBq para os ensaios in vivo. Em seguida, a solução foi deixada em banho-maria a 

100ºC por 15 min para a formação da ligação e resfriada em água corrente.  

O rendimento da marcação foi determinado em cromatografia de camada 

delgada (CCD) (Figura 4). Acetona P.A. foi utilizada como fase móvel para indicar a 

porcentagem de TcO4
-
. Para definir o percentual de TcO2, foi utilizada solução de NaCl 

0,9% (m/v) e hidróxido de amônio 4% como fase móvel (Figura 4), pois esses são os 

contaminantes da marcação. As folhas cromatográficas de sílica gel 60 (TLC-SG) (fase 

estacionária) foram cortadas em tiras de 10 x 1 cm em guilhotina. O TcO4
-
 migra na 

frente juntamente com a acetona quando essa é utilizada como solvente, sendo que o 

aptâmero-
99m

Tc e o 
99m

TcO2 permanecem na origem (Rf=0). Quando o hidróxido de 

amônio é utilizado, tanto 
99m

TcO4
- 

quanto o aptâmero-
99m

Tc, migram com o solvente, 

enquanto (Rf=1) o 
99m

TcO2 permanece na origem. A combinação desses dois 

procedimentos permite a avaliação de cada um dos três componentes. Com auxílio de 

uma pipeta foi aplicado 5 µL do aptâmero marcado a 1,5 cm da margem inferior das 

fitas de CCD e conduzida a secagem a temperatura ambiente. Em seguida, a corrida foi 

realizada em tubos de ensaio contendo os eluentes e paralisada quando a fase móvel 

atingiu 0,5 cm da extremidade superior. Após a corrida, as tiras foram deixadas a 

temperatura ambiente para secagem e cortadas da seguinte forma: as tiras com o eluente 

acetona foram cortadas a 7 cm da base e as tiras com a fase móvel de salina mais 

hidróxido de amônio a 3 cm da margem, para detecção de 
99m

TcO4
-
 e de 

99m
TcO2, 

respectivamente. As atividades das frações superiores e inferiores das tiras foram 

medidas utilizando-se contador gama (Wizard-Perkin Elmer). O rendimento da 

marcação foi calculado pela média dos resultados obtidos, tendo como porcentagem da 

atividade de cada espécie radioquímica em relação à radioatividade total da fita, sempre 

o fator de retenção (Rf) correspondente. A porcentagem de 
99m

Tc reduzido e hidrolisado 

é calculado pela fórmula: 

%TcO2 = (
𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) x 100 

 Fórmula 1- Cálculo do percentual de 
99m

TcO2. 
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Para o pertecnetato, a porcentagem é calculada pela fórmula: 

%
99m

TcO4
- 
= (

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) x 100 

Fórmula 2- Cálculo do percentual de 
99m

TcO4
-
. 

 

O rendimento da marcação foi obtido seguindo a fórmula abaixo: 

Porcentagem de marcação= 100 – (% TcO4- + % TcO2) 

Fórmula 3- Cálculo da % de pureza radioquímica. 

 

 

Figura 4- Desenho esquemático da cromatografia em camada delgada. 

5.8- Avaliação da estabilidade da marcação com 
99m

Tc 

Em todos os testes, a pureza radioquímica foi determinada por cromatografia em 

camada delgada (CCD) imediatamente após a adição do aptâmero radiomarcado 

(7,4 MBq) à solução em estudo nos tempos de 1, 3, 6 e 24 horas. Todas as amostras 

foram analisadas em triplicata. 

5.8.1- Teste de estabilidade em solução salina 0,9% 

Após marcação do aptâmero com 
99m

Tc como previamente descrito, foi 

adicionado 100 µL da solução do aptâmero radiomarcado a um tubo com 1100 µL de 

solução salina 0,9%. A solução foi mantida a temperatura ambiente. 
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5.8.2- Teste de estabilidade no plasma 

Foram adicionados 100 µL do aptâmero radiomarcado a 1100 µL de plasma de 

sangue de camundongo. Essa solução foi mantida em banho-maria a 37ºC. 

5.8.3- Teste de estabilidade em excesso de cisteína 

À solução contendo o aptâmero radiomarcado foram adicionados separadamente 

50, 500 e 5000 vezes de excesso molar de cisteína. Para cada 100 µL do produto da 

marcação foram utilizados 1100 µL de cada solução de cisteína. As soluções foram 

mantidas à temperatura ambiente. 

5.9- Determinação do percentual de ligação de aptâmeros radiomarcados às 

proteínas plasmáticas  

Em uma amostra de sangue (5 mL) de camundongos Swiss foram acrescentados 

250 µL de EDTA 0,1M. O material foi centrifugado a 5000g durante 5 min para separar 

as células do plasma sanguíneo. Alíquotas de plasma de 0,5 mL foram colocadas em 3 

tubos eppendorf e acrescentados 45 µL do aptâmero radiomarcado (em frascos 

separados para cada aptâmero). A solução foi incubada a 37ºC durante 1 h e 3 h. Um 

controle foi conduzido, em duplicata para cada aptâmero, adicionando-se 0,5 mL de 

salina a 45 µL de aptâmero marcado e incubando-se igualmente a 37ºC durante 1 e 3 h. 

Esse procedimento foi realizado para monitorar uma possível precipitação dos 

aptâmeros. Após esse tempo, foi adicionado 1 mL de acetonitrila em cada tubo para 

precipitação das proteínas do plasma e esses foram vortexados por 3 min. Em seguida, 

os tubos foram centrifugados a 3500 g por 5 min para separar a fração solúvel (FS) da 

fração insolúvel (FI). As atividades da fração solúvel e insolúvel foram medidas 

utilizando contador gama (Wizard-Perkin Elmer). O percentual de radiação presente na 

fração insolúvel do plasma foi calculado pela equação:  

FS + FI= 100% 

Fórmula 4- Cálculo do percentual de radiação presente nas frações solúvel e insolúvel. 

5.10- Estudos de Biodistribuição e Cintilografia 

Os estudos com animais foram realizados de acordo com as diretrizes do Comitê 

de Ética. Os camundongos Swiss (peso 25-30g) utilizados foram anestesiados com uma 

mistura de xilazina (5 mg/kg) e cetamida (40 mg/kg). Para avaliação de cada aptâmero, 

6 camundongos foram infectados por via intramuscular (coxa direita) com S. aureus 

(1 x 10
7
 UFC) e 6 camundongos foram infectados com C. albicans (1 x 10

5
 UFC). Os 
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animais inoculados com C. albicans foram previamente imunossuprimidos conforme 

descrito no item 5.4. Após 24 h, tempo necessário para o desenvolvimento da infecção, 

foi injetado por via intravenosa em cada animal 100 µL do aptâmero marcado com 

99m
Tc (55,5 MBq) e imagens cintilográficas foram realizadas nos tempos de 1 h 30 min 

e 3 h após a injeção. Foi utilizada uma janela de 20% de simetria para um pico de 

energia de 140 keV e um colimador de baixa energia do tipo LEHR para direcionar os 

raios. Os camundongos foram anestesiados e mantidos em posição de decúbito ventral 

sob a gama câmara (Nuclide TM TH 22, Mediso, Hungria). As imagens foram obtidas 

durante 5 minutos e armazenadas em uma matriz de 256x256 pixels. As imagens 

cintilográficas foram analisadas nas regiões de interesse (ROI). Realizou-se a medida da 

ROI das patas infectadas e das contralaterais não infectadas e calculou-se a razão 

alvo/não alvo. Em seguida, foi realizada a eutanásia dos animais por deslocamento 

cervical (com os animais devidamente anestesiados). O sangue foi obtido por punção 

cardíaca e amostras de tecidos (pata direita infectada, pata esquerda, fígado, baço, 

estômago, coração, pulmão e rins) foram dissecadas, pesadas e suas atividades medidas 

em contador gama para os estudos de biodistribuição. Neste caso a relação alvo/não 

alvo foi obtida a partir da análise da radiação medida da região da pata direita infectada 

com a radiação obtida da região da pata esquerda não infectada. Padrões de dose foram 

utilizados para corrigir o decaimento físico do 
99m

Tc e calcular o percentual da dose 

injetada por grama de tecido (%ID/g) em cada órgão. Os padrões contêm a mesma dose 

injetada nos camundongos. A %ID/g para cada órgão foi calculado pela fórmula: 

%
ID

g
=

cpm órgão ÷ massa órgão

𝑐𝑝𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
× 100 

Fórmula 5- Cálculo da % de dose injetada por grama de tecido. 

