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RESUMO 

 

A identificação ou a correta exclusão da existência de focos inflamatórios é 

muito importante para o tratamento adequado de pacientes, possíveis 

portadores desses processos. Técnicas de medicina nuclear são conhecidas 

por sua sensibilidade no diagnóstico de condições patológicas como a 

inflamação. Alguns radiofármacos já têm sido utilizados para este fim, porém o 

aparecimento de efeitos colaterais, a difícil preparação e manipulação desses 

radiotraçadores têm incentivado a pesquisa por melhores agentes de 

diagnóstico. A proposta deste trabalho foi preparar, caracterizar e marcar 

nanocápsulas (NCs) convencionais e furtivas com Tecnécio-99m-D,L-

hexametilpropilenoamina oxima (99mTc-HMPAO) para identificação de focos  

inflamatórios. O tamanho, a homogeneidade e o potencial zeta das 

preparações de NCs foram determinados no equipamento Zetasizer 3000HS.  

A morfologia e a organização estrutural foram avaliadas por microscopia de 

força atômica (MFA). A estabilidade in vitro das NCs foi avaliada  em meio 

contendo plasma de rato a 70%. Ratos Wistar machos, pesando entre 180 e 

210g, foram utilizados para o desenvolvimento do foco inflamatório, induzido 

por carragenina 1% p/v, e para os estudos de biodistribuição. Os resultados de 

encapsulação mostraram que o azul de metileno aumenta significativamente a 

encapsulação  do 99mTc-HMPAO no núcleo oleoso destas nanoestruturas 

(p ≤ 0,05).  O diâmetro médio calculado por espectroscopia de correlação de 

fótons (ECF) variou de 216 a 323 nm, enquanto o diâmetro médio determinado 

por MFA variou de 238 a 426 nm. A relação diâmetro/altura das NCs mostrou 

maior homogeneidade das nanocápsulas furtivas. A liberação in vitro do 99mTc-

HMPAO de NCs convencionais foi mais rápida,  quando comparada com as  

NCs furtivas. Nestas, 60% da radioatividade permaneceram em seu interior, 

mesmo após 12 horas de incubação. Os estudos de biodistribuição mostraram 

uma maior captação, estatisticamente significativa, das 99mTc-HMPAO-NCs 

furtivas pelas patas inflamadas, quando comparada com os respectivos 

controles, nos diversos tempos investigados. Por outro lado, não houve 

diferença estatisticamente significativa na captação 99mTc-HMPAO-NCs 

convencionais  e do 99mTc-HMPAO livre entre as patas inflamada e controle. Os 
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resultados sugerem que as 99mTc-HMPAO-NCs furtivas podem ser utilizadas 

para a identificação de focos inflamatórios. 
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ABSTRACT 

 

The identification and the correct exclusion of inflammatory foci is very 

important for the adequate treatment of patients who may bear these 

processes.  Techniques of nuclear medicine are known for their sensibility in the 

diagnosis of pathological conditions such as inflammation. Some 

radiopharmaceutical drugs have been utilized for this purpose, but the 

appearance of side effects, the difficulty of preparation and manipulation of 

these radioactive tracers have motivated the search for better diagnostic 

agents. The present work describes the preparation, characterization and 

labeling of conventional and surface-modified nanocapsules (NCs) with 99mTc-

HMPAO to identify the inflammatory foci. The size, homogeneity and zeta 

potential of the NC preparations were determined with a Zetasizer (Malvern 

Instruments, UK). The morphology and the structural organization were 

evaluated by atomic force microscopy (AFM). The stability of the NCs was 

determined in vitro in plasma. Male Wistar rats weighing between 180 and 210 

g were utilized for the development of inflammatory foci induced by 1% 

carrageenan and for biodistribution studies. The results of the encapsulation 

showed that the use of methylene blue lead to a significant increase in the 

encapsulation of 99mTc-HMPAO in the oily nucleus of these nanostructures (p ≤ 

0.05).  The average diameter calculated by photon correlation spectroscopy 

(PCS) varied from 216 to 323 nm, while the average diameter determined by 

AFM varied from 238 to 426 nm. The diameter/height ratio suggested a greater 

homogeneity of the surface-modified nanocapsules. The in vitro liberation of the 
99mTc-HMPAO in plasma medium was faster for the conventional NCs than for 

the surface-modified NCs. For the latter, 60% of the radioactivity remained in 

their interior, even after 12 hours of incubation.  The biodistribution studies 

demonstrated a greater uptake of the surface-modified 99mTc-HMPAO-NCs by 

the inflamed paws than that of the respective controls. There was no significant 

difference in the uptake of conventional 99mTc-HMPAO-NCs and of free 99mTc-

HMPAO by inflamed and control paws. The results suggest that the surface-

modified 99mTc-HMPAO-NCs could be utilized for the identification of 

inflammatory foci. 
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INTRODUÇÃO  

 

1  INTRODUÇÃO GERAL 

 

A identificação e a localização oportuna de focos infecciosos e inflamatórios 

são fatores importantes para o tratamento adequado de pacientes com 

suspeita ou portadores desses processos. A detecção não invasiva de sítios de 

inflamação e infecção é muito importante, especialmente em pacientes pós-

operatórios sépticos nos quais a identificação rápida e precisa dos sítios de 

infecção é essencial (Erdogan et al., 2000). 

 

Inflamação e infecção podem ser detectadas por técnicas convencionais de 

imagens como tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultra-

sonografia. Entretanto, essas técnicas são dependentes de alterações 

anatômicas, não sendo capazes de fornecer um diagnóstico precoce do 

processo. Outro fator limitante é que essas técnicas fornecem informações de 

somente uma parte do corpo (Laken et al., 1998). 

 

Ao contrário das técnicas descritas anteriormente, a imagem cintilográfica, se 

baseia em alterações funcionais dos tecidos (fisiológicas ou bioquímicas), 

constitui um excelente método não invasivo de exploração do corpo inteiro, 

permitindo tanto a localização quanto à determinação do número de focos 

inflamatórios e infecciosos, de maneira precoce (Laken et al., 1998; Corstens & 

Meer, 1999; Rennen et al., 2001; Boerman et al., 2001).  

 

As imagens cintilográficas utilizadas em medicina nuclear são reconhecidas por 

sua elevada sensibilidade e pela capacidade de identificar focos inflamatórios 

precocemente. Apesar disso, existem ainda pesquisas com a proposta de obter 

novos e melhores radiofármacos, visando aprimorar cada vez mais a 

sensibilidade, especificidade, acurácia e a segurança no manuseio durante a 

execução dos métodos de diagnóstico (Goins et al., 1993; Oyen et al., 1996; 

Laverman et al., 1999, 2001).  

 



 

 

 

2 

 

O emprego de leucócitos autólogos marcados com 99mtecnécio tem sido 

considerado em todo o mundo como “padrão ouro” para o diagnóstico de 

doenças inflamatórias ou infecciosas (Martin-Comin & Prats, 1999). Entretanto, 

a preparação desse agente diagnóstico é laboriosa, necessita de longo tempo 

de manipulação e requer o manuseio de sangue potencialmente contaminado 

com vírus diversos como os da hepatite, da SIDA, etc. Neste contexto, vários 

estudos estão sendo realizados no sentido de desenvolver novos 

radiofármacos que possam substituir com vantagem os leucócitos 

radiomarcados (Phillips, 1998; Storm et al, 1998; Rennen et al, 2001; Boerman 

et al, 2001).  

 

Estudos recentes têm demonstrado a capacidade de 99mTc-lipossomas em 

diagnosticar, por imagem, processos inflamatórios e infecciosos, apresentando 

resultados superiores a agentes convencionais de imagem, tais como 67Ga-

citrato (gálio-67), leucócitos radiomarcados e IgG radiomarcada, em modelos 

animais (Oyen et al., 1996; Boerman et al., 2000, 2001). Entretanto, os 

lipossomas têm apresentado inconvenientes como o alto custo de produção e 

manipulação, a baixa estabilidade durante o armazenamento (Barrat, 2000), e 

o aparecimento de efeitos adversos após infusão em humanos (Szebeni et al., 

2000, 2002). 

 

Diante disso, estudos recentes com nanocápsulas convencionais de ácido 

polilático (PLA) (Mosqueira et al., 1999) e estericamente estabilizadas por 

copolímeros do ácido lático com o polietilenoglicol (PLA-PEG) (Mosqueira et 

al., 2001b, 2006) têm mostrado experimentalmente que essas nanoestruturas 

oferecem algumas vantagens específicas sobre lipossomas, pois permitem 

elevada encapsulação de substâncias lipofílicas, possuem baixa toxicidade 

inerente e são capazes de proteger os princípios ativos da degradação 

(Legrand et al., 1999; Mosqueira et al., 2005). Outro fator importante que 

também deve ser considerado é que as nanocápsulas, a exemplo dos 

lipossomas, também podem ser captadas pelos focos inflamatórios devido ao 

aumento da permeabilidade vascular nesses locais (Barratt, 2000).  
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Neste contexto, a proposta do presente trabalho foi preparar, caracterizar e 

avaliar o uso de nanocápsulas convencionais constituídas de PLA e 

nanocápsulas estericamente estabilizadas constituídas de PLA-PEG, marcadas 

com 99mTc-HMPAO, na identificação de focos inflamatórios em modelo 

experimental de inflamação.     
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Inflamação 

 

2.1.1 Aspectos fisiológicos da inflamação 

 

Inflamação é um processo bioquímico e celular que ocorre em tecidos 

vascularizados como reação do organismo a algum tipo de injúria. A injúria 

pode ser causada por traumas, privação de oxigênio ou nutrientes, defeitos 

genéticos ou imunológicos, agentes químicos, temperaturas extremas, 

partículas estranhas ou radiação ionizante. Quando a injúria ocorre devido à 

invasão de microorganismos, passa a ser denominada infecção (Rote, 1998; 

Rennen et al., 2001). Em resposta ao tecido danificado vários mecanismos de 

defesa são ativados envolvendo células (leucócitos) e proteínas plasmáticas 

(imunoglobulinas, componentes do sistema complemento, opsoninas). Uma 

complexa variedade de mediadores vasoativos e quimiotáticos está envolvida 

neste processo. Esses mediadores são gerados no foco da inflamação/infecção 

e amplificam a resposta local pelo recrutamento de células e componentes 

plasmáticos do sangue. A vasodilatação e o aumento da permeabilidade 

endotelial são induzidos para facilitar o extravasamento de proteínas e células. 

Em adição, a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais e nos 

leucócitos é ativada, o que promove a migração ativa de leucócitos da 

circulação para o tecido inflamado (Rennen et al., 2001).  

 

A inflamação pode se manifestar como um processo agudo ou crônico. A 

inflamação aguda é caracterizada por alterações no calibre dos vasos, que 

levam a um aumento do suprimento sangüíneo local; por aumento da 

permeabilidade vascular na área afetada, permitindo que leucócitos e proteínas 

plasmáticas deixem a circulação; por migração de leucócitos, 

predominantemente polimorfonucleares (PMN), e seu acúmulo na área 

inflamada (Rote, 1998; Rennen et al., 2001). Os sintomas clássicos da 

inflamação aguda são: rubor (eritema), tumor (edema), calor, dor e perda da 

função. O processo inicia-se em minutos após a injúria e, pode permanecer por 

horas ou dias. Exemplos deste tipo de reação são as infecções agudas e o 
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trauma (Chianelli et al., 1997). Se o agente inflamatório persiste, o caráter da 

lesão evolui para uma inflamação crônica. Na inflamação crônica o infiltrado 

celular consiste predominantemente de células mononucleares: linfócitos, 

monócitos e macrófagos (Rennen et al., 2001). A duração do processo pode 

ser de semanas ou até anos (Chianelli et al., 1997).  