5.11- Depuração sanguínea dos aptâmeros 

Os aptâmeros foram radiomarcados como previamente descrito e injetados pela 

veia caudal em camundongos Swiss (n= 7), peso 25-30g, previamente anestesiados. 

Realizou-se um pequeno corte na cauda de cada animal para coleta de sangue com o 

auxílio de um tubo capilar. A coleta foi executada nos tempos de 5, 10, 15, 30, 60, 90, 

120 e 240 min. As amostras foram pesadas, a radiação medida em contador gama 

(Wizard-Perkin Elmer) e calculadas as porcentagens de dose injetada por grama de 

tecido (%ID/g) com as médias e desvios-padrão respectivos. Os dados foram 

representados graficamente em função do tempo de análise. A meia-vida de distribuição 
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e a meia-vida de eliminação foram calculadas utilizando-se o software GraphPad 

Prism5 
®
. 

5.12- Histologia 

Após os estudos de biodistribuição, fragmentos de músculo da pata direita 

infectada foram encaminhados para a análise histopatológica no laboratório de 

Histopatologia e Imunoistoquímica do setor de Patologia do departamento de Clínica e 

Cirurgia Veterinária da UFMG. Fragmentos de tecido muscular da pata direita 

infectados por S. aureus e C. albicans foram dissecados do osso e fixados em formol 

10% durante 72 h. Posteriormente, os tecidos foram submetidos a um processo de 

desidratação com a utilização de uma série crescente de concentrações de álcool etílico 

a 70%; 80% e 90%, absoluto usado e absoluto novo durante 1 h cada em cada 

concentração, perfazendo um total de 5 h. Em seguida, os fragmentos foram submetidos 

a um processo de clarificação pela imersão em xilol por 20 min e submetidos a processo 

de impregnação com parafina por 25 min. Finalmente, esse material foi incluído em 

moldes de parafina para a realização de cortes. Esses foram realizados em micrótomo 

em secções histológicas de 4 µm que foram corados com hematoxilinaeosina (HE), PAS 

e Good-pasture para avaliação histológica. As imagens dos cortes histológicos foram 

feitas através da câmera Leica dfc295, software de captura LAS Leica adaptados no 

microscópio Leica DM4500P nas objetivas de 200x.  

5.13- Análise Estatística 

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico “one way ANOVA” 

(análise de variância) com o teste posterior de Bonferroni que compara todos os grupos, 

em pares, entre si. Quando foram comparados apenas dois grupos, os dados foram 

analisados utilizando o programa estatístico “teste t”. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o software Prism 5.0 (Graph Pad, CA, USA). A diferença entre os dados foi 

considerada significativa quando P < 0,05. 
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6- RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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6.1- Cálculo da constante de dissociação (Kd) dos aptâmeros Antibac1 e Antibac2 

Os aptâmeros Antibac1 e Antibac2 foram marcados com 
32

P na extremidade 5’ e 

as constantes de dissociação (Kd) foram determinadas através de curva de saturação 

utilizando-se análise de regressão não linear. O Kd obtido para Antibac1 foi de 

0,415 ± 0,047 µM (Gráfico 1) e para o Antibac2 foi de 1,261 ± 0,280 µM (Gráfico 2). 
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Gráfico 1- Curva de saturação de ligação do Antibac1. [O eixo X apresenta as concentrações utilizadas 

do aptâmero marcado (0,15 a 2,5 µM) na incubação com uma quantidade fixa de peptidoglicano (100 

pmoles) e o eixo Y a leitura em cpm obtida no precipitado de células. Foi utilizada a análise de 

regressão não linear para o cálculo do Kd. O Kd obtido foi de 0,415 ± 0,047 µM]. 
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Gráfico 2- Curva de saturação de ligação do Antibac2. [O eixo X apresenta as concentrações utilizadas 

do aptâmero marcado (0,15 a 2,5 µM) na incubação com uma quantidade fixa de peptidoglicano (100 

pmoles) e o eixo Y a leitura em cpm obtida no precipitado de células. Foi utilizada a análise de 

 regressão não linear para o cálculo do Kd. O Kd obtido foi de 1,261 ± 0,280 µM]. 
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Verificou-se que ambos os aptâmeros mostraram boa afinidade de ligação para o 

peptidoglicano, com constantes de dissociação na faixa submicromolar, comparando-se 

a aptâmeros obtidos para outros alvos da mesma natureza. Aptâmeros para alvos ricos 

em carboidratos, como o peptidoglicano, não são susceptíveis de atingir constantes de 

afinidade na faixa nanomolar, possível para alvos de outra natureza, já que esses grupos 

não possuem grupos carregados positivamente ou estruturas em anel aromático que 

permitem interações não covalentes estáveis com aptâmeros (GOLD et al., 1995). Para 

aptâmeros direcionados à celobiose, por exemplo, foram encontrados valores de Kd 

variando de 0,1 até 10 µM (YANG et al, 1998) e, para o aptâmero anti-sialolactose, o 

Kd foi de 4,9 µM (MASUD et al., 2004). Aptâmeros selecionados para (1→3)–β-D–

glucana apresentaram constantes de dissociação em torno de 0,3 µM (LOW; HILL; 

PECCIA, 2009). 

6.2- Marcação dos aptâmeros com 
99m

Tc e estabilidade de marcação 

Os aptâmeros foram marcados individualmente com 
99m

Tc pelo método direto 

descrito em Materiais e Métodos (item 5.7) e sua estabilidade avaliada em três 

condições: em solução salina 0.9%, no plasma e na presença de excesso molar de 

cisteína (50, 500 e 5000 vezes) nos tempos de 1, 3, 6 e 24 h. O método utilizado de 

marcação direta com 
99m

Tc permitiu rendimentos de marcação superiores a 90%. Esse 

resultado possibilita a utilização in vivo dos aptâmeros radiomarcados, levando-se em 

conta a pequena porcentagem de 
99m

TcO4
-
 e de 

99m
TcO2. Essas espécies, quando 

presentes em alta porcentagem, reduzem a qualidade da imagem cintilográfica e 

contribuem para a localização indesejada de radiação em órgãos como estômago e 

tireoide (
99m

TcO4
-
) ou fígado e baço (

99m
TcO2) (THRALL & ZIESSMAN, 2014). 

Salientando que as técnicas de CCD são destinadas à separação e à identificação de 

componentes de uma mistura (MOFFAT; OSSELTON; WIDDOP, 2004), entretanto, de 

precisão limitada para a quantificação desses componentes. 

6.2.1- Teste de estabilidade em solução salina 0,9%  

O rendimento de marcação obtido para o Antibac1 foi de 95,50 ± 1,07 e para o 

Antibac2 foi de 95,46 ± 1,08%. Nesse teste houve estabilidade até 3 h com decréscimo 

abaixo de 90% às 6 h e novo aumento às 24 h para ambos os aptâmeros (Tabela 2 e 

Tabela 3). 
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6.2.2- Teste de estabilidade no plasma 

O rendimento de marcação foi de 93,87 ± 0,21% para o Antibac1 e de 95,70 ± 

0,74% para o Antibac2. Nesse teste, os resultados mantiveram-se acima de 90% até o 

tempo de 24 h para os dois aptâmeros (Tabela 2 e Tabela 3)  

6.2.3- Teste de estabilidade em excesso de cisteína 

A cisteína é um aminoácido que possui um grupo tiol (SH) doador de elétrons 

pelo qual o 
99m

Tc apresenta uma grande afinidade, por isso ela compete com as 

moléculas vizinhas pelo 
99m

Tc. No teste de estabilidade do Antibac1, em excesso molar 

de cisteína, o resultado foi contraditório, sendo que na concentração de 1:50 a 

porcentagem da marcação decresceu na primeira hora, manteve-se estável até 6 h com 

nova diminuição às 24 h (Tabela 2). Na concentração de 1:500, houve pequena 

diminuição na primeira hora com manutenção de estabilidade às 3 h, aumento às 6 h e 

nova redução às 24 h (Tabela 2). Na concentração de 1:5000, a pureza da marcação 

manteve-se estável até às 3 h com pequena contração às 6 h e novo incremento às 24 h 

(Tabela 2).  