 

2.1.2 Modelo experimental de inflamação 

 

O modelo de inflamação induzida pela carragenina, um polissacarídeo 

sulfatado presente em várias espécies de algas vermelhas do gênero 

Rhodophycae, é freqüentemente utilizado por apresentar-se rápido, 

reprodutível e aplicável a diferentes espécies animais como camundongos, 

ratos e coelhos. Esse modelo foi originalmente proposto por Winter et al. (1962) 

para a indução do edema de pata em ratos. Segundo revisão realizada por Di 

Rosa (1972), a extensão da inflamação produzida por carragenina apresenta 

várias fases no desenvolvimento do edema, com diversos mediadores 

envolvidos em cada fase. A carragenina é pouco absorvida após administração 

subcutânea e induz resposta inflamatória local. À medida que a resposta se 

desenvolve, várias substâncias são produzidas e liberadas no sítio inflamatório. 

Inicialmente, há liberação de serotonina e produção de eicosanóides. Em 

seguida, há migração de neutrófilos para o sítio de injeção e liberação de 

citocinas (Vinegar et al., 1987). Em estudos realizados por Costa (2004) 

observou-se que a administração subplantar de carragenina (0,05 mL, 1% p/v) 

induziu aumento de volume de pata que foi estatisticamente significativo a 

partir de 1 hora e persistiu por até 24 horas após a injeção. O período 

compreendido entre 150 e 360 minutos após a administração de carragenina 

(0,05 mL, 1% p/v) corresponde à fase do edema com resposta vascular 

máxima e, também, por migração celular  principalmente das células 

polimorfonucleares (Di Rosa, 1972).  

 

2.2 Diagnóstico de inflamação por cintilografia 

 

Técnicas de medicina nuclear são conhecidas por sua sensibilidade e são 

utilizadas no rastreamento de várias condições patológicas. Na última década, 
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um grande número de radiofármacos tem sido estudado para o diagnóstico de 

inflamação/infecção (Oyen et al., 1996; Rennen et al., 2001). A complexidade 

de interação entre fatores humorais e celulares em doenças inflamatórias é 

considerável, e necessita dessas inovadoras técnicas de medicina nuclear, 

capazes de elucidar cada doença individualmente. A identificação e a 

localização oportuna de focos inflamatórios são fatores importantes para o 

tratamento adequado de pacientes com suspeita ou portadores desse 

processo. Infecção e inflamação podem ser diagnosticadas por técnicas 

tradicionais como tomografia computadorizada, imagens de ressonância 

magnética e ultra-sonografia. Entretanto, essas técnicas não são capazes de 

fornecer um diagnóstico das doenças inflamatórias na fase inicial de 

desenvolvimento, quando alterações anatômicas ainda não estão presentes 

(Rennen et al., 2001). Ao contrário dos métodos convencionais de imagens, as 

imagens cintilográficas baseiam-se em mudanças funcionais dos tecidos 

(fisiológicas ou bioquímicas), fato que pode permitir a visualização dos focos 

inflamatórios ainda em sua fase inicial. 

 

Os compostos radiomarcados são administrados aos pacientes para fins 

terapêuticos ou para visualizar processos fisiopatológicos, como é o caso do 

diagnóstico de inflamação. Nesse caso, os radiofármacos são normalmente 

marcados com um radionuclídeo emissor de radiação gama com energia 

apropriada (100-500 keV). Após a sua administração, os radiofármacos 

penetram nos tecidos e por meio de uma gama câmara pode-se realizar a 

detecção e a medida da radiação gama. Este procedimento permite avaliar a 

biodistribuição do radiofármaco e localizar os focos onde o radiotraçador é mais 

captado. Como a distribuição in vivo do radiofármaco é determinada pelas 

características fisiológicas dos tecidos, ele pode fornecer importantes 

informações sobre vários tecidos de forma não invasiva (Boerman et al., 2000). 

 

O diagnóstico de inflamação por cintilografia consiste na obtenção de imagens 

utilizando fármacos marcados com isótopos radioativos. O radiofármaco ideal 

para imagens de inflamação deve ter baixa toxicidade e reduzida dose de 

radiação absorvida; ser de fácil preparação e sem riscos para o manipulador; 

ter alta disponibilidade e baixo custo; diferenciar inflamação de infecção; 
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delinear o foco inflamatório com precisão e não acumular fisiologicamente no 

alvo (Corstens & Meer, 1999; Rennen et al., 2001). Atualmente, o isótopo 
99mtecnécio tem sido amplamente utilizado devido as suas ótimas propriedades 

para imagens in vivo em gama câmara. As propriedades tais como, tempo de 

meia vida curto (6 horas), energia de radiação (140 keV) e emissão de radiação 

gama pura propiciam aos pacientes baixas doses de exposição, o que faz da 

cintilografia um método de imagem altamente seguro e eficaz.  

 

O acúmulo do radiofármaco no sítio da inflamação pode ocorrer de maneira 

específica ou não específica. Os processos específicos compreendem 

interações entre o radiofármaco e o alvo, como ligações via receptores e 

antígeno-anticorpo. Entre os radiofármacos específicos para a detecção de 

inflamações destacam-se os leucócitos radiomarcados com índio-111 (111In) ou 

tecnécio-99m (99mTc). Os radiofármacos não específicos para detecção de 

inflamações utilizam processos tais como, aumento do suprimento sangüíneo, 

da permeabilidade vascular e da migração celular para a área afetada. 

Exemplos de traçadores não específicos incluem 67Ga-citrato, imunoglobulinas 

não específicas radiomarcadas e os lipossomas (Chianelli et al., 1997; Rennen 

et al., 2001). Não existe radiofármaco que seja favorável a todas as indicações 

clínicas. A escolha do radiofármaco é baseada na situação clínica, após 

considerar os mecanismos fisiopatológicos que estão operando na doença.  

 

Os isótopos que emitem raios gama são os mais usados em medicina nuclear. 

Emissores gama tais como 99mtecnécio, 111índio e isótopos do iodo (123I, 125I ou 
131I) são exemplos de radionuclídeos que podem ser visualizados pela gama 

câmara (imagem cintilográfica in vivo) e, quantificados por contagem direta nas 

amostras de tecidos, em um contador gama. Cerca de 80% de todos os 

radiofármacos usados em medicina nuclear são compostos marcados com 
99mTc (Oyen et al., 2001). 

 

2.2.1  99mTecnécio  

 

O 99mtecnécio (99mTc) foi descoberto em Palermo, na Itália, em 1937 por Perrier 

& Segre. Estes pesquisadores ao analisarem o deflector de um aparelho 
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utilizado na produção de radioisótopos, verificaram a presença de um isótopo 

desconhecido, originado do molibdênio, de número atômico 43. O 99mTc é 

emissor de radiação gama, possui tempo de meia-vida de 6 horas e apresenta 

energia de 140 keV, o que o torna atualmente um dos radionuclídeos com as 

melhores propriedades nucleares para detecção em gama câmara. 

 

O tecnécio é um metal de transição localizado no grupo VII-B da tabela 

periódica, que forma complexos metais doadores com grupos funcionais 

doadores de elétrons como, por exemplo, aminas, amidas, fosfinas, oximas, 

tióis, isonitrilas, etc. Por ser um metal de transição, o 99mTc possui vários 

estados de oxidação. O 99mTc é eluído do gerador de Molibdênio-tecnécio sob a 

forma de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4), ou seja, no seu estado de 

oxidação mais alto (+7). Neste estado de valência, ele não se liga a agentes 

quelantes normalmente empregados, logo, deve-se formar um estado reduzido 

capaz de participar das reações químicas (Deutsch, 1983). Vários agentes 

redutores podem ser usados, como por exemplo, o íon estanoso (Sn2+), 

boridreto de sódio, ácido clorídrico concentrado, íon ferroso e a combinação de 

cloreto férrico e ácido ascórbico. No estado reduzido, o 99mTc se liga facilmente 

aos quelantes normalmente empregados formando, por exemplo, compostos 

com o ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA) e o D,L-

hexametilpropilenoamina oxima (HMPAO). 

 

O 99mTc por apresentar características como baixo custo, alta disponibilidade, 

tempo de meia-vida curto e emitir baixa dose de radiação, tornou-se o isótopo 

mais utilizado na marcação de radiofármacos, gerando grandes avanços nos 

métodos de diagnóstico e tratamento utilizados em medicina nuclear. Dessa 

forma, esse radiotraçador tem sido amplamente empregado em trabalhos de 

pesquisa (Chianelli et al., 1997; Phillips, 1998; Storm et al, 1998; Rennen et al., 

2001; Oyen et al., 2001; Sobal & Sinzinger, 2001; Boerman et al., 2001).  

 

2.2.2 99mTc-HMPAO 

 

O 99mTc forma com o D,L-hexametilpropilenoamina oxima (HMPAO) um 

complexo lipofílico (99mTc-HMPAO) que é um eficiente radiofármaco utilizado 
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para cintilografia cerebral (Ding et al., 1997). Além disso, este radiofármaco por 

apresentar características lipofílicas também é utilizado na marcação de 

leucócitos. O complexo leucócito-99mTc-HMPAO tem sido empregado na 

identificação, por imagens cintilográficas, de focos inflamatórios e infecciosos 

(Sobal & Sinzinger, 2001). 

 

Como o HMPAO apresenta dois átomos de carbono quirais em sua estrutura 

química, ele pode existir em diferentes formas isoméricas (Figura 1), das quais 

somente o D,L-isômero deve estar presente nas preparações do radiofármaco. 

O 99mTc-meso-HMPAO, um diasteroisômero do 99mTc-D,L-HMPAO  não 

apresenta utilidade clínica e sua quantidade deve ser limitada em uma 

preparação do radiofármaco (Vanderguinste et al., 2003). 

 

 

 

FIGURA 1 – Fórmula estrutural do HMPAO. 
Fonte: Vanderguinste et al., 2003, p.680. 
 

O complexo 99mTc-D,L-HMPAO é preparado pela adição de 99mTc na forma de 

pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) a um frasco contendo o D,L-HMPAO e íons 

estanosos. Estes íons (Sn+2) são necessários para reduzir o 99mTc (+7) para 
99mTc (+4), possibilitando a ligação do mesmo ao quelante HMPAO. Como 

pode ser visto na Figura 2, a marcação do D,L-HMPAO pode resultar em dois 

enantiômeros marcados com 99mTc, que apresentam melhores propriedades 

biológicas ao serem utilizados juntos, e não isoladamente (Hoffman et al., 

1992). 
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FIGURA 2 – D,L-HMPAO radiomarcado com 99mTc. 
Fonte: Vanderguinste et al., 2003, p.680. 
 
 
2.2.3  Radiofármacos convencionais 

 
67Ga-Citrato 

 

O gálio-67 citrato (67Ga-citrato) está na prática clínica desde que foi descoberto 

em 1971, sendo utilizado em várias condições patológicas, incluindo 

inflamação, infecção e desordens músculo-esqueléticas (Chianelli et al., 1997; 

Boerman et al., 2001). Este radiofármaco é caracterizado por uma alta 

sensibilidade, mas por uma baixa especificidade, já que acumula tanto em 

tumores como em lesões inflamatórias e infecciosas. Após injeção intravenosa 

(i.v.) o 67Ga se liga a transferrina plasmática. Este complexo extravasa no sítio 

inflamatório devido ao aumento da permeabilidade vascular no local, onde o 
67Ga se liga a lactoferrina liberada in situ pelos leucócitos e/ou aos sideróforos 

produzidos pelos microorganismos (Corstens & Meer, 1999).  

 

O 67Ga tem uma meia-vida física de 78h e decai por emissão gama de alta 

energia (880 keV), o que ocasiona uma alta dose de radiação absorvida pelo 

paciente. Além disso, para obtenção de imagens nítidas requer 72 horas de 

intervalo após sua administração. É excretado parcialmente pelos rins e pelo 
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trato gastro-intestinal nas primeiras 24h e após 48h, cerca de 75% da dose 

injetada fica retida no corpo acumulada no fígado, ossos, medula óssea, 

intestino e tecidos moles. Essas características desfavoráveis, associadas ao 

desenvolvimento de novos radiofármacos com melhores propriedades, têm 

limitado sua aplicação clínica ao diagnóstico de algumas condições patológicas 

tais como infecções dos pulmões, desordens esqueléticas crônicas e febre de 

origem não conhecida, especialmente em pacientes imunocomprometidos. 