Para o Antibac2, a pureza de marcação na concentração de 1:50 manteve-se 

estável na primeira hora com pequena redução às 3 h, novo declínio às 6 h e aumento às 

24 h (Tabela 3). Na concentração de 1:500, ocorreu pequeno abaixamento na primeira 

hora com reduzida ascensão às 3 h, manutenção às 6 h e nova redução às 24 h (Tabela 

3). Já na concentração de 1:5000 a pureza manteve-se estável até o tempo de 24 h 

(Tabela 3).  

A maior estabilidade da marcação na relação molar de 1:5000 de cisteína é 

aparentemente paradoxal. Uma possível explicação seria que nessa concentração as 

moléculas de cisteína, na presença de oxigênio, tenham reagido entre si formando 

resíduos de cistina, diminuindo assim a disponibilidade do grupo SH livre para ligação 

ao tecnécio. Outra possibilidade seria que na concentração de 1:50 as moléculas de 

cisteína poderiam estar mais separadas umas das outras facilitando assim, a exposição 

dos grupos SH. 
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Tabela 2- Estabilidade do aptâmero Antibac1 radiomarcado com 
99m

Tc em salina 0,9%, plasma de 

camundongo e excesso molar de cisteína. 
Rendimento de marcação % 

Tempo (h) Salina Plasma Cys 1:50 Cys 1:500 Cys 1:5000 

0 95,50 ± 1,07 93,87 ± 0,21 96,09 ± 0,14 96,09 ± 0,14 96,09 ± 0,14 

1 92,49 ± 2,09 97,49 ± 0,09 72,48 ± 1,00 83,29 ± 0,36 95,38 ± 2,37 

3 92,93 ± 0,19 97,81 ± 0,04 73,09 ± 1,00 86,41 ± 0,73 95,83 ± 0,41 

6 77,00 ± 0,43 97,34 ± 0,26 71,89 ± 0,61 95,47 ± 0,69 85,45 ± 0,48 

24 93,11 ± 0,29 94,41 ± 1,48 48,88 ± 2,33 67,73 ± 1,54 92,15 ± 0,65 

 

Tabela 3- Estabilidade do aptâmero Antibac2 radiomarcado com 
99m

Tc em salina 0,9%, plasma de 

camundongo e excesso molar de cisteína. 

Rendimento de marcação % 

Tempo (h) Salina Plasma Cys 1:50 Cys 1:500 Cys 1:5000 

0 95,46 ± 1,08 95,70 ± 0,74 89,39 ± 1,24 89,39 ± 1,24 89,39 ± 1,24 

1 91,96 ± 0,28 97,62 ± 0,99 89,71 ± 1,26 80,65 ± 1,42 92,58 ± 1,66 

3 90,01 ± 0,51 98,06 ± 0,70 81,94 ± 1,86 84,53 ± 0,48 95,01 ± 1,43 

6 71,25 ± 0,96 97,01 ± 1,46 54,81 ± 1,62 84,53 ± 0,48 95,01 ± 1,43 

24 92,14 ± 1,37 95,98 ± 1,39 73,94 ± 2,49 56,80 ± 2,47 88,18 ± 0,51 

 

O aptâmero Antibac1 foi satisfatoriamente marcado com 
99m

Tc apresentando 

rendimento superior a 90%. A estabilidade da marcação foi adequada em salina e 

plasma. Em excesso de cisteína, nas relações molares de 1:50 e 1:500, foi constatado 

declínio percentual significativo na marcação evidenciando uma perda por 

transquelação do radionuclídeo. O mesmo não ocorreu na relação molar de 1:5000, 

provavelmente pelos motivos discutidos anteriormente. 

Para o Antibac2, os rendimentos de marcação foram na faixa de 90% ou 

superiores e a estabilidade da marcação também foi satisfatória em presença de salina e 

plasma. Em excesso de cisteína, o comportamento foi similar ao observado para o 

Antibac1.  

Em linhas gerais os resultados de estabilidade da radiomarcação em salina, 

plasma e excesso de cisteína indicam que o processo foi adequado para marcação dos 

aptâmeros Antibac1 e Antibac2, pois indica a estabilidade da ligação dos átomos de 

tecnécio com as moléculas dos aptâmeros. 

6.3- Determinação do percentual de ligação de aptâmeros radiomarcados às 

proteínas plasmáticas  

Os aptâmeros radiomarcados foram incubados com plasma de camundongo 

Swiss e as proteínas plasmáticas foram precipitadas utilizando-se acetonitrila. A média 

de ligação do Antibac1 às proteínas plasmáticas (fração insolúvel) foi de 39,5 ± 2,9 no 
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tempo de 1 h e de 43,6 ± 1,2 às 3 h. As porcentagens da fração solúvel foram de 60,5 ± 

2,9 às 1 h e de 56,4 ± 1,2 às 3 h. A média de ligação do Antibac2 às proteínas 

plasmáticas (fração insolúvel) foi de 37,6 ± 2,0 no prazo de 1 h e de 40,9 ± 0 no tempo 

de 3 h. As porcentagens da fração solúvel foram de 62,4 ± 2,0 às 1h e de 59,1 ± 0 às 3 

h. Não houve precipitação de proteínas no teste controle com salina, demonstrando 

assim que, os aptâmeros não se precipitam nessas condições. Esses resultados indicam 

que os dois aptâmeros avaliados são propensos à ligação inespecífica às proteínas 

plasmáticas. 

6.4- Estudo de Biodistribuição com os aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2  

Os aptâmeros foram radiomarcados com 
99m

Tc como descrito no item 5.4. A 

marcação direta possibilita ganho de tempo e rendimento na preparação dos aptâmeros 

radiomarcados, reduzindo o número de etapas. Isso torna o processo mais fácil e menos 

laborioso. A redução da manipulação da preparação também diminui as chances de 

degradação. Para os ensaios de biodistribuição e imageamento foram utilizadas 

preparações dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2 com rendimentos de 

marcação superiores a 90%. 

As infecções por S. aureus ou C. albicans foram realizadas por via 

intramuscular na coxa direita, conforme metodologia descrita no item 5.10. Após 24 

horas da realização da infecção, foi verificado um edema visível nas coxas infectadas, 

quando comparadas com as coxas contralaterais. Posteriormente à radiomarcação, os 

aptâmeros foram injetados por via intravenosa (100 µL) e a biodistribuição realizada 

logo após a última imagem no tempo de 3 h pós-inoculação. As amostras de tecidos 

foram dissecadas e suas atividades medidas em contador gama. O aptâmero 
99m

Tc-

Antibac1 no grupo de animais infectados por S. aureus apresentou uma relação alvo/não 

alvo de 2,81 ± 0,67 (Tabela 4), superior a 1,5, considerado válido para fins de 

diagnóstico (PHILLIPS, 1999), indicando haver captação específica no foco infeccioso. 

A relação alvo/não alvo no mesmo modelo experimental com a 
99m

Tc-biblioteca foi de 

1,52 ± 0,07 (Tabela 5). No Gráfico 3, podemos observar a comparação da 

biodistribuição entre o 
99m

Tc-Antibac1 e a 
99m

Tc-biblioteca no grupo de animais 

infectados com S. aureus e no Gráfico 4 a comparação da relação alvo/não alvo do 

99m
Tc-Antibac1 e da 

99m
Tc-biblioteca nesse mesmo modelo. No modelo experimental 

com infecção por C. albicans a relação alvo/não alvo obtida para o 
99m

Tc-Antibac1 foi 

de 1,46 ± 0,11 (Tabela 6), similar a obtida para a 
99m

Tc-biblioteca nesse mesmo 
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modelo: 1,52 ± 0,05 (Tabela 7). No Gráfico 5 está apresentada a comparação da 

biodistribuição do 
99m

Tc-Antibac1 e da 
99m

Tc-biblioteca no grupo inoculado com C. 

albicans e no Gráfico 6 a comparação da relação alvo/não alvo do 
99m

Tc-Antibac1 e da 

99m
Tc-biblioteca nesse modelo. A relação alvo/não alvo do aptâmero 

99m
Tc-Antibac1 no 

modelo com S. aureus foi estatisticamente superior à da 
99m

Tc-biblioteca e não houve 

diferença estatística entre o 
99m

Tc-aptâmero e a 
99m

Tc-biblioteca no modelo C. albicans. 
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Tabela 4- Biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac1 após 3h da inoculação no grupo infectado por S. aureus. 

 Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 234019 0,185 269935 0,213 223320 0,176 743531 0,588 592375 0,468 202584 0,160 77018,49 0,298 

Fígado 555534 0,439 643680 0,509 563383 0,445 1990071 1,573 666245 0,527 680524 0,538 1309131 0,672 

Baço 93159 0,074 109415 0,086 95431 0,075 277724 0,219 131940 0,104 112339 0,089 30890 0,108 

Estômago 49132 0,038 94217 0,074 71909 0,057 271630 0,215 79770 0,063 55782 0,044 45498 0,082 

Coração 101873 0,0805 102150 0,081 107551 0,085 292878 0,231 128555 0,102 84404 0,067 35013 0,108 

Pulmão 165969 0,131 198583 0,157 149193 0,118 436581 0,345 209118 0,165 170172 0,134 77584 0,175 

Rins 2982274 2,357 2937297 2,321 2630207 2,079 6844129 5,409 3143697 2,484 2546692 2,013 1645559 2,777 

Coxa dir 

(inf) 338158 0,267 361460 0,286 

 

261926 

 

0,207 837100 0,662 440079 0,348 324862 0,257 233257 0,338 

Coxa esq 132952 0,105 107127 0,085 164479 0,130 278571 0,220 130601 0,103 108928 0,086 70241 0,122 

Relação 

alvo/não 

alvo* 

2,54 3,37 

 

1,59 3,00 

 

3,37 

 

2,98 

 

2,81 

* Determinada pela razão da %ID/g entre a coxa direita infectada e a coxa esquerda não infectada. 
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Tabela 5- Biodistribuição da biblioteca radiomarcada após 3h da inoculação no grupo infectado por S. aureus. 

 Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 918117 0,11 82935 0,10 89055 0,10 98370 0,11 89958 0,10 107675 0,12 26745 0,11 

Fígado 252062 0,29 226779 0,26 237310 0,27 388301 0,45 267280 0,31 320401 0,37 526747 0,33 

Baço 42677 0,05 34589 0,04 38719 0,05 42473 0,05 39030 0,05 5290 0,01 7224 0,04 

Estômago 95578 0,11 245366 0,28 24104 0,03 50874 0,06 33334 0,04 38 0,00 46314 0,09 

Coração 33153 0,04 38642 0,05 36726 0,04 43621 0,05 45052 0,05 44843 0,05 6761 0,05 

Pulmão 74146 0,09 61144 0,07 71941 0,08 69954 0,08 61848 0,07 65001 0,08 18079 0,08 

Rins 1316919 1,52 1140367 1,32 1531523 1,77 2007326 2,32 1295701 1,50 1975694 2,28 720265 1,78 

Coxa dir 

(inf) 51784 0,06 47209 0,06 54525 0,06 60952 0,07 54308 0,06 59504 0,07 156464 0,06 

Coxa esq 33227 0,04 30922 0,04 39369 0,05 40817 0,05 35894 0,04 36799 0,04 38265 0,04 

Relação 

alvo/não 

alvo 

1,57 1,52 1,4 1,48 1,53 1,6 1,51 
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Gráfico 3- Comparação da biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac1 e da 
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por S. aureus. 
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Gráfico 4- Comparação da relação alvo/não alvo do

99m
Tc-Antibac1 com a 

99m
Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por S. aureus. [O símbolo (*) indica diferença estatística em relação ao controle (biblioteca), p < 0,05]. 
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Tabela 6- Biodistribuição do 
99m

Tc-Antibac1 após 3h da inoculação no grupo infectado por C. albicans. 

 

 

 

 

 

Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 90884 0,080 207293 0,183 256056 0,226 256056 0,226 300119 0,136 153573 0,265 210663 0,186 

Fígado 1349381 1,192 1175369 1,038 928768 0,820 1406304 1,242 1247051 1,101 705257 0,623 1135355 1,00 

Baço 111089 0,098 93118 0,082 265676 0,235 126545 0,112 171472 0,151 85104 0,075 142167 0,126 

Estômago 735783 0,650 718773 0,635 3733482 3,298 1016205 0,898 1215944 1,074 691683 0,611 1351978 1,194 

Coração 120061 0,106 76481 0,068 95334 0,084 92700 0,082 66089 0,058 166135 0,147 102800 0,091 

Pulmão 262365 0,232 151934 0,134 178930 0,158 117344 0,104 213823 0,189 109124 0,096 172253 0,152 

Rins 7396673 6,533 6824767 6,028 6049386 5,343 6230942 5,503 16638732 14,696 4617555 4,078 7959676 7,030 

Coxa dir 

(inf) 104806 0,093 78172 0,069 107553 0,095 89612 0,079 

 

105440 

 

0,093 70064 0,062 92608 0,082 

Coxa esq 76944 0,068 53589 0,047 65462 0,058 58637 0,052 88560 0,078 45069 0,040 64710 0,057 

Relação 

alvo/não 

alvo 

1,36 1,46 1,64 1,53 1,19 1,55 1,46 
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 Tabela 7- Biodistribuição da biblioteca radiomarcada após 3h da inoculação no grupo infectado por C. albicans. 

 Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 95478 0,119 9516 0,012 117490 0,147 163309 0,204 34037 0,043 110768 0,139 88433 0,111 

Fígado 428300 0,536 505440 0,632 562907 0,704 783737 0,981 782397 0,979 695112 0,870 626315 0,784 

Baço 48602 0,061 50043 0,063 58221 0,073 80351 0,101 59544 0,075 63800 0,080 60094 0,075 

Estômago 162667 0,204 174356 0,218 105413 0,132 537357 0,672 137261 0,172 91980 0,115 201506 0,252 

Coração 40341 0,050 36359 0,045 39614 0,050 58305 0,073 27951 0,035 52499 0,066 42511 0,053 

Pulmão 82858 0,104 94392 0,118 93693 0,117 124234 0,155 82051 0,103 97326 0,122 95759 0,120 

Rins 2853827 3,571 2299562 2,877 2374628 2,971 4874571 6,099 3256984 4,075 3668835 4,591 3221401 4,031 

Coxa dir 

(inf) 50174 0,063 49092 0,061 65936 0,083 77434 0,097 

 

67862 

 

0,085 58178 0,073 61446 0,077 

Coxa esq 35266 0,044 30798 0,039 42607 0,053 50621 0,063 45496 0,057 38258 0,048 40508 0,051 

Relação 

alvo/não 

alvo 

1,43 1,56 1,56 1,53 1,49 1,52 1,52 
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Gráfico 5- Comparação da biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac1 e da 
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por C. albicans. 
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Gráfico 6- Comparação da relação alvo/não alvo do 

99m
Tc-Antibac1 com a 

99m
Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por C. albicans. 

 

 

O aptâmero 
99m

Tc-Antibac2 no grupo infectado com S. aureus mostrou uma relação 

alvo/não alvo de 2,61 ± 0,66 (Tabela 8) estatisticamente superior à da 
99m

Tc-biblioteca (1,52 

± 0,07) no mesmo modelo de infecção (Tabela 5). No grupo infectado com C. albicans, essa 

relação para o 
99m

Tc-Antibac2 foi de 1,75 ± 0,19 (Tabela 9) e para a 
99m

Tc-biblioteca de 1,52 
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± 0,05 (Tabela 7). No Gráfico 7 observamos a comparação da biodistribuição entre o 
99m

Tc-

Antibac2 e a 
99m

Tc-biblioteca no animais infectados com S. aureus e no Gráfico 8 está 

apresentada a comparação das relações alvo/não alvo nesse mesmo grupo. No Gráfico 9 está 

apresentada a comparação da biodistribuição do 
99m

Tc-Antibac2 com a 
99m

Tc-biblioteca no 

modelo de infecção por C. albicans e no Gráfico 10, a comparação das relações alvo/não alvo 

nesse grupo. Nesse caso, verificou-se que a relação alvo/não alvo do 
99m

Tc-Antibac2 nos 

animais infectados com S. aureus foi significativamente superior em relação a 
99m

Tc-

biblioteca no mesmo modelo de infecção e no modelo com C. albicans também houve 

diferença estatística entre o 
99m

Tc-Antibac2 e a 
99m

Tc-biblioteca. 

No Gráfico 11, está apresentada a comparação das relações alvo/não-alvo para a 

99m
Tc-biblioteca,

 99m
Tc-Antibac1 e 

99m
Tc-Antibac2 no modelo de infecção experimental por S. 

aureus e, no Gráfico 12, a mesma comparação para os resultados obtidos no modelo de 

infeção por C. albicans. 

O conjunto dos resultados de biodistribuição demonstraram que o aptâmero 
99m

Tc-

Antibac1 foi efetivo para diferenciar focos de infecção bacteriana de focos de infecção 

fúngica. Já o 
99m

Tc-Antibac2 apresentou relação alvo/não-alvo ligeiramente superior ao 

controle em focos de infecção fúngica.  
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Tabela 8- Biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac2 após 3 h da inoculação no grupo infectado por S. aureus. 

 

 Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 1402035 1,289 1156511 1,063 308260 0,283 687976 0,632 182846 0,168 95405 0,088 638839 0,587 

Fígado 2525322 2,321 1752907 1,611 1079837 0,993 1072485 0,986 524889 0,483 762609 0,701 1286342 1,183 

Baço 448992 0,413 426221 0,392 156329 0,144 295593 0,271 109238 0,100 168325 0,155 267449 0,246 

Estômago 325056 0,299 418285 0,385 193196 0,178 409355 0,376 293038 0,269 275064 0,253 318999 0,293 

Coração 600881 0,552 394385 0,363 152640 0,140 263946 0,243 80684 0,074 166756 0,153 276549 0,254 

Pulmão 962389 0,885 765164 0,703 303850 0,279 535789 0,493 168730 0,155 297531 0,274 505575 0,465 

Rins 7456073 6,854 8488457 7,803 3868878 3,557 5248484 4,825 2186849 2,010 3767210 3,463 5169325 4,752 

Coxa dir 

(inf) 863421 0,794 716873 0,659 356331 0,328 332054 0,305 197951 0,182 415900 0,382 811905 0,442 

Coxa esq 375296 0,345 329621 0,303 117532 0,108 190793 0,175 58873 0,054 137401 0,126 201586 0,185 

Relação 

alvo/não 

alvo 

2,30 2,17 3,03 1,74 3,36 3,03 2,61 
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Tabela 9- Biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac2 após 3 h da inoculação no grupo infectado por C. albicans. 

 

 

Animal 

1 2 3 4 5 6 Média 

Tecido cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g cpm/g %ID/g 

Sangue 267252 0,301 129438 0,146 83328 0,094 106882 0,120 119204 0,134 112198 0,126 136384 0,154 

Fígado 355656 0,401 293431 0,330 413701 0,466 319619 0,360 335076 0,377 310300 0,349 337964 0,381 

Baço 141756 0,160 67945 0,077 64319 0,072 68531 0,077 96078 0,108 67540 0,076 84362 0,095 

Estômago 240648 0,271 130572 0,147 97508 0,110 315600 0,355 67300 0,076 65492 0,074 152853 0,172 

Coração 142247 0,160 56239 0,063 40558 0,046 36167 0,041 47715 0,054 45096 0,051 61337 0,069 

Pulmão 187042 0,211 110609 0,125 84032 0,095 83453 0,094 107583 0,121 94707 0,107 111238 0,125 

Rins 1844882 2,078 1920389 2,163 1732922 1,951 2456124 2,766 1686236 1,899 2024239 2,280 1944132 2,189 

Coxa dir 

(inf) 133807 0,151 107395 0,121 60815 0,068 127981 0,144 60858 0,069 64438 0,073 92549 0,104 

Coxa esq 79882 0,090 52706 0,059 37309 0,042 83126 0,094 36200 0,041 33562 0,038 53797 0,061 

Relação 

alvo/não 

alvo 

1,68 2,04 1,63 1,54 1,68 1,92 1,75 
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Gráfico 7-- Comparação da biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac2 e da
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por S. aureus. 
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Gráfico 8- - Comparação da relação alvo/não alvo do 
99m

Tc-Antibac2 com a 
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por S. aureus. [O símbolo (*) indica diferença estatística em relação ao controle (
99m

Tc-biblioteca) p < 

0,05]. 
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Gráfico 9- Comparação da biodistribuição do aptâmero 
99m

Tc-Antibac2 e da 
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por C. albicans. 
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Gráfico 10- Comparação da relação alvo/não alvo do 
99m

Tc-Antibac2 com a 
99m

Tc-biblioteca no modelo de 

infeção por C. albicans [O símbolo (*) indica diferença estatística em relação ao controle (
99m

Tc-biblioteca) p < 

0,05]. 
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Gráfico 11- Relação alvo/não alvo obtidas nos ensaios de biodistribuição dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1,  
99m

Tc-

Antibac2 e da 
99m

Tc-biblioteca no modelo de infeção por S. aureus. [O símbolo (*) indica diferença estatística de 

ambos em relação a 
99m

Tc-biblioteca p< 0,05]. 
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Gráfico 12- Relação alvo/não alvo obtidas nos ensaios de biodistribuição dos aptâmeros 

99m
Tc-Antibac1.  

99m
Tc-

Antibac2 e da 
99m

Tc-biblioteca no modelo de infeção por C. albicans. [O símbolo (*) indica diferença estatística 

do 
99m

Tc-Antibac2 em relação a 
99m

Tc-biblioteca p< 0,05].  

 

Foi utilizada como controle uma biblioteca radiomarcada constituída de 

oligonucleotídeos com tamanho similar aos aptâmeros em ambos os modelos experimentais 

de infecção. Essa atua como marcador de fluxo sanguíneo e indicador de captação 

inespecífica visto que não possui especificidade para S. aureus ou C. albicans. Os valores na 

faixa de 1,5 para as relações alvo/não alvo verificados para a 
99m

Tc-biblioteca nos ensaios de 

biodistribuição, para ambos os microrganismos, possivelmente se deve ao aumento da 

permeabilidade vascular e vasodilatação causada pelo processo inflamatório que acompanha a 

infecção. Os resultados indicam que ambos os aptâmeros apresentaram relação alvo/não alvo 
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superior à da biblioteca no modelo de infeção bacteriana, demostrando que ocorreu captação 

específica devido à presença da bactéria no foco infeccioso. O mesmo não ocorreu em relação 

ao modelo de infeção com C. albicans, onde a relação alvo/não alvo para o aptâmero 
99m

Tc-

Antibac1 foi similar à da 
99m

Tc-biblioteca. Já o 
99m

Tc-Antibac2 foi capaz de detectar a 

presença de C. albicans, uma vez que, houve diferença estatística entre esse e a 

99m
Tc-biblioteca. 

O perfil de biodistribuição dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2 em 

camundongos Swiss apresentado em %ID/g mostrou que todos os grupos experimentais 

apresentaram altos níveis de radioatividade nos rins, indicando a via renal como a principal 

via de eliminação do radiotraçador. A eliminação renal já era esperada, uma vez que os 

aptâmeros apresentam baixo peso molecular (17,32 kDa para o 
99m

Tc-Anticac1 e 18,83 kDa 

para o 
99m

Tc-Anticac2), natureza hidrofílica e foram marcados pelo método de marcação 

direta que não adiciona grupos quelantes à molécula que poderiam alterar suas propriedades. 

Atualmente, o 
99m

Tc é o radioisótopo mais utilizado nos procedimentos diagnósticos 

em medicina nuclear devido às suas características físicas favoráveis como meia-vida de 6,02 

h e emissão gama principal de 140,51 KeV (89%) (WELCH & REDVANLY, 2003). A 

marcação de aptâmeros com 
99m

Tc tem sido executada utilizando-se uma etapa de síntese 

precedente. Nessa reação, uma molécula quelante do 
99m

Tc é ligada ao aptâmero para depois o 

complexo aptâmero-quelante ser marcado. Alguns quelantes como MAG2, MAG3, MetCyc, 

HYNIC, DTPA e DOTA têm sido utilizados com sucesso (ZHANG et al, 2000) (HICKE et 

al, 2006) (FERREIRA; MATTHEWS; MISSAILIDIS, 2006) (BORBAS et al, 2007). 