Nesses pacientes, as imagens realizadas com 67Ga são consideradas de 

primeira escolha, devido a sua alta sensibilidade, podendo revelar neoplasmas 

e doenças do tecido cognitivo. Para aumentar sua especificidade o 67Ga é 

freqüentemente usado em combinação com outros radiofármacos (Chianelli et 

al., 1997; Boerman et al., 2001; Rennen et al., 2001). 

 

Leucócitos radiomarcados 

 

Em virtude dos resultados obtidos com o uso de leucócitos autólogos 

radiomarcados essa técnica é considerada, em medicina nuclear, como 

“padrão ouro” para imagens de inflamação e infecção (Rennen et al., 2001). As 

células marcadas migram ativamente da circulação para o tecido inflamado. 

Primeiramente, os leucócitos marcados aderem ao endotélio vascular 

influenciados pela expressão de moléculas de adesão. Subseqüentemente, 

atravessam o endotélio e a membrana basal por diapedese e migram para o 

foco inflamatório por quimiotaxia (Boerman et al., 2001).  

 

A marcação in vitro de leucócitos pode ser realizada com 111In-oxima e também 

com 99mTc-HMPAO (D,L-hexametilpropilenoamina oxima) (Peters et al., 1986). 

Ambos são agentes lipofílicos, capazes de marcar todas as células 

sanguíneas. A marcação específica requer um prévio isolamento dos 

leucócitos, dos eritrócitos e plaquetas (Peters et al., 1986; Martin-Comin & 

Prats, 1999). O complexo 111In-oxima é dissociado após penetrar na célula, 

onde o 111In permanece ligado aos componentes intracelulares e a oxima não 

ligada deixa a célula. O HMPAO é um agente lipofílico com comportamento 

similar a oxima, mas apresenta duas importantes vantagens: primeiro pode ser 
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marcado com 99mTc e segundo, pode ser obtido como um kit frio (Corstens & 

Meer, 1999; Martin-Comin & Prats, 1999; Boerman et al., 2001). 

 
111In é um radionuclídeo de difícil obtenção, que decai por emissão de raios 

gama de 173 e 247 keV e apresenta meia-vida de 67 horas, o que permite 

aquisição de imagens tardias. O 99mTc decai por radiação gama de 140 keV e 

possui meia-vida de 6 horas, o que proporciona uma baixa dose de exposição 

ao paciente e permite a realização de imagens recentes. Assim, os leucócitos 

marcados com 99mTc têm substituído os leucócitos marcados com 111In, hoje 

indicados apenas para avaliação de infecções dos rins, bexiga e vesícula biliar 

(Corstens & Meer, 1999; Rennen et al., 2001). Em termos de eficiência 

diagnóstica, os leucócitos autólogos radiomarcados constituem excelentes 

agentes de imagem. Entretanto, a sua preparação requer equipamentos 

especializados, consistindo de um complexo procedimento de marcação com 

um longo tempo de preparação (3h), além de apresentar riscos para o técnico 

manipulador em decorrência da necessidade de manusear sangue 

potencialmente contaminado (Boerman et al., 2001; Rennen et al., 2001). 

 

2.2.4 Lipossomas radiomarcados 

 

Lipossomas são vesículas lipídicas usualmente utilizadas visando 

prolongamento de ação, seletividade e diminuição da toxicidade das drogas 

carreadas. Tais lipossomas apresentam uma grande potencialidade terapêutica 

devido à sua versatilidade estrutural em termos de tamanho, composição 

lipídica, carga superficial e a sua capacidade de incorporar tanto fármacos 

lipofílicos, na membrana lipídica, quanto fármacos hidrofílicos, no espaço 

aquoso interno (Lasic, 1998; Ansel et al., 2000). A biodistribuição e cinética dos 

lipossomas são influenciadas por mudanças na sua composição por variação 

dos componentes fosfolipídicos, na carga e/ou tamanho dos lipossomas. 

Devido ao aumento da permeabilidade vascular ocorrido em processos 

inflamatórios, lipossomas podem extravasar no espaço intersticial (Oyen et al., 

1996). Por isso, lipossomas têm sido utilizados como veículos capazes de 

atingirem alvos como focos inflamatórios e infecciosos (Torchilin et al., 2000). 

Lipossomas convencionais apresentam uma rápida depuração, pois são 
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rapidamente captados pelo sistema fagocitário mononuclear (SFM). Em vários 

estudos, mostrou-se a necessidade de produzir lipossomas modificados, ou 

seja, lipossomas furtivos, com propriedades que diminuem sua captação pelo 

SFM, aumentando seu tempo de circulação e sua localização em tumores e 

sítios de infecção (Goins et al, 1996; Oyen et al., 1996; Boerman et al., 1997, 

2000; Phillips, 1998; Storm et al, 1998; Laverman et al, 1999, 2001; Barratt, 

2000; Torchilin et al., 2000). Os lipossomas podem ser marcados com 

radionuclídeos emissores de radiação gama, tais como gálio-67 (67Ga), índio-

111 (111In) ou preferencialmente tecnécio-99m (99mTc) usando HMPAO (D,L-

hexametilpropilenoamina oxima) como marcador interno ou via HYNIC 

(hidrazinonicotinamida) como quelante externo (Rennen et al., 2001). 

 

Apesar do potencial terapêutico apresentado pelos lipossomas e da sua efetiva 

capacidade para se tornar um agente de diagnóstico, o seu emprego tem sido 

limitado devido ao aparecimento de efeitos colaterais. Dams et al. (2000) 

relatam que na utilização de 99mTc-PEG-lipossomas para detecção de infecção 

e inflamação em um estudo realizado em 35 pacientes, um paciente 

apresentou efeitos colaterais durante a infusão lipossomal. Em um estudo 

clínico, nove pacientes com suspeita de uma exacerbação da doença de Crohn 

foram avaliados para verificar o papel de PEG-lipossomas marcados na 

determinação da extensão da doença. Segmentos de cólon inflamado foram 

visualizados com este agente em sete pacientes, enquanto em procedimentos 

normais de verificação (endoscopia ou radiologia) isso não foi tão evidente. 

Entretanto, este estudo foi precocemente interrompido devido aos efeitos 

colaterais observados em três de nove pacientes: inicialmente dor na região do 

estômago ascendendo para o pescoço. O exame físico mostrou hipertensão, 

pulsação aumentada, leve hiperventilação, eritema da face e extremidades 

superiores com desaparecimento rápido ao cessar a infusão. A ocorrência 

desses efeitos colaterais durante a infusão foi associada aos PEG-lipossomas 

marcados (Brouwers et al., 2000). Szebeni et al. (2002) relatam que PEG-

lipossomas encapsulando doxorubicina (DoxilR) e 99mTc-HYNIC-PEG-

lipossomas foram causadores de reações de hipersensibilidade em número 

substancial de pacientes tratados com estas formulações (intravenosas), as 

quais podem ser devidas à ativação do sistema complemento.  
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2.3 Partículas poliméricas 

 

Polímeros são macromoléculas compostas de moléculas pequenas ligadas 

umas às outras para formar estruturas lineares, ramificadas e/ou ligações 

cruzadas, que podem formar, então, partículas poliméricas capazes de conter 

substâncias no seu interior. Os polímeros representam a mais versátil classe 

de biomateriais, sendo extensivamente utilizados em medicina e em 

biotecnologia (Angelova & Hunkeler, 1999). Entretanto, para sua utilização in 

vivo é desejável que os polímeros apresentem as seguintes características 

(Pillai & Panchagnula, 2001): 

• química - polímero e fármaco devem existir juntos sem que haja 

interação entre eles, para não comprometer a liberação do produto; 

• mecânica - capacidade de ser moldado, deformado; 

• biológica - deve ser biodegradável, seja por via enzimática, química ou 

microbiana. 

 

Sistemas poliméricos contendo substâncias têm sido estudados nas terapias 

farmacológica e gênica, em imunologia e até mesmo empregados em métodos 

de diagnóstico, como por exemplo, na diferenciação entre focos inflamatórios e 

infecciosos. Estes sistemas devem ter uma ou mais das seguintes capacidades 

(Torchilin, 2000; Soppimath et al., 2001): 

• proteger o fármaco in vivo contra possíveis degradações enzimática, 

química ou imunológica; e/ou; 

• levar a substância contida em seu interior até o alvo desejado, 

diminuindo seus efeitos colaterais; e/ou; 

• facilitar a penetração celular do fármaco; e/ou; 

• liberar o fármaco de maneira controlada, prolongando sua ação. 

 

Nos últimos anos tem havido considerável interesse no desenvolvimento de 

partículas poliméricas em escala nanométrica como sistema efetivo de 

liberação controlada de drogas, promovendo uma melhor absorção dos 

fármacos ou atuando na modulação da distribuição pelo corpo (Puisieux et al, 

1994). Os polímeros utilizados na encapsulação consistem geralmente de 
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materiais biocompatíveis e biodegradáveis, os quais são degradados in vivo em 

fragmentos menores facilmente excretados, ou mesmo metabólitos naturais do 

organismo. Vários polímeros têm sido usados nessas pesquisas com aumento 

do benefício terapêutico e diminuição de efeitos colaterais (Kreuter, 1994). 

Podem ser de origem natural, semi-sintética ou, mais comumente, sintética, 

destacando-se os poliésteres como ácido polilático (PLA), ácido poliglicólico 

(PLG) e seus copolímeros, ácidos poli(lático-co-glicólico) PLGA, e também, a 

poli-ε-caprolactona (PεCL) (Pillai & Panchagnula, 2001). Além das 

nanopartículas poliméricas, sistemas lipídicos nanoestruturados como os 

lipossomas também têm sido usados com os mesmos objetivos. Torchilin 

(2000) relata que em áreas com elevada permeabilidade vascular, carreadores 

coloidais tais como os lipossomas, as nanocápsulas e as micelas de 10 a 500 

nm de tamanho, podem extravasar e acumular no espaço intersticial, e por 

isso, serem usados como agentes de diagnóstico e terapêutica. As 

nanopartículas, constituídas por polímeros biodegradáveis, têm atraído muita 

atenção dos pesquisadores em relação aos lipossomas, devido às suas 

potencialidades terapêuticas, à maior estabilidade nos fluidos biológicos e 

durante o armazenamento (Soppimath et al, 2001; Schaffazick et al., 2003), 

preparação rápida e fácil, e ao baixo custo quando comparadas aos 

lipossomas. Nanopartículas geralmente variam em tamanho de 10 a 1000 nm. 

As substâncias associadas aos sistemas nanoparticulados podem estar 

dissolvidas, encapsuladas ou dispersas na matriz. Dependendo do método de 

preparação as nanopartículas obtidas podem ser classificadas como 

nanoesferas, que possuem estrutura matricial ou nanocápsulas, de estrutura 

capsular, segundo Figura 3. 
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FIGURA 3 – Representação esquemática de nanocápsulas e nanoesferas poliméricas: 
a) fármaco dissolvido no núcleo oleoso das nanocápsulas; b) fármaco 
adsorvido à parede polimérica das nanocápsulas; c) fármaco retido na 
matriz polimérica das nanoesferas; d) fármaco adsorvido ou disperso 
molecularmente na matriz polimérica das nanoesferas.  

Fonte: Schaffazick et al. (2003), p. 726. 
 
 

Nanoesferas são sistemas matriciais em que a droga é fisicamente aprisionada 

na matriz, ou uniformemente solubilizada na estrutura polimérica, enquanto 

nanocápsulas são sistemas vesiculares em que a substância, em geral 

lipofílica, é confinada em uma cavidade preenchida com óleo ou emulsão e 

rodeada por uma membrana polimérica única (Soppimath et al., 2001), ambas 

suspensas coloidalmente em meio externo aquoso. 