Como comentado anteriormente, a utilização de quelantes para marcação com 
99m

Tc 

pode alterar o perfil de biodistribuição (HICKE et al.,2006). Hicke et al utilizaram o aptâmero 

TTA1 para a proteína extracelular tenascina-C a fim de identificar glioblastomas. Ao 

conjugarem o aptâmero TTA1 ao quelante MAG2, observou-se elevada captação intestinal, 

mas com a conjugação do aptâmero ao quelante DTPA, observou-se captação no fígado e 

rins. Por sua vez, a conjugação de polietilenogligol (PEG), que é hidrofílico, aboliu a 

depuração hepatobiliar e levou a alta captação pelos rins. BORBAS et al (2007), conjugaram 

o aptâmero anti-MUC1, desenvolvido para o diagnóstico de adenocarcinomas com MAG3, e 

observou elevada captação pelos rins e fígado. VARMIRA et al (2014) conjugaram o 

aptâmero anti-HER2, selecionado para o diagnóstico de carcinoma de ovário humano 

(linhagem SKOV-3) ao quelante HYNIC, e observou elevada captação pelos rins e rápida 
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depuração no sangue. Neste estudo, não foram utilizados quelantes, já que foi utilizado um 

processo direto de marcação de aptâmeros (CORREA et al., 2014) desenvolvido pelo nosso 

grupo de pesquisa. 

6.5- Depuração sanguínea dos aptâmeros radiomarcados  

A farmacocinética foi estimada utilizando curva de regressão não linear. No Gráfico 

13 está apresentada a curva de depuração do 
99m

Tc-Antibac1 e, no Gráfico 14 para o 
99m

Tc-

Antibac2. Para o 
99m

Tc-Antibac1, a meia-vida de distribuição foi de 6,66 min e a meia-vida de 

eliminação foi de 41,26 min enquanto que para o aptâmero 
99m

Tc-Antibac2, a meia-vida de 

distribuição foi de 4,90 min e a meia-vida de eliminação foi de 31,58 min. Os dois aptâmeros 

circularam rapidamente e foram celeremente eliminados do sangue, como relatado para outros 

aptâmeros (GIJS, et al., 2015).  

Um oligonucleotídeo curto, resistente a nucleases, administrado por via intravenosa 

apresenta uma meia-vida in vivo de menos de 10 min, a menos que a filtração possa ser 

bloqueada, quer facilitando a distribuição rápida na corrente sanguínea dos tecidos, ou 

aumentando o peso molecular aparente do oligonucleotídeo acima do corte de tamanho eficaz 

para o glomérulo (HEALY et al., 2004). Os aptâmeros em geral possuem de 30-40 

nucleotídeos, possuem diferentes tipos de modificações químicas e assumem estruturas 

terciárias complexas que são, em muitos aspectos, mais semelhantes às formas 

tridimensionais de proteínas globulares do que aos ácidos nucleicos. Estudos envolvendo 

oligonucleotídeos anti-senso exploraram os efeitos de várias químicas de conjugação na 

farmacocinética e biodistribuição, com o objetivo de aumentar a liberação de moléculas anti-

senso para os seus locais de ação dentro das células ou dentro de certos tipos de tecido in vivo 

(MANOHARAN, 2002). Foi relatado que a conjugação com colesterol aumenta a meia-vida 

de circulação de oligonucleotídeos anti-senso, muito provavelmente por associação com 

lipoproteínas plasmáticas (DE SMIDT et al., 1991). 

Hicke et al. (2006) realizaram estudos de biodistribuição com o aptâmero TTA1. O 

TTA1 marcado com 
99m

Tc, exibiu depuração rápida do sangue e meia-vida de menos de 2 

min. 

O ensaio de ligação a proteínas do plasma mostrou que os aptâmeros em questão são 

propensos à ligação não específica nas proteínas plasmáticas. Essa ligação retarda a filtração 

glomerular e a excreção urinária de oligonucleotídeos (YOUNES, BOISGARD, TAVITIAN, 
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2002). A ligação às proteínas plasmáticas pode explicar a meia-vida de eliminação de 41,26 

min para o 
99m

Tc-Antibac1 e de 31,58 min para o 
99m

Tc-Antibac2, já que foram superiores ao 

esperado, considerando-se a natureza hidrofílica dos aptâmeros, carga negativa e os 

respectivos pesos moleculares abaixo da faixa de exclusão de 50 kDa que possibilita a 

filtração glomerular. Entretanto, esses tempos de meia-vida de eliminação podem ser 

considerados como satisfatórios, pois evitam uma depuração excessivamente rápida dos 

aptâmeros ao mesmo tempo em que permitem a obtenção de uma elevada relação 

alvo/background em período curto de tempo. 
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Gráfico 13- Depuração sanguínea do 99m

Tc-Antibac1. 
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Gráfico 14- Depuração sanguínea do 
99m

Tc-Antibac2. 
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A radioatividade nos rins verificada nos ensaios de biodistribuição parece refletir o 

metabolismo de eliminação e excreção dos aptâmeros radiomarcados, que ainda era 

significativo quando os animais foram eutanasiados (3 h pós-inoculação). Moléculas 

carregadas negativamente, tais como aptâmeros, são propensos à ligação não específica às 

proteínas do sangue, especialmente a albumina e α2-macroglobulina (HENRY et al., 2012). 

Essa ligação retarda a filtração glomerular e a excreção urinária de oligonucleotídeos 

(GEARY et al., 2015) (LEVIN; YU; GEARY, 2007). A possível contribuição da ligação 

específica do aptâmero ao epitélio renal, mediada por receptores, não pode ser ignorada. 

Alguns estudos mostram que os rins são capazes de acumular oligonucleotídeos através de 

transportadores (YOUNES; BOISGARD; TAVITIAN, 2002). Uma proteína que parece 

funcionar como um canal permitindo a passagem de ácidos nucleicos foi purificada da 

membrana de células da borda renal de rato (HANS et al., 1998). O mecanismo específico 

para a absorção de DNA pelas células epiteliais tubulares renais permanece obscuro, mas 

outros receptores também podem estar envolvidos, tais como a megalina, o receptor para a 

reabsorção de albumina ou o receptor scavenger (HENRY et al., 2012). Os dados 

farmacocinéticos obtidos nesse estudo são bastante semelhantes aos encontrados em trabalhos 

anteriores com aptâmeros radiomarcados que seguem a via de excreção renal (DOS SANTOS 

et al., 2015) (VARMIRA et al., 2014) (NOAPARAST et al., 2015) (KRYZA et al., 2016).  

6.6- Imagens cintilográficas 

As imagens cintilográficas adquiridas após a administração dos aptâmeros 

radiomarcados para todos os grupos apresentaram uma alta captação nos rins e bexiga. O 

mesmo ocorreu para a biblioteca radiomarcada. Estes resultados indicam a via urinária como 

a principal trajetória de eliminação (KLUSSMANN, 2006), confirmando os achados dos 

experimentos de biodistribuição. Esses resultados estão de acordo com o reduzido tamanho e 

com a natureza hidrofílica da molécula (RANG et al., 2004). 

Nos camundongos que receberam o 
99m

Tc-Antibac1 e foram infectados com S. aureus, 

pode-se visualizar a captação de radiação nos focos infecciosos da coxa direita nos tempos de 

1 h e 30 min e 3 h (Figura 5), não se observando captação na coxa esquerda. As relações 

alvo/não alvo determinadas por análise de ROI das imagens foram de 4,7 ± 0,9 no tempo de 

1 h e 30 min e 4,6 ± 1,1 às 3 h. Os animais infectados com S. aureus que receberam a 

99m
Tc-biblioteca apresentaram relação alvo/não alvo de 1,55 ± 0,36 no tempo de 1 h e 30 min 



 

66 

 

e de 1,67 ± 0,43 no tempo de 3 h e não foram observadas diferenças evidentes entre a coxa 

direita e esquerda (Figura 6), corroborando os resultados obtidos na biodistribuição e 

demonstrando a elevada captação do 
99m

Tc-Antibac1 no sítio de infecção. No grupo infectado 

com C. albicans, tanto nos animais que receberam 
99m

Tc-Antibac1 (Figura 7) ou nos que 

receberam a 
99m

Tc-biblioteca (Figura 8), não se verificou captação no foco infecioso. Nesse 

grupo experimental, para o 
99m

Tc-Antibac1, as relações alvo/não-alvo foram de 2,0 ± 0,3 no 

tempo de 1 h e 30 min e de 2,0 ± 0,6 às 3 h e para a 
99m

Tc-biblioteca de 2,14 ± 0,29 no prazo 

de 1 h e 30 min e de 1,88 ± 0,62 no tempo de 3 h. 

No grupo de animais infectado com S. aureus injetados com 
99m

Tc-Antibac2 (Figura 

9) a relação alvo/não alvo determinada pela ROI foi de 3,5 ± 0,7 no tempo de 1 h e 30 min e 

de 3,7 ± 1,5 no prazo de 3 h que são estatisticamente superiores a da 
99m

Tc-biblioteca, 

respaldando os resultados obtidos na biodistribuição. Já no grupo infectado com C. albicans 

que recebeu o 
99m

Tc-Antibac2 (Figura 10) essa relação foi de 2,5 ± 0,2 às 1 h e 30 min e 1,9 ± 

0,5 às 3 h, sem diferença estatística em relação a 
99m

Tc-biblioteca, resultado discordante do 

obtido na bioditribuição. Esta diferença pode ser explicada pela geometria de detecção 

utilizada em cada técnica: poço na biodistribuição e planar nas imagens cintilográficas.  

 

 

 

 

                         A                                                                    B 

                  

Figura 5- Camundongo infectado com S.aureus e injetado com 
99m

Tc Antibac1 nos tempos de 1 h e 30 min (A) e 

3 h (B) 
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                        A                                                                     B 

           

Figura 6- Camundongo infectado com S. aureus e injetado com a 
99m

Tc-biblioteca nos tempos de 1 h e 30 min 

(A) e 3 h (B). 
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Figura 7- Camundongo infectado com C. albicans e injetado com 
99m

Tc-Antibac1 nos tempos de 1 h e 30 min 

(A) e 3 h (B). 
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Figura 8- Camundongo infectado com C. albicans e injetado com 

99m
Tc-biblioteca nos tempos de 1 h e 30 min 

(A) e 3 h (B). 
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Figura 9- Camundongo infectado com S. aureus e injetado com 

99m
Tc-Antibac2 nos tempos de 11 h e 30 min 

(A) e 3 h (B). 

 

 



 

69 

 

                          A                                                                                           B 

                                       
Figura 10- Camundongo infectado com C. albicans e injetado com 

99m
Tc-Antibac2 nos tempos de 1 h e 30 min 

(A) e 3 h (B). 

 

No Gráfico 15 estão comparadas as relações alvo/não-alvo obtidas através da ROI 

para os aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1, 
99m

Tc-Antibac2 e a 
99m

Tc-biblioteca no grupo infectado 

com S. aureus nos tempos de 1 h e 30 min e de 3h. Percebe-se que os aptâmeros 
99m

Tc-

Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2 apresentaram relações alvo/não-alvo significativamente maiores 

que o da 
99m

Tc-biblioteca em ambos os tempos. 
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Gráfico 15- Relação alvo/não alvo determinadas por ROI dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2 e da 
99m

Tc-biblioteca no grupo infectado com S. aureus nos tempos de 1 h 30 min e 3 h. [O símbolo (*) indica 

diferença estatística em relação ao controle (biblioteca) p < 0,05]. 

 

No Gráfico 16, observamos as relações alvo/não alvo dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1, 

99m
Tc-Antibac2 e da 

99m
Tc-biblioteca nos tempos de 1 h e 30 min e 3 h no grupo infectado 
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com C. albicans. Nota-se que não ocorreu diferença significativa entre os aptâmeros testados 

e a biblioteca (controle).  
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Gráfico 16- Relação alvo/não alvo determinadas por ROI dos aptâmeros 
99m

Tc-Antibac1 e 99mTc-Antibac2 e da 
99m

Tc-biblioteca no grupo infectado com C. albicans nos tempos de 1 h 30 min e 3 h. 

 

 

 

6.7- Histologia 

O objetivo da histologia foi confirmar a presença de infecção bacteriana ou fúngica nos 

animais em estudo e validar os modelos experimentais. Apenas os animais positivos na 

avaliação histológica foram incluídos no estudo. A seguir serão apresentados exemplos 

representativos dos resultados verificados em cada grupo experimental.  

Tanto no grupo do 
99m

Tc-Antibac1 quanto no grupo do 
99m

Tc-Antibac2 (Figura 11) 

infectados por S. aureus observou-se grande quantidade de colônias bacterianas do tipo cocos 

por entre as fibras musculares. Em ambos os grupos, constatou-se que ao redor de algumas 

colônias de bactérias havia moderada quantidade de células inflamatórias predominantemente 

do tipo neutrófilos, muitas delas degeneradas (piócitos). No grupo do Antibac1 havia focos de 

hemorragia, edema e fibrina que também foram observados associados ao infiltrado 

inflamatório. Foi observada, também, em ambos os grupos, moderada quantidade de fibras 

musculares degeneradas por entre a reação inflamatória. Pela coloração de Goodpasture, 

comprovou-se que as bactérias eram Gram-positivas devido à pigmentação arroxeada 

apresentada por essas. Com base nesses achados, foi possível concluir que esses grupos 
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apresentaram um processo inflamatório neutrofílico, multifocal a coalescente, moderado, 

agudo com miríades de bactérias tipo cocos Gram positivas intralesionais. 

 

 

     

Figura 11- Microscopia ótica representativa de focos infecciosos por S. aureus e nos animais que receberam o 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2. [À esquerda com coloração de H.E. e à direita com coloração de Goodpasture. 

Aumento de 200x].  

 

Nos grupos 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2 (Figura 12), infectados com C. albicans, 

foram observadas discretas áreas de inflamação e hemorragias com intensidade menor em 

comparação ao grupo anterior acima mencionado contendo S. aureus. Em ambos os grupos 

infectados com C. albicans, constatou-se pequenos focos de células inflamatórias do tipo 

neutrófilos, alguns degenerados (piócitos). Estruturas PAS positivas arredondadas com 

aproximadamente 4 µm, compatíveis com C. albicans, foram observadas no citoplasma de 

neutrófilos e também extracelularmente. Ao contrário dos grupos inoculados com S. aureus, 

não foram observados edema, fibrina e fibras musculares degeneradas. Com base nesses 

achados, pôde-se concluir que esse grupo apresentou um processo inflamatório neutrofílico, 

multifocal discreto, agudo com estruturas PAS positivas intralesionais compatíveis com 

C. albicans. 
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Figura 12- Microscopia ótica representativa de focos infecciosos por C. albicans em animais que receberam o 
99m

Tc-Antibac1 e 
99m

Tc-Antibac2. [À esquerda com coloração de H.E. e à direita com coloração de PAS. 

Aumento de 200x]. 

 

6.8- Considerações Finais 

Aptâmeros são ferramentas promissoras em medicina nuclear. Desde sua descoberta, 

vários aptâmeros foram utilizados como moléculas direcionadoras de radiofármacos em 

estudos pré-clínicos. Diversos aptâmeros radiomarcados contra alvos relacionados ao câncer 

como nucleolina (HWANG et al., 2010), tenascina-C (HICKE et al., 2006) (BOISGARD et 

al., 2009), mucina 1 (MUC1) (PIEVE; PERKINS; MISSAILIDIS, 2009), receptores do fator 

de crescimento humano (HER) (WU X et al., 2014) (VARMIRA et al., 2014), entre outros, 

foram testados. Aptâmeros radiomarcados para imagem de doenças não tumorais também 

foram relatados 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. 