 

O desenvolvimento de sistemas coloidais (nanopartículas, lipossomas) como 

eficientes vetores para o direcionamento de drogas após administração 

intravenosa é limitado pela rápida ligação das proteínas plasmáticas à 

superfície das nanoestruturas administradas (opsonização).  A opsonização 

promove o reconhecimento e a captação dos carreadores coloidais por células 

do sistema fagocitário mononuclear (SFM), particularmente as células de 

Küpffer do fígado e macrófagos do baço, levando a uma rápida depuração das 

nanopartículas da circulação sanguínea (Gref et al, 1994). Após a opsonização, 

pode ocorrer a fagocitose, em que o material estranho presente na corrente 

sangüínea é englobado por células fagocitárias, destruído e removido da 

circulação. Assim, muitas técnicas têm sido desenvolvidas para modificar 

superfícies de nanopartículas, com o objetivo de diminuir, retardar ou até 

mesmo eliminar a adsorção de proteínas plasmáticas e, conseqüentemente 
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prolongar o tempo de circulação das nanopartículas no organismo (Gref et al, 

1994; Soppimath et al, 2001; Mosqueira et al, 2001b; Moghimi & Szebeni, 

2003; Owens & Peppas, 2006). Não existem métodos absolutos capazes de 

bloquear completamente a opsonização de partículas, mas pesquisas 

realizadas nos últimos 20 anos têm encontrado algumas tendências e métodos 

que diminuem efetivamente este processo, e prolongam a meia-vida das 

partículas coloidais na circulação sanguínea. Como norma geral, a 

opsonização de partículas hidrofóbicas, quando comparada a de partículas 

hidrofílicas, ocorre mais rapidamente devido à ampla adsorção de proteínas 

plasmáticas nestas superfícies (Juliano, 1988). Uma correlação entre carga de 

superfície e opsonização também tem sido demonstrada in vitro, com 

pesquisas mostrando que partículas de carga neutra apresentam uma 

opsonização muito menor que partículas carregadas (Roser et al, 1998). Por 

isso, um método que tem sido largamente usado é a modificação de superfície 

das nanopartículas realizada principalmente por: (I) revestimento da superfície 

com polímeros hidrofílicos/surfactantes; e, (II) desenvolvimento de copolímeros 

biodegradáveis com segmentos hidrofílicos, que podem reduzir as interações 

eletrostáticas e hidrofóbicas, pelas quais as opsoninas se adsorvem a 

superfície das partículas. Alguns dos materiais largamente utilizados no 

revestimento das superfícies são: polietilenoglicol (PEG), poloxamers, 

poloxaminas, polissorbatos (tween 80), lauriléters (Brij-35) e, mais 

recentemente, revestimentos de polissacarídeos (Soppimath et al., 2001). 

Assim, para um número maior de aplicações, a superfície das nanopartículas 

deve ser recoberta com moléculas altamente hidrofílicas, de carga neutra ou 

próxima da neutralidade e pouco rígida, para retardar ou mesmo prevenir a 

adsorção de proteínas para uma maior permanência no sangue. Neste 

contexto, o PEG aparece como candidato ideal, respondendo à maioria dos 

requisitos acima, tendo sido largamente utilizado para recobrir a superfície de 

nanopartículas de poliésteres (Gref et al, 1994; Bazile et al., 1995) e 

polialquilcianoacrilatos (PACA) (Peracchia et al., 1999). Através deste 

recobrimento, o tempo de circulação foi bastante prolongado quando 

comparado com nanopartículas sem revestimento (Gref et al., 1994). PEG-

nanopartículas poliméricas têm tempo de circulação compatível com a 

captação em alvos específicos, tais como os tumores ou tecidos inflamados, 
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isso devido a um aumento da permeabilidade vascular (Barratt, 2000; 

Lemarchand et al., 2004). Atualmente, os revestimentos de polissacarídeos têm 

sido empregados. Entretanto, eles não possuem a mesma eficiência de 

estabilização estérica fornecida pelo PEG, nem a mesma mobilidade das 

cadeias hidrofílicas. Além disso, oligo e polissacarídeos podem interagir por si, 

já que possuem receptores específicos em certas células ou tecidos, além de 

desencadearem reações imunológicas com mais facilidade (Lemarchand et al., 

2004). Embora já existam importantes conquistas na estabilização de drogas 

na circulação, muitas investigações ainda são necessárias para o 

desenvolvimento de novos materiais nessa área.  

 

2.3.1 Nanocápsulas 

 

As nanocápsulas (NCs) são compostas de um núcleo oleoso envolto por uma 

membrana polimérica com surfactantes lipofílicos e/ou hidrofílicos na interface. 

Para a preparação das nanocápsulas são utilizados polímeros geralmente na 

concentração de 0,2 a 2% (p/p) (Devissaguet & Fessi, 1991). Surfactantes 

hidrofílicos e lipofílicos também são utilizados, usualmente de 0,2 a 2% (m/m), 

e os óleos utilizados podem ser vegetais ou minerais, devendo apresentar 

ausência de toxicidade, não serem capazes de degradar ou solubilizar o 

polímero e alta capacidade de dissolver a droga em questão (Legrand et 

al.,1999). Nanocápsulas são carreadores de escolha para a administração 

intravenosa de substâncias lipofílicas, pois são constituídas por polímeros 

estáveis, com baixa toxicidade e capacidade de degradação no organismo.  

Podem ser classificadas como convencionais ou furtivas (Mosqueira, 2000). As 

nanocápsulas convencionais podem ou não conter poloxamer 188 (surfactante) 

adsorvido à suas superfícies (PLA-POLOX e PLA nua, respectivamente), e 

acumulam os fármacos encapsulados em células do sistema fagocitário 

mononuclear (SFM). Já as nanocápsulas furtivas (PLA-PEG) representam um 

tipo especial de partículas com cadeias de PEG ligadas covalentemente à 

superfície. Essa modificação permite que as nanocápsulas quando injetadas 

por via intravenosa, escapem das células do SFM (Owens & Peppas, 2006), 

prolongando assim o tempo de circulação sanguínea (Figura 4). 
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FIGURA 4 – Representação esquemática dos diferentes tipos de nanocápsulas (NCs) 
e  sua interação com as proteínas plasmáticas (PP). Em A, NC preparada 
de ácido polilático (PLA), sem usar surfactante para estabilizar (NC PLA 
nua); em B, NC PLA com poloxamer 188 (surfactante) adsorvido à 
superfície (NC PLA-POLOX); em C, NC furtiva preparada de copolímero 
PLA-PEG (NC PLA-PEG). A presença do polímero hidrofílico (PEG) 
ligado à superfície da NC aumenta o tempo de circulação sanguínea da 
partícula.  

Adaptado de Mosqueira et al. (2006), p. 3196. 
 
 

Existem vários métodos para a preparação de nanopartículas poliméricas, que 

podem ser divididos em duas classes principais (Legrand et al, 1999): a 

primeira engloba a maioria dos métodos, que consistem em reações de 

polimerização, enquanto a segunda baseia-se na precipitação interfacial de 

polímeros pré-formados, denominada nanoprecipitação (Fessi et al., 1989). 

 

A nanoprecipitação baseia-se (Figura 5) na precipitação e formação 

cineticamente controlada, de vesículas de tamanho coloidal constituídas por 

uma fase oleosa revestida por uma camada polimérica em um ambiente 

externo aquoso. A técnica consiste na mistura de uma fase orgânica (contendo 

um solvente orgânico, óleo, surfactante lipofílico e polímeros insolúveis no óleo 

e na água) miscível em uma fase aquosa (contendo surfactante hidrofílico). 

Após a mistura das duas fases, o polímero precipita na interface pela redução 

da sua solubilidade na mistura de solventes, sendo que a difusão mútua dos 

solventes fornece uma energia favorável para a formação de nanogotas de 

 

Υ Υ Υ 

Υ Υ Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Υ 

Υ Υ 

Υ 

Υ Υ 

Rápida Captura 

pelas PP 

Captura Rápida pelas PP 

devido a dessorção do 

poloxamer 

Captura Lenta e 

Reduzida pelas PP 



 

 

 

20 

 

óleo que servem como núcleo para a precipitação do polímero. Nota-se, 

imediatamente, o surgimento de uma suspensão leitosa, opalescente devido à 

formação das nanocápsulas. Em seguida, o solvente é removido sob pressão 

reduzida e a suspensão é concentrada através da evaporação de parte da 

água (Fessi et al., 1989). 

 

 

 

FIGURA 5 – Representação esquemática do método empregado na preparação de 
nanocápsulas baseado na precipitação do polímero pré-formado.  

Fonte: Schaffazick et al. (2003), p.727. 
 

 

2.3.2 Características físico-químicas das nanocápsulas 

 

A caracterização físico-química das nanocápsulas é tecnicamente complexa de 

ser realizada em função de sua natureza coloidal e da variedade de 

constituintes que compõem as formulações. No entanto, a determinação destes 

parâmetros é de extrema importância, pois avalia a estabilidade das 

preparações e permite determinar o perfil de distribuição das nanoestruturas, 

bem como sua interação com células do SFM após administração intravenosa 

(Barratt, 2000; Legrand et al., 1999). A análise morfológica, a distribuição do 

tamanho das partículas, a determinação do potencial elétrico superficial 

(potencial zeta) e da cinética de liberação do fármaco a partir das 

nanopartículas são técnicas geralmente usadas nessa caracterização (Legrand 

et al., 1999). 

 

 

 

 



 

 

 

21 

 

2.3.2.1 Distribuição de tamanho das nanocápsulas 

 

O diâmetro médio das nanocápsulas é uma importante determinação, uma vez 

que o tamanho das partículas representa um aspecto essencial na sua 

biodistribuição e depuração sanguínea (Owens & Peppas, 2006). Partículas 

maiores (acima de 300 nm) são mais rapidamente reconhecidas pelo sistema 

fagocitário mononuclear e facilmente retiradas da circulação. O tamanho das 

nanocápsulas varia geralmente entre 100 e 500nm e depende de vários 

fatores: o método de preparação, a natureza e a concentração do polímero e 

da droga encapsulada, a concentração de surfactantes, a proporção entre 

solvente orgânico e água, a concentração de óleo na solução orgânica, além 

da velocidade de difusão da fase orgânica na aquosa (Legrand et al., 1999). 

Além disso, a determinação do diâmetro médio das partículas é importante, 

pois permite avaliar a tendência à agregação e sedimentação, por mudanças 

na distribuição do tamanho das partículas ao longo do tempo (Schaffazick et 

al., 2003). 

 

As partículas presentes no sistema estão em constante deslocamento, o que 

faz com que a intensidade da luz espalhada por elas forme um padrão de 

movimento. Partículas grandes movem-se mais lentamente que as pequenas, 

de forma que a taxa de flutuação da luz espalhada por elas também é mais 

lenta. A espectroscopia de correlação de fótons (ECF) utiliza a taxa de 

mudança dessas flutuações da luz para determinar a distribuição de tamanho 

das partículas (Malvern Instruments, 1996). A microscopia de força atômica 

(MFA) também vem sendo utilizada, recentemente, para determinação de 

tamanho e estudo da morfologia das nanopartículas. 

 

2.3.2.2 Potencial zeta das nanocápsulas 

 

Muitas técnicas têm sido desenvolvidas e utilizadas para estudar a modificação 

de superfície de nanopartículas poliméricas (Soppimath et al., 2001). Um 

método eficiente para avaliar este parâmetro é a determinação do potencial 

zeta (ζ) de superfícies aquosas contendo nanopartículas (Legrand et al., 1999).  
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Devido ao seu pequeno tamanho, as forças que interagem na superfície de 

nanopartículas e no líquido de dispersão são as que determinam seu 

comportamento. Cada partícula pode conter uma carga elétrica que pode ser 

positiva ou negativa. Se uma partícula é negativa, ela faz com que os íons 

positivos em solução (chamados contra-íons) formem uma rígida camada 

adjacente ao redor de sua superfície; esta camada de contra-íons é conhecida 

como camada de Stern (Figura 6). Outros íons positivos podem ser atraídos 

pela partícula negativa, mas estes agora são repelidos pela camada de Stern. 

Ocorre um equilíbrio dinâmico que resulta na formação de uma camada difusa 

de contra-íons, os quais diminuem conforme aumenta a distância da superfície 

da partícula. A camada difusa pode ser visualizada como uma atmosfera difusa 

rodeando a partícula. A partícula negativa e sua atmosfera carregada 

positivamente produzem um potencial elétrico relativo na solução. Este 

potencial tem um valor máximo na superfície e diminui gradualmente com a 

distância, aproximando-se de zero fora da camada difusa. A diferença de 

potencial e a distância desde a partícula é um indicador da força repulsiva das 

partículas em solução, em função da distância na qual estas forças operam. 

Um ponto de particular interesse é o potencial onde se unem a camada difusa 

e a camada de Stern (plano de cisalhamento), chamado potencial zeta. Uma 

partícula individual e seus íons associados movem-se através da solução como 

uma unidade, sendo que o potencial na fronteira desta unidade, ou seja, o 

potencial zeta pode ser medido de uma maneira simples, enquanto a carga 

superficial não pode. O potencial zeta pode ser uma maneira efetiva de 

controlar o comportamento de nanopartículas, já que indica mudanças no 

potencial de superfície e na força de repulsão entre as partículas (Florence & 

Attwood, 2003; Zeta-Meter Inc., 2006). O potencial zeta reflete o potencial 

elétrico da superfície das partículas, que é influenciado por mudanças na 

interface com o meio externo, decorrente da dissociação de grupos funcionais 

presentes na superfície ou da adsorção de espécies iônicas do meio de 

dispersão (Florence & Attwood, 2003). 
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FIGURA 6 – Representação das condições em uma superfície negativa com uma 
camada de íons positivos adsorvidos na camada adjacente, 
denominada camada de Stern.  São apresentados o potencial de 
superfície ψ0 e o potencial na camada de Stern ψdelta. No plano de 
cisalhamento é localizado o potencial zeta (ζ)  

Fonte: Florence & Attwood (2003), p.352. 
 

A intensidade da carga pode ser determinada pela medida da mobilidade 

eletroforética das partículas em um campo elétrico aplicado (Florence & 

Attwood, 2003). Essa medida pode ser utilizada para determinar o sinal da 

carga nas partículas e também a sua mobilidade eletroforética, que está 

relacionada à carga da superfície e ao potencial zeta (Malvern Instruments, 

1996). 
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A medida de potencial zeta permite avaliar a estabilidade das dispersões 

coloidais. Em módulo, um valor de potencial zeta relativamente alto é 

importante para uma boa estabilidade físico-química da suspensão coloidal, 

pois grandes forças repulsivas tendem a evitar a agregação em função das 

colisões ocasionais de nanopartículas adjacentes (Schaffazick et al., 2003). 

Elevados valores de potencial zeta, acima de 30mV, positivos ou negativos, 

sugerem suspensões de nanocápsulas mais estáveis, devido a repulsão entre 

as partículas que previne sua agregação (Legrand et al., 1999). O potencial de 

superfície também pode influenciar a resposta biológica do nanovetor, portanto, 

após administração i.v., carreadores coloidais convencionais que apresentam 

superfície hidrofóbica são rapidamente captados por células do SFM (Barratt, 

2000). 

 

Os valores de potencial zeta podem ser positivos ou negativos, dependendo da 

natureza do polímero e do material usado para modificação de sua superfície 

(Soppimath et al., 2001). Os fosfolípides, os poloxamers (copolímeros dos 

óxidos de etileno e propileno) e os polímeros constituintes das nanopartículas 

são os principais componentes que podem afetar o potencial zeta, por estarem 

envolvidos na formação do envoltório e adsorvidos a ele. Enquanto polímeros e 

lecitinas favorecem uma carga negativa na interface, o poloxamer, um 

surfactante não-iônico tende a reduzir, em valor absoluto, o potencial ζ 

(Legrand et al., 1999). 

 

2.3.2.3 Análise morfológica por microscopia de força atômica 

 

A microscopia de força atômica (MFA) tem sido cada vez mais utilizada para a 

caracterização de nanossistemas, principalmente lipossomas (Ruozi et al., 

2005), nanoesferas (Feng et al., 2002; Park & Lee, 2005), e, mais 

recentemente, nanocápsulas (Leite et al., 2005; Mosqueira et al., 2005). Na 

MFA, uma sonda extremamente fina (~100 Å de diâmetro na extremidade) 

varre a superfície da amostra em inspeção. 
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Todas as técnicas de varredura por sonda mecânica baseiam-se em um 

mesmo princípio de operação, que está esquematizado na Figura 7. Todo 

microscópio que opera técnicas de varredura por sonda mecânica possui: 

A – sonda mecânica; 

B – posicionador piezoelétrico – “scanner” – constituído de material cerâmico; 

C – mecanismo de monitoração sonda-amostra; 

D – sistema de posicionamento preliminar da sonda sobre a amostra; 

E – e computador que controla todo o sistema. 

 
FIGURA 7 - Desenho esquemático dos componentes comuns a todos os 

microscópicos de varredura por sonda mecânica. 
Fonte: Neves et al., 1998, p.213. 
 

A sonda mecânica (A) é montada sobre a extremidade livre de uma alavanca. 

Quando a sonda se aproxima da superfície da amostra (F), forças de interação 

sonda-amostra surgem e fazem a alavanca defletir. Esta deflexão é monitorada 

por um detetor (C) à medida que a sonda varre a superfície. Todo este 

processo é controlado por um computador (E), que movimenta o “scanner” (B), 

recebe os dados e os converte, formando a imagem da amostra. Com o 

objetivo de posicionar a sonda sobre uma determinada região da amostra, o 

sistema possui um mecanismo de aproximação (D), que coloca a sonda nas 

proximidades da localização desejada (Neves et al., 1998). 

 

As forças de interação sonda-amostra podem ser atrativas ou repulsivas, 

dependendo da distância entre elas. A longas distâncias (d > 1µm), 
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praticamente não existe qualquer interação. À medida que a sonda se 

aproxima da amostra (d ≤ 50 nm), forças atrativas (tipicamente forças de Van 

der Waals) passam a atuar entre a sonda e amostra, aumentando com a 

proximidade da sonda até que a separação seja da ordem inter-atômica (d ~0,5 

nm). A partir deste ponto, surgem forças eletrostáticas repulsivas, e diz-se que 

a sonda está em contato físico com a amostra (Neves et al., 1998). 

 

Os modos de operação na técnica da MFA são definidos conforme o caráter de 

interação: 

• não contato: onde a interação sonda-amostra é atrativa. Apesar de ser 

vantajoso por não danificar a amostra, a resolução normalmente fica 

limitada, pois a princípio, não há contato físico com amostra; 

• contato: interação sonda-amostra repulsiva. Permite observar imagens a 

nível atômico, mas o atrito sonda amostra pode produzir uma imagem 

distorcida; 

• contato Intermitente: interação sonda-amostra ora atrativo, ora repulsivo. 

A sonda oscila sobre a superfície da amostra com contato físico, porém 

a movimentação é feita no ar. Assim, são obtidas altas resoluções, 

eliminando problemas de deformação.  

 

As imagens obtidas por MFA são tridimensionais, possibilitando a reconstrução 

exata dos aspectos morfológicos da superfície da amostra. O preparo da 

amostra é simples, já que não é necessário vácuo durante a operação e a 

amostra não necessita ser condutiva (Neves et al., 1998). Assim, amostras 

biológicas podem ser preparadas pela deposição de uma gota em um 

substrato, como por exemplo, a mica. A mica é um mineral com superfície 

atomicamente plana e com plano basal de clivagem muito baixo, permitindo 

sua fácil utilização. 
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3 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

O emprego de leucócitos autólogos marcados com 99mTc é considerado 

“padrão ouro” na medicina nuclear para o diagnóstico de doenças inflamatórias 

ou infecciosas. Porém, a preparação desse radiofármaco de origem celular, 

além de representar uma técnica laboriosa e dispendiosa, representa um risco 

para o manipulador, pois requer o manuseio de sangue potencialmente 

contaminado. Poucos radiofármacos estão disponíveis para substituir os 

leucócitos radiomarcados como agentes de diagnóstico, sendo utilizados 

apenas o 67Ga-citrato e preparações de anticorpos antigranulócitos marcados 

com 99mTc. Assim, o desenvolvimento de radiofármacos que possam evidenciar 

focos de inflamação e infecção de forma rápida, com alta sensibilidade e 

especificidade constitui um dos principais objetivos nas recentes pesquisas em 

medicina nuclear.  

 

Estudos recentes têm demonstrado a capacidade de 99mTc–lipossomas em 

diagnosticar, por imagem cintilográfica, diferentes tipos de processos 

inflamatórios e infecciosos. Entretanto, alguns estudos clínicos mostraram 

efeitos colaterais após infusão dos lipossomas, particularmente com 

lipossomas estericamente estabilizados pelo polietilenoglicol (PEG), tais efeitos 

são inadmissíveis para um procedimento de diagnóstico. Além disso, os 

lipossomas apresentam uma tecnologia de fabricação complexa e de alto 

custo, muitas vezes com problemas de estabilidade e armazenagem 

(Soppimath et al., 2001). 

 

Neste contexto, estudos recentes com nanocápsulas têm mostrado que estas 

estruturas oferecem algumas vantagens tais como maior estabilidade física em 

meio biológico, baixa toxicidade inerente e elevada encapsulação de 

substâncias lipofílicas em seu núcleo oleoso (Legrand et al., 1999, Mosqueira 

et al., 2001b e 2006). Além de todas essas qualidades as nanocápsulas podem 

ser produzidas por método simples, rápido, eficiente e de baixo custo. De forma 

similar aos lipossomas, as nanopartículas poliméricas de mesmo tamanho 

também podem ser captadas pelos focos inflamatórios devido ao aumento da 

permeabilidade vascular no local (Barratt, 2000). Considerando estes aspectos, 
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a proposta deste trabalho foi preparar nanocápsulas convencionais e furtivas, 

marcadas com 99mTc-HMPAO, visando a identificação in vivo de focos 

inflamatórios em modelo experimental de inflamação. 
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OBJETIVOS 
 

1 OBJETIVO GERAL 
 

Preparar nanocápsulas furtivas e convencionais, marcadas com 99mTc-HMPAO, 

e avaliar o emprego destas nanoestruturas na detecção de focos inflamatórios, 

em um modelo experimental de inflamação. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Preparar nanocápsulas convencionais e furtivas; 

• Caracterizar as nanocápsulas (convencionais e furtivas) com relação ao 

tamanho, potencial zeta e morfologia; 

• Encapsular o complexo 99mTc-HMPAO em nanocápsulas convencionais e 

furtivas; 

• Avaliar o teor de encapsulação do complexo 99mTc-HMPAO em NCs; 

• Avaliar a estabilidade do sistema de 99mTc-HMPAO-NCs; 

• Investigar a biodistribuição, em ratos, do complexo 99mTc-HMAPO e das 

nanocápsulas convencionais e furtivas marcadas com 99mTc-HMPAO; 

• Obter imagens cintilográficas, após injeção intravenosa de 99mTc-HMPAO-

NCs furtivas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

                      

1 MATERIAL 

 

1.1 Reagentes e outros materiais 

Lecitina de soja (Epikuron 170®) foi adquirida de Lucas Meyer (França). Ácido 

Poli(D,L-lático), PLA50, MM 75.000 e  surfactante Poloxamer 188 (Synperonic 

F68®) foram fornecidos por Sigma-Aldrich® (EUA). Miglyol 810 N (triglicéride 

dos ácidos cáprico/caprílico) foi cedido por Hülls® (Alemanha). O copolímero de 

PLA-PEG (MM 49.000) contendo aproximadamente 20% de PEG (MM 5.000) 

foi fornecido por Alkermes® (EUA). O HMPAO foi obtido por reconstituição do 

kit Ceretec® (Amersham Health, Inglaterra) e 99mTc (na forma de pertecnetato 

de sódio) foi obtido como uma solução sódica de um gerador de 99Mo 

(IPEN/Brasil). Os solventes utilizados foram de grau analítico e as demais 

substâncias químicas disponíveis foram de grau reagente e foram utilizadas 

sem purificação adicional. A água foi purificada por destilação pelo destilador 

Quimis®-Q21. O Sephadex G-25 foi adquirido da Pharmacia® (Suécia) e a 

carragenina da Sigma-Aldrich® (EUA). 

2  MÉTODOS 

2.1 Obtenção de nanocápsulas radiomarcadas 

2.1.1 Preparação das nanocápsulas poliméricas 
 
As nanocápsulas foram preparadas pelo método descrito por Fessi et al. (1989) 

que consiste na deposição interfacial do polímero pré-formado seguida do 

deslocamento do solvente. O primeiro passo dessa técnica consiste na 

dissolução por agitação e aquecimento (até 40 oC) de 6 mg/mL de polímero 

poli(D,L-ácido lático) (MM 75.000) em uma solução de acetona (2 mL) contendo 

2,5% v/v de Miglyol 810N e 0,75% p/v de lecitina de soja (Epikuron® 170), que 

constituem a fase orgânica da preparação. A fase aquosa (4 mL) constituída de 

água recém-destilada e 0,75% p/p de Poloxamer 188 (Pluronic® F68), este 

último apenas no caso de nanocápsulas convencionais (PLA-POLOX), também 

foi mantida sob as mesmas condições de agitação e aquecimento. Em seguida, 
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a solução orgânica foi vertida sobre a aquosa e mantida a agitação por 10 

minutos. Passado esse tempo, a suspensão foi evaporada em rotavapor 

(Fisatom®, Brasil) sob pressão reduzida até um volume final de 2 mL. As 

nanocápsulas de superfície modificada (furtivas) foram preparadas utilizando-

se o copolímero PLA-PEG (MM 49.000) contendo aproximadamente 20% de 

PEG (MM 5.000) em ausência de poloxamer. 

 

2.1.2 Marcação do HMPAO com 99mTecnécio e sua encapsulação em 

nanocápsulas 

 

A marcação foi feita utilizando-se o método descrito por Philips et al. (1992) 

com pequenas modificações. Alíquotas contendo 0,125 mg de HMPAO 

(Ceretec®, Amersham Inc., Inglaterra) foram incubadas com 1184 MBq  de 

Na99mTcO4 por 5 minutos. Em seguida, adicionou-se 250 µL de uma solução de 

azul de metileno (10 mg/mL) para estabilizar o complexo lipofílico 99mTc-

HMPAO.  

 

O rendimento de marcação do HMPAO com 99mtecnécio foi determinado por 

um método de extração por solvente, que consiste em adicionar em um tubo de 

ensaio 2 mL de uma solução salina (NaCl 0,9%) e 2 mL de clorofórmio, 

correspondendo as fases aquosa e orgânica, respectivamente (Barthel et al., 

1999). Alíquotas de 10 µL de 99mTc-HMPAO foram adicionadas ao tubo 

contendo as fases orgânica e aquosa. O tubo foi agitado vigorosamente em 

vortex, em seguida, o mesmo foi mantido em repouso até a separação visual 

das fases. Após este procedimento, alíquotas de 1 mL foram retiradas das 

fases aquosa e orgânica para a determinação da radioatividade. O rendimento 

de marcação foi determinado pela seguinte equação: 

 

% de marcação = _____________________________________ x 100 

 

 

Onde cpm = contagens por minuto 

 

cpm (fase orgânica) 

cpm( fase orgânica + aquosa) 



 

 

 

32 

 

2.1.3 Preparação das nanocápsulas poliméricas marcadas com 99mTc-

HMPAO 

 

As nanocápsulas foram preparadas conforme descrito no item 2.1.1. Uma 

alíquota de 0,4 mL (296 MBq) do complexo 99mTc-HMPAO obtido foi dissolvido 

no óleo formador do núcleo das nanocápsulas a fim de obter as nanocápsulas 

marcadas. 

 

2.1.4 Perfil de eluição em Sephadex G-25 de NCs marcada com 99mTc-

HMPAO 

 

O 99mTc-HMPAO não encapsulado foi removido por cromatografia em gel 

Sephadex G-25 (1,5 x 15 cm) utilizando solução de NaCl 0,9% como eluente. 

Uma alíquota de 1 mL da preparação de 99mTc-HMPAO-NCs foi aplicada na 

coluna e eluída com um fluxo de 2 mL/min. Frações de 1 mL foram coletadas 

em 30 tubos e a radioatividade em microcurie (µCi)  foi determinada em um 

contador de radiação gama (Capintec, INC – CRC.15R, EUA). Uma amostra de 
99mTc-HMPAO-NCs e outra de 99mTc-HMPAO livre foram eluídas pela coluna 

para determinar a diferença no perfil cromatográfico desses compostos 

marcados. Este procedimento baseou-se no trabalho descrito por Phillips et al. 

(1992) com algumas modificações. 

 

2.2 Caracterização físico-química das nanocápsulas 

 

2.2.1 Determinação do percentual de encapsulação 

 

 Alíquotas de 400µL da suspensão de 99mTc-HMPAO-NCs foram adicionadas 

ao sistema de ultrafiltração Microcon®-MC da Millipore, contendo uma 

membrana de celulose de 10.000 Da. Após esta fase, este sistema foi 

centrifugado a 1800 X g durante 12 minutos. As 99mTc-HMPAO-NCs ficam 

retidas na membrana, enquanto que o complexo 99mTc-HMPAO livre é filtrado. 

O percentual de 99mTc-HMPAO encapsulado no núcleo oleoso das 

nanocápsulas foi determinado pela seguinte equação: 
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% de 99mTc-HMPAO encapsulado =  Atotal  - Aultrafiltrado  x 100 

                                                                 Atotal 

 

Atotal = Atividade (membrana Microcon) + Atividade (ultrafiltrado). 

 

2.2.2 Análise do tamanho e do potencial zeta 

 

A distribuição de tamanho das partículas e o índice de polidispersão foram 

determinados por espectroscopia de correlação de fótons (ECF), utilizando o 

equipamento Zetasizer 3000 HS (Malvern Instruments, Inglaterra). A análise é 

realizada em meio líquido e mede o volume hidrodinâmico das partículas 

atribuindo-se teoricamente a elas um formato esférico. 

 

Para realização das medidas de tamanho foram utilizados aproximadamente 10 

µL das dispersões de nanocápsulas diluídas em 4990 µL de água recém 

destilada e filtrada em filtro Millipore® 0,45µm, para se obter uma contagem 

adequada de partículas. As medidas foram efetuadas a temperatura ambiente 

e o ângulo de incidência do laser em relação à amostra foi de 90º. As 

determinações foram realizadas em triplicata e os valores obtidos 

correspondem à média ± desvio padrão de dez medidas de cada formulação de 

nanocápsulas.  

 

O índice de polidispersão que também pode ser obtido nestas análises refere-

se à distribuição de tamanho das nanopartículas. Índices de polidispersão 

menores que 0,7 indicam homogeneidade no tamanho das partículas (Malvern 

Instruments, 1996) e índices de polidispersão menores que 0,3 indicam 

amostras monodispersas (Mosqueira et al., 2001b). As amostras foram 

analisadas após serem purificadas por cromatografia em gel Sephadex G-25. 

 

O potencial zeta das partículas foi determinado pela técnica de “Laser Doppler 

Electrophoresis” (LDE) utilizando o equipamento Zetasizer 3000 HS (Malvern 

Instruments, Inglaterra). Esta técnica se baseia na medida da velocidade de 

partículas coloidais movendo-se através de um fluido em um experimento de 

eletroforese, que passam por um determinado ponto de uma célula 
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eletroforética no qual incide um raio laser. A luz nesse ponto é então difratada 

com uma freqüência relativa a sua velocidade. Portanto, é obtido um espectro 

de freqüência que é convertido em mobilidade eletroforética (µE) pela Equação 

de Henry (1) e posteriormente em potencial zeta pelas aproximações de Hückel 

(2) e Smoluchowski (3). Estes cálculos são realizados pelo programa de 

análise do equipamento.  

 

(1) µE = (2εζ / 3η). ƒ(кa) 

(2) µE = (2εζ / 3η)  

(3) µE = (εζ / η)  

Onde: ƒ(кa) é a concentração de eletrólitos,  ε é o campo elétrico, ζ é o 

potencial zeta e  η é a viscosidade do meio.      

 

A Equação de Hückel (2) é utilizada para partículas menores e em fluidos não-

condutivos (ƒ(кa) = 1). A Equação de Smoluchowski (3) é aplicada para 

partículas  maiores que 0,2 µm e dispersas em meio de concentração maior 

que 10-3 M (ƒ(кa) = 1,5). 

           

As medidas foram feitas em triplicata com a mesma preparação utilizada para 

determinação de tamanho, porém foram diluídos 10 µL em 9990 µL de NaCl 1 

mM (ƒ(кa) = 1,5) com o objetivo de obter suspensões com número de 

partículas adequado para as medidas e condutividade constante (120 ± 20 

µS/cm2).  Os valores obtidos foram apresentados como a média ± desvio 

padrão de três diferentes medidas de cada formulação de nanocápsulas.  

 

2.2.3 Análise morfológica das nanocápsulas 

 

A análise da morfologia das nanocápsulas foi realizada por microscopia de 

força atômica, utilizando os equipamentos Multimode e Dimension 300, ambos 

monitorados por controlador Nanoscope IIIa (Digital Instruments, Santa 

Bárbara, EUA), no Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC-MG).  
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As amostras analisadas foram NCs convencionais e furtivas, contendo ou não 

o complexo 99mTc-HMPAO em seu interior, e também alguns componentes da 

formulação separadamente.  

 

As imagens foram obtidas no modo contato intermitente utilizando sondas de 

silício de 122 µm e 228 µm de comprimento com freqüência de ressonância de 

297-380 Khz e 75-98 Khz, respectivamente.  Aproximadamente 10 µL das 

amostras foram depositadas em mica clivada no momento do uso. As amostras 

foram secas utilizando jatos de argônio, logo após sua deposição na superfície 

da mica. A varredura foi realizada com velocidade de 1 Hz e resolução de 512 

x 512 pixels. A análise das imagens foi efetuada utilizando o programa de 

análise do sistema. Os resultados foram apresentados como a média ± desvio 

padrão de 40 partículas. Estudos da relação diâmetro/altura foram realizados 

com dados do perfil topográfico das formulações de nanocápsulas obtidos por 

MFA. 

 

2.2.4 Estabilidade in vitro das nanocápsulas marcadas com 99mTc-HMPAO 

 

A estabilidade das nanocápsulas foi avaliada pela cinética de liberação in vitro 

da radioatividade, teoricamente associada ao complexo 99mTc-HMPAO, em 
99mTc-HMPAO-NCs furtivas (PLA-PEG) e 99mTc-HMPAO-NCs convencionais 

(PLA-POLOX). Para tanto, as NCs-furtivas marcadas foram incubadas nos 

tempos de 30, 120, 480 e 720 min com plasma de rato a 70% v/v em solução 

fisiológica (NaCl 0,9%). Após cada tempo as amostras foram submetidas à 

ultrafiltração/ centrifugação (Mosqueira et al., 2001b), por Ultrafree® (tamanho 

do poro 0,1 µm; Millipore, EUA). No estudo realizado, suspensões de 

nanocápsulas furtivas (PLA-PEG) contendo o complexo 99mTc-HMPAO, 

incorporado no núcleo oleoso ou simplesmente adsorvido na superfície externa 

das mesmas tiveram seus perfis de liberação de radioatividade avaliados. Para 

as nanocápsulas convencionais (PLA-POLOX), contendo o complexo 99mTc-

HMPAO no núcleo oleoso, os experimentos foram realizados utilizando-se o 

mesmo meio de incubação, mas somente nos tempos de 30 e 120 minutos.  

Resumidamente, 200 µL das amostras de 99mTc-HMPAO-nanocápsulas furtivas 

e convencionais, após separação em gel Sephadex G-25 foram incubadas, sob 
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agitação a 37ºC, com 500µL dos meios plasma ou solução de NaCl 0,9%.  Nos 

tempos pré-determinados, uma alíquota de 500 µL desta suspensão  foi 

adicionada ao Ultrafree® e centrifugada por 15 minutos a 1800 X g. A 

quantidade de radioatividade que foi liberada das nanocápsulas foi 

determinada pela seguinte equação: 

 

% de radioatividade liberada = Aultrafiltrado _ x 100 

 

 

Atotal = Atividade (membrana Ultrafree) + Atividade (ultrafiltrado). 

 

2.3 Experimentação in vivo 

 

2.3.1 Animais experimentais 

Foram utilizados nos experimentos de biodistribuição ratos machos, linhagem 

Wistar, pesando entre 180-210 gramas, alimentados com ração comercial e 

água ad libitum, fornecidos pelo biotério da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Todos os procedimentos 

relativos à manutenção dos animais e à experimentação seguiram as normas 

do Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da UFMG. Os animais 

foram subdivididos nos seguintes grupos: 

• 99mTc-HMPAO-livre 

• 99mTc-HMPAO-Nanocápsulas convencionais 

• 99mTc-HMPAO-Nanocápsulas furtivas 

Em todos os grupos foram utilizados 5 animais para cada tempo de sacrifício.  

 

2.3.2 Indução do foco inflamatório 

 

A inflamação aguda foi induzida pela administração subplantar de 0,05 mL de 

solução de carragenina 1% p/v na pata direita dos ratos (Di Rosa, 1972). 

Atotal 
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Solução salina estéril (NaCl 0,9%, 0,05 mL) foi injetada na pata esquerda dos 

animais como controle.  

 

2.3.3 Análise histológica 

 

Amostras de tecidos da pata inflamada e pata controle foram retirados, 4 horas 

após a indução do foco inflamatório. As amostras foram fixadas em solução de 

formaldeído a 4% e incluídos em parafina. De cada amostra foram obtidos 

cortes de 5 µm, corados por hematoxilina e eosina (HE) para análise 

histológica. As imagens foram obtidas com ocular micrométrica e objetiva de 

imersão do microscópico óptico (1000X e 400X). 

 

2.3.4 Estudos de biodistribuição em ratos 

 

A biodistribuição de 99mTc-HMPAO-nanocápsulas convencionais, 99mTc-

HMPAO-nanocápsulas furtivas e do complexo 99mTc-HMPAO livre foi avaliada 

em ratos Wistar. Alíquotas de 0,1 mL de solução contendo 99mTc-HMPAO livre 

ou encapsulado em nanocápsulas, atividade de 1,1 MBq, foram administradas 

pela veia da cauda, 4 horas após a indução do foco inflamatório. Nos intervalos 

de tempo indicados, 30, 120, 240, 480 e 720 min, 5 ratos por tempo foram 

anestesiados com uma mistura de xilazina (7,5 mg/Kg) / cetamina (60 mg/Kg) e 

sacrificados. Órgãos tais como fígado, baço, rins, tireóide, pata direita 

(inflamada) e pata esquerda (controle) foram retirados, secos com papel de 

filtro e pesados. A radioatividade dos órgãos foi medida em um cintilador 

automático programado para detectar a radiação gama na janela de 70-210 

Kev de energia referente ao 99mtecnécio (ANSR – Abott, EUA). A radioatividade 

presente em cada órgão foi expressa em cpm/g de tecido. Este procedimento 

teve como finalidade a padronização dos experimentos, de maneira a retirar a 

interferência dos diferentes pesos dos órgãos. Para o cálculo do percentual de 

radioatividade de cada órgão utilizou-se um padrão de dose do 99mTc-HMPAO 

livre ou encapsulado em nanocápsulas. Esse padrão continha exatamente a 

mesma dose de radioatividade administrada aos animais. O cálculo do 

percentual de dose foi determinado de acordo com a seguinte equação: 
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% dose = cpm órgão (cpm/g) x 100 

                     cpm padrão 

Onde: cpm = contagem por minuto 

 

Com os dados de biodistribuição a relação alvo/não alvo foi calculada dividindo 

a radioatividade (cpm/g) presente na pata direita (inflamada) pela 

radioatividade presente na pata esquerda (controle) para todas as formulações 

investigadas. 

 

2.3.5 Imagens cintilográficas 

 

A biodistribuição de 99mTc-HMPAO-NCs furtivas foi avaliada também por meio 

de imagens cintilográficas obtidas em uma gama câmara (Vertex Plus, EUA). 

Para tanto, utilizaram-se ratos Wistar (n=2) pesando entre 290-310g. Alíquotas 

da preparação de nanocápsulas furtivas radiomarcadas (15 MBq) foram 

injetadas pela veia da cauda, 4 horas após a indução do foco inflamatório 

(descrita no item 2.3.2). Nos tempos de 2, 4 e 8 horas após a injeção, os 

animais foram anestesiados com uma mistura de xilazina (7,5 mg/Kg) / 

cetamina (60 mg/Kg) para a realização de imagens estáticas planares por 5 

minutos, usando uma matriz de 64 x 64.   

  

2.4 Análise estatística 

 

Todos os resultados obtidos foram expressos como a média ± desvio padrão. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e confirmados 

pelo teste de Tukey, através do programa estatístico GraphPad Prism 4.0. Para 

todas as análises adotou-se o intervalo de confiança de 95%, sendo que as 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de 

p foi menor ou igual a 0,05 (p ≤ 0,05). 

 

 

 

 



 

 

 

39 

 

 

RESULTADOS   
 

1 OBTENÇÃO DE NANOCÁPSULAS RADIOMARCADAS  

 

1.1 Marcação do HMPAO com 99mTecnécio 

 

O rendimento de marcação foi calculado pelo método de extração por solvente 

e os valores obtidos variaram de 83 a 95%, com um valor médio de 90,0 ± 

3,8% (n=14), como mostra a Tabela 1. 

 

      Tabela 1 – Percentual do rendimento de marcação do HMPAO com 
       99mtecnécio. 

 
Experimento % de marcação Experimento % de marcação 

1 94,2 9 89,3 

2 95,2 10 89,6 

3 83,0 11 93,5 

4 83,6 12 93,7 

5 91,6 13 90,4 

6 91,4 14 89,6 

7 88,9 Média ± dp* 90,0 ± 3,8 

8 85,9 _ _ 

        * Desvio padrão, n=14. 

 

1.2 Separação do 99mTc-HMPAO encapsulado e não encapsulado em 

gel Sephadex G-25 

 

Observa-se na Figura 8 dois picos distintos de radioatividade. O primeiro está 

compreendido entre as frações 4 e 11, correspondente as nanocápsulas 

marcadas com 99mTc-HMPAO. Isto, fica macroscopicamente evidenciado pela 

turbidez apresentada principalmente pelas alíquotas recolhidas entre os tubos 

4 e 8  (Figura 9). O segundo pico (Figura 8) representa a radioatividade 

associada ao 99mTc-HMPAO livre que apresenta alíquotas límpidas (Figura 9). 
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FIGURA 8 – Perfil de eluição de 99mTc-HMPAO-nanocápsulas em coluna de Sephadex 
G-25 (1,5 x 15 cm). 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Perfil de turbidez das frações obtidas em Sephadex G-25. 

 

2  CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS NANOCÁPSULAS 

 

2.1 Determinação do percentual de encapsulação 

 

Os dados da Tabela 2 mostram que o percentual de encapsulação do 

complexo 99mTc-HMPAO pelas nanocápsulas aumentou significativamente 
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(p ≤ 0,05) quando se utilizou o azul de metileno (AM) na preparação, tanto 

para as nanocápsulas convencionais quanto para as furtivas. Observa-se 

também que o tipo de nanocápsula (convencional ou furtiva) não interfere no 

percentual de encapsulação do complexo 99mTc-HMPAO. Embora o percentual 

de encapsulação não seja de 100%, as partículas foram sistematicamente 

purificadas e o material não encapsulado foi separado das NCs antes de sua 

utilização posterior, como já descrito. 

 

Tabela 2 – Percentual de encapsulação do 99mTc-HMPAO em nanocápsulas 
convencionais (PLA-POLOX) e furtivas (PLA-PEG), na presença e ausência do 
azul de metileno (AM). 
 

% de encapsulação Formulações de 
Nanocápsulas (AM ausente) (AM presente) 

NCs PLA-POLOX 24,40 ± 0,79 a 49,80 ± 1,35 b 

NCs PLA-PEG 22,37 ± 1,50 a 52,93 ± 2,91 b 

Os resultados representam a média ± desvio padrão (n=3) de cada determinação; AM = azul 
de metileno; letras iguais indicam que não há diferença significativa (p>0,05). 

 

2.2  Análise do tamanho e do potencial zeta 

 

O diâmetro médio, o índice de polidispersão e o potencial zeta das partículas 

foram avaliados nas formulações de nanocápsulas convencionais (PLA-

POLOX) e furtivas (PLA-PEG), brancas e contendo o complexo 99mTc-HMPAO. 

Observa-se pela Tabela 3 que o tamanho médio das nanocápsulas, 

determinado por ECF, variou de 216 a 323 nm, sendo que as variações de 

tamanho encontradas entre as NCs brancas ou contendo o complexo 99mTc-

HMPAO não foram estatisticamente significativas. Por outro lado, quando se 

utilizou a MFA o diâmetro médio das partículas variou de 238 a 426 nm. Pode-

se observar também um índice máximo de polidispersão de 0,335 e valores 

negativos de potencial zeta para todas as formulações analisadas. 
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Tabela 3 – Caracterização das formulações de nanocápsulas brancas e com o 
complexo 99mTc-HMPAO incorporado ao núcleo oleoso. 
   

Formulação de 

Nanocápsulas# 

Diâmetro médio 

das partículas 

(ECF) ± DP* (nm) 

Diâmetro médio 

das partículas 

(MFA) ± DPΨ 

(nm) 

Índice de 

Polidispersão θ 

Potencial ζ ± DP 

(mV)& 

 

PLA-POLOX 

 

282 ± 24 a 

 

411 ± 128 c 

 

0,335 

 

-61,8 ± 4,4 e, f 

99mTc-HMPAO-

PLA-POLOX 
323 ± 37 a 426 ± 105 c 0,266 - 62,0 ±1,7 e, g 

PLA-PEG 216 ± 36 b 238 ± 124 d 0,229 - 57,9 ± 1,8 h, f 

99mTc-HMPAO-

PLA-PEG 
267 ± 27 b 387 ± 104 d 0,300 - 60,3 ±1,5 h, g 

#Formulações de nanocápsulas convencionais  (PLA-POLOX)  constituídas de PLA = ácido 

polilático e nanocápsulas furtivas (PLA-PEG) ( 6 mg de polímero/mL  de suspensão coloidal); 
*Desvio padrão   (n=3)    das   populações   definidas   pelo    equipamento; ΨDesvio padrão  

(n=40), formulações   analisadas pelo   programa  de   análise  do  aparelho  Nanoscope IIIa; 
θAmostras homogêneas  (≤ 0,7); & n=3, medidas  realizadas após  diluição (1:1000) da amostra  

em    NaCl 1mM (condutividade 120 ± 20 µS/cm);   letras  iguais   indicam que os resultados  

foram comparados entre si  e não apresentaram diferença significativa (p > 0,05). 

 

2.3 Análise morfológica das nanocápsulas 

 

As formulações de nanocápsulas convencionais brancas visualizadas por 

microscopia de força atômica (MFA), estão representadas na Figura 10 com 

uma visão topográfica em A e tridimensional em B. Imagens de nanocápsulas 

se organizando “em círculo” podem ser visualizadas na Figura 11.  
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FIGURA 10 – Imagens de nanocápsulas convencionais brancas obtidas por MFA. A -

visão topográfica ;  B - visão tridimensional das partículas 
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FIGURA 11 – Imagem topográfica de nanocápsulas convencionais em círculo.  

 

 

 

Observa-se na Figura 12 uma imagem de nanocápsulas convencionais 

marcadas com 99mTc-HMPAO, onde nanoestruturas e camadas descontínuas 

com diferentes alturas aparecem no campo. Estas camadas de poucos 

nanômetros (2-10 nm) foram atribuídas ao poloxamer e aos fosfolípides 

presentes na formulação.  
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FIGURA 12 – Perfil topográfico de 99mTc-HMPAO-NCs convencionais mostrando a  

presença de nanoestruturas e camadas de tensoativos. 
 
 
Imagens de nanocápsulas convencionais marcadas com 99mTc-HMPAO 

também podem ser visualizadas nas Figuras 13 e 14. Na Figura 13 pode-se 

observar a medida do diâmetro (distância horizontal) de três partículas do 

campo. Os valores obtidos foram 585,94, 429,69 e 390,63 nm, podendo-se 

ainda visualizar no campo partículas menores e maiores. Na Figura 14, 

observa-se imagem topográfica e de fase em que também pode ser notada a 

presença de estruturas de tamanho inferior ao das nanocápsulas. Estas 

estruturas podem ser atribuídas ao complexo 99mTc-HMPAO livre, ou mesmo, a 

outros componentes da formulação, já que o complexo estava dissolvido em 

solução salina (NaCl 0,9%) contendo também agente redutor (SnCl2).   
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FIGURA 13 – Perfil e imagem topográfica de 99mTc-HMPAO-NCs convencionais. Área: 
10 µm x 10 µm (modo contato intermitente). 
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A B 

 
 

 
 
FIGURA 14 – Imagens topográfica (A) e de fase (B) de nanocápsulas convencionais 

com o 99mTc-HMPAO no núcleo oleoso. 
 
 

 

  

As imagens das formulações furtivas (Figuras 15 e 16) apresentaram algumas 

diferenças em relação às convencionais. Os campos observados são mais 

limpos e em volta das partículas pode-se observar uma camada externa com 

aspecto e textura diferentes nas imagens de fase que podem ser atribuídas à 

modificação interfacial das nanocápsulas devido à presença das cadeias 

hidrofílicas de PEG.  Na visualização de 99mTc-HMPAO-NCs furtivas (Figura 

16), também é possível observar as mesmas estruturas de tamanho menor que 

as nanocápsulas, que apareceram na formulação convencional contendo o 

complexo.  
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FIGURA 15 – Imagens topográfica (A) e de fase (B) de nanocápsulas furtivas (PLA-
PEG) brancas.  
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FIGURA 16 – Imagem topográfica (A), de amplitude (B) e tridimensional (C) de 99mTc-

HMPAO-NCs furtivas. 
 

 

 

Na Figura 17 foram observadas imagens da solução contendo 99mTc-HMPAO 

em salina (NaCl 0,9%). Podem ser visualizados cristais de NaCl, provenientes 

da solução de pertecnetato de sódio (NaTcO4), utilizada na marcação do 
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HMPAO e confirmados com análise por imagem de solução salina pura. 

Observa-se também estruturas não cristalinas e organizadas que podem ser 

atribuídas ao complexo 99mTc-HMPAO ou ao HMPAO não complexado.  

 

 

FIGURA 17 – Imagem topográfica (A) e de fase (B) do complexo 99mTc- HMPAO em 
solução de NaCl 0,9%. 

 

             

 

  

 

O óleo constituinte do núcleo das nanocápsulas (Miglyol®) foi analisado 

separadamente com o objetivo de verificar como essa substância se 

comportava sobre a mica, e assim, diferenciá-lo das nanocápsulas (núcleo 

oleoso + membrana polimérica externa). Na Figura 18 pode-se observar uma 

imagem ruidosa em A, onde as gotículas do óleo não se fixam sobre a 

superfície da mica sendo arrastadas pela sonda, gerando imagens com 

artefatos. Em B, pode-se observar gotículas de óleo com diâmetro aproximado 

de 4 µm isoladas numa ranhura da mica, com tamanho bem superior ao das 

nanocápsulas.  
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A

B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18 – Imagens topográficas de gotículas de óleo Miglyol® depositadas sobre a 
mica obtidas por microscopia de força atômica. 

 
 
 

Estudos da relação diâmetro/altura das nanocápsulas convencionais e furtivas, 

brancas ou contendo o complexo 99mTc-HMPAO, foram realizados com dados 

da MFA, obtendo-se resultados diferentes para cada formulação, como pode 

ser visualizado na Figura 19.  
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FIGURA 19 – Relação Diâmetro/Altura das formulações de nanocápsulas. Em A, NCs 
PLA-POLOX brancas; em B, 99mTc-HMPAO-NCs PLA-POLOX; em C, 
NCs PLA-PEG brancas; em D, 99mTc-HMPAO-NCs PLA-PEG. 

 

 

Observa-se que nas formulações convencionais (Figura 19 A e B) as razões 

diâmetro/altura obtidas são bastante heterogêneas, variando de 2 a 10. Já nas 

formulações furtivas (Figura 19 C e D), os valores obtidos para a relação são 

mais homogêneos, com predomínio de 4 a 7 em NCs PLA-PEG brancas e 7 a 

10 em NCs PLA-PEG contendo o complexo   99mTc-HMPAO. 

 

2.4 Estabilidade in vitro das nanocápsulas marcadas com 99mTc-HMPAO 

 

Observa-se pela Figura 20 que a liberação do complexo 99mTc-HMPAO das 

nanocápsulas furtivas (PLA-PEG) variou de 33 a 40%, podendo-se observar a 

partir de 30 minutos de incubação, uma taxa de liberação constante da 
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radioatividade. Observa-se também que complexo 99mTc-HMPAO foi 

prontamente liberado pelas nanocápsulas convencionais (PLA-POLOX), ou 

seja, 80% da radioatividade em 2 horas de incubação. Quando o experimento 

foi realizado com nanocápsulas furtivas brancas incubadas com o 99mTc-

HMPAO os resultados mostraram um alto percentual (90%) de radioatividade 

liberada com 2 horas de incubação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Cinética de liberação de 99mTc-HMPAO de NCs PLA-PEG e NCs PLA-
POLOX. Resultados expressos como média ± desvio padrão, para 
cada tempo (n=2)  

 

 

3  EXPERIMENTAÇÃO IN VIVO 

 

3.1  Indução do foco inflamatório 

 

Como pode ser visualizado na Figura 21 a administração subplantar de 

carragenina (0,05 mL, 1% p/v) provocou intensa resposta inflamatória, 

macroscopicamente evidenciada na pata direita dos animais. 
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FIGURA 21 – Inflamação da pata direita 4 horas após administração subplantar de 
0,05 mL de carragenina 1% p/v. 

 

 

3.2 Análise histológica 

 

O exame histológico de fragmentos dérmicos e epidérmicos das patas controle 

e inflamada mostrou diferenças teciduais significativas, como pode ser 

observado na Figura 22. Na pata controle (Figura 22A) observa-se aspecto 

normal do fragmento com tecido conjuntivo denso inalterado. Por outro lado, na 

pata inflamada (Figura 22B) observa-se tecido conjuntivo frouxo e espaços 

claros ocasionados pela presença de água nestes locais, que após fixação do 

tecido em lâmina se apresentam dessa maneira.  Este fato evidencia o edema 

formado no processo inflamatório.    
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A B 

 

FIGURA 22 – Análise histológica dérmica e epidérmica da pata de ratos.  
                       A) pata controle, 1000X; B) pata inflamada, 400X. 
 

 

3.3 Estudos de biodistribuição em ratos 

 

Observa-se pela Figura 23 que não houve diferença estatisticamente 

significativa na captação do 99mTc-HMPAO livre entre  as patas inflamada e 

controle, em todos os tempos investigados (p≥ 0,05). 
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FIGURA 23 – Biodistribuição de 99mTc-HMPAO livre nas patas inflamada e controle de 

ratos Wistar (n=5). Cada coluna representa a média ± desvio padrão 
(p > 0,05). 

 

 

Os resultados da Figura 24 mostram que, também não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas na captação das 99mTc-HMPAO-NCs 

convencionais, nos diversos tempos investigados, entre as patas inflamada e 

controle (p > 0,05).  
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FIGURA 24 – Biodistribuição de 99mTc-HMPAO-NCs convencionais nas patas 

inflamada e controle de ratos Wistar (n=5). Cada coluna representa a 
média ± desvio padrão (p > 0,05). 

 
 

A Figura 25 mostra maior captação das 99mTc-HMPAO-NCs furtivas na pata 

inflamada quando comparada com a pata controle, em todos os tempos 

investigados (p < 0,05). 
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FIGURA 25 – Biodistribuição de 99mTc-HMPAO-NCs furtivas nas patas inflamada e 

controle de ratos Wistar (n=5). Cada coluna representa a média ± 
desvio padrão; (* p < 0,05; ** p < 0,001). 

 

 

As Figuras 26, 27, 28 e 29 mostram a captação das formulações de 99mTc-

HMPAO livre e encapsulado em nanocápsulas convencionais (PLA-POLOX) e 

furtivas (PLA-PEG) nos órgãos fígado, baço, rins e tireóide, respectivamente. 
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FIGURA 26 – Estudo da captação de 99mTc-HMPAO livre e encapsulado em NCs 
convencionais e furtivas pelo fígado de ratos Wistar (n=5). Cada coluna 
representa a média ± desvio padrão. 
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FIGURA 27 – Estudo da captação de 99mTc-HMPAO livre e encapsulado em NCs 
convencionais e furtivas pelo baço de ratos Wistar (n=5). Cada coluna 
representa a média ± desvio padrão. 
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FIGURA 28 – Estudo da captação de 99mTc-HMPAO livre e encapsulado em NCs 

convencionais e furtivas pelos rins de ratos Wistar (n=5). Cada coluna 
representa a média ± desvio padrão. 
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FIGURA 29 – Estudo da captação de 99mTc-HMPAO livre e encapsulado em NCs 
convencionais e furtivas pela tireóide de ratos Wistar (n=5). Cada 
coluna representa a média ± desvio padrão. 

 
 
As relações alvo (pata inflamada)/não alvo (pata controle) obtidas para o 99mTc-

HMPAO livre e encapsulado em NCs convencionais e furtivas  estão 

demonstradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Relação alvo/ não alvo, patas inflamada/ não inflamada, em modelo 
experimental de inflamação em ratos. 
 

Os valores expressos representam a média ± desvio padrão, cpmg / cpmg, n=5. Nd= 
valores não determinados. 
 

TEMPO 
(min) 

99mTc-HMPAO 
99mTc-HMPAO-NCs 

convencionais 

99mTc-HMPAO-NCs 
furtivas 

30 0,98 ± 0,10 1,29 ± 0,19 1,18 ± 0,09 

120 0,97 ± 0,18 1,04 ± 0,04 1,36 ± 0,16 

240 1,01 ± 0,15 1,09± 0,09 1,44 ± 0,09 

480 1,02 ± 0,03  1,12 ± 0,10 1,77 ± 0,15 

720 Nd Nd 1,50 ± 0,15 
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3.4 Imagens cintilográficas 

 

Observa-se pelas imagens (Figura 30) um acúmulo de radioatividade (seta) na 

pata inflamada, nos tempos investigados, o que não é verificado na pata 

controle. A região do abdômen mostra alta captação de radioatividade, 

sugerindo a presença da 99mTc-HMPAO-NCs furtivas no fígado e baço. 

 

 

 

FIGURA 30 – Imagens cintilográficas de ratos adquiridas 2, 4 e 8 horas após injeção 
intravenosa de 99mTc-HMPAO