As atuais modalidades de imagem para diagnóstico de infecções em medicina nuclear 

como a tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a tomografia computadorizada de 

emissão de fóton único (SPECT) não conseguem distinguir infecção bacteriana de fúngica ou 

de inflamação estéril (LOVE & PALESTRO, 2004) (LOVE et al., 2005). As imagens de PET 

de 
18

F-fluoro-desoxiglicose (FDG) são de baixa especificidade, já que em todas as regiões 

onde há alta absorção de glicose como coração, cérebro, inflamação estéril, malignidades e 

cicatrização de feridas apresentam aumento da captação de 
18

F-FDG. Leucócitos marcados 

permitem, até certo ponto, a distinção entre inflamação e infecção através da comparação de 

imagens em diferentes tempos de aquisição. Entretanto, o procedimento é laborioso, uma vez 

que envolve a coleta de sangue, radiomarcação e re-administração dos leucócitos marcados no 
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paciente. Além disso, a cintilografia leucocitária não é capaz de identificar o microrganismo 

causador da infecção (GLAUDEMANS et al., 2013). O citrato de 
67

Ga é um dos 

radiofármacos mais utilizados para imagem de infecção, porém esse tem especificidade muito 

baixa. O citrato de
  67

Ga liga-se na forma iônica circulante da transferrina, como um análogo 

do ferro. O aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular levam ao aumento do 

fornecimento e acúmulo de 
67

Ga ligado à transferrina em áreas infectadas e também em áreas 

de inflamação asséptica (LOVE & PALESTRO, 2004). Outra técnica descrita é a imagem de 

infecção com imunoglobulina policlonal humana radiomarcada (NIJHOF et al., 1997), mas o 

procedimento também é de baixa especificidade e a inflamação, geralmente, leva a um sinal 

falso-positivo. Uma área de pesquisa emergente é a utilização de antibióticos radiomarcados. 

A maioria dos conhecimentos é relativo à 
99m

Tc-ciprofloxacina, apesar da sensibilidade desse 

traçador parecer promissora, sua especificidade é relativamente baixa (BRITTON et el., 

2002). A ciprofloxacina marcada com 
18

F não permitiu captação de imagens específicas de 

infeção bacteriana em humanos. O sinal não foi retido no tecido infectado e desapareceu, a 

meia-vida de eliminação foi similar no tecido saudável, sugerindo que o sinal radioativo 

estava relacionado com o aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular no local 

da infecção (LANGER et al., 2005). Peptídeos antimicrobianos radiomarcados estão surgindo 

como alternativa interessante para o diagnóstico de infecção. Esses são componentes 

importantes do sistema imune inato que fornece proteção contra ataques microbianos. Dez 

estudos clínicos bem sucedidos em imagem de infecção utilizando o peptídeo radiomarcado 

ubiquicidina foram relatados (OSTOVAR et al., 2013). Apesar de apresentar elevada 

especificidade para a infecção, esse radiotraçador também não é capaz de identificar o 

microrganismo que causa a infecção. 

Como discutido anteriormente, uma inflamação local acompanha o processo 

infeccioso provocando aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação. Muitos 

radiofármacos utilizados no diagnóstico de infecção, na verdade, se acumulam no foco 

infeccioso devido a esses efeitos vasculares e não são específicos para infecção (FERRO-

FLORES; OCAMPO-GARCÍA; MELENDEZ-ALAFORT., 2012). A justificativa para se 

usar aptâmeros para esse propósito é que esses poderiam se ligar especificamente aos 

microrganismos e permitir distinguir infeção de inflamação. A utilização de aptâmeros 

radiomarcados para diagnóstico de infecção é uma abordagem nova e, no momento, somente 
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dois artigos foram publicado nessa linha (DOS SANTOS et al., 2015) (DE SOUSA 

LACERDA et al., 2016). 

As relações alvo/não alvo da análise da ROI obtidas para o 
99m

Tc-Antibac1 foram de 4,7 

± 0,9 no tempo de 1 h e 30 min e 4,6 ± 1,1 às 3 h e para o 
99m

Tc-Antibac2 de 3,5 ± 0,7 às 1 h 

e 30 min e de 3,7 ± 1,5 às 3 h, demonstrando o potencial dos aptâmeros anti-peptidoglicano 

como radiotraçadores na identificação de S. aureus. De acordo com esses dados, o tempo de 1 

h e 30 min foi suficiente para a ação do radiotraçador como agente de imagem para infecção. 

Os resultados obtidos nesse estudo demonstram que aptâmeros marcados com 
99m

Tc são 

promissores para o diagnóstico de infecções bacterianas e abrem a perspectiva de utilização 

dessa ferramenta para o diagnóstico por cintilografia de infecções provocadas por outras 

bactérias e também por outros patógenos. 
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7-CONCLUSÕES  
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- O aptâmero Antibac1 apresenta afinidade superior ao Antibac2 para o alvo 

peptidoglicano. 

- Ambos os aptâmeros radiomarcados apresentaram alta pureza radioquímica. 

Impurezas como o pertecnetato (
99m

TcO4
-
) e o tecnécio hidrolisado (

99m
TcO2) foram 

detectados dentro dos limites preconizados não prejudicando as imagens cintilográficas. 

- Em linhas gerais os resultados de estabilidade da radiomarcação em salina, plasma e 

excesso de cisteína indicam que o processo é adequado para marcação dos aptâmeros 

Antibac1 e Antibac2. 

- Os aptâmeros Antibac1 e Antibac2 apresentaram propensão à ligação em proteínas 

plasmáticas  

- Os ensaios de biodistribuição e cintilografia dos aptâmeros mostraram perfil de 

excreção predominantemente renal, coerente com o baixo peso molecular e natureza 

hidrofílica dessas moléculas e com processo de marcação direta que não envolve a adição de 

quelantes. 

- A ligação dos aptâmeros nas proteínas plasmáticas aumentou o tempo de meia-vida 

de eliminação sanguínea evitando a depuração excessivamente rápida dos mesmos, mas 

permitindo a obtenção de relações alvo/background satisfatórias em curto intervalo de tempo.  

- As relações alvo/não-alvo no ensaio de biodistribuição, referentes a captação de 

ambos os aptâmeros radiomarcados nos focos de infecção por S. aureus, foram 

estatisticamente superiores a da biblioteca radiomarcada, com melhor resultado para o 

Antibac1.  

- A relação alvo/não-alvo no ensaio de biodistribuição, referentes a captação do 

99m
Tc-Antibac1 em focos de infecção por C. albicans, foi similar a da biblioteca 

radiomarcada. Já o 
99m

Tc-Antibac2 apresentou captação estatisticamente superior a 
99m

Tc-

biblioteca. 

- As relações alvo/não-alvo na faixa de 1,5, verificadas para a biblioteca nos ensaios 

de biodistribuição em ambos os modelos experimentais de infeção, podem ser atribuídas ao 

processo inflamatório que acompanha a infecção. 

- Os ensaios de imageamento por cintilografia do aptâmero 
99m

Tc-Antibac1 e 

99m
Tc-Antibac2 corroboraram os ensaios de biodistribuição, sendo que o tempo de 1 h e 30 

min foi suficiente para a identificação do foco de infecção por S. aureus nos dois casos. 
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- Os ensaios de biodistribuição e cintilografia demonstraram que o aptâmero 

99m
Tc-Antibac1 foi capaz de diferenciar infecção por S. aureus de infecção fúngica. Para o 

99m
Tc-Antibac2 esta distinção foi evidenciada apenas na cintilografia.  

- O conjunto dos resultados indica que ambos os aptâmeros foram efetivos para 

identificar focos de infecção bacteriana, porém apenas o 
99m

Tc-Antibac1 foi capaz de 

distinguir infecção bacteriana de infecção fúngica. 
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8-PERSPECTIVAS  
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- Avaliação do aptâmero Antibac1 radiomarcado com 
99m

Tc para o diagnóstico de 

infecção bacteriana em tecidos densos como a osteomielite. 

- Avaliação do efeito de encapsulação dos Antibac1 radiomarcado em lipossomas pH 

sensíveis de circulação prolongada no diagnóstico de infecção bacteriana. 

- Marcação do aptâmero Antibac1 com emissores de pósitrons como 
68

Ga e 
18

F e 

avaliação da sua eficiência para o diagnóstico por Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(PET). 

- Utilização dos aptâmeros radiomarcados para o diagnóstico de infecção de outros 

patógenos por cintilografia. 

- Conclusão de ensaios pré-clínicos e realização de ensaios clínicos para o Antibac1 

radiomarcado no diagnóstico por imagem de infecção bacteriana. 

  



 

80 

 

 

ANEXO 1  
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CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 

ANIMAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (CETEA/UFMG) 
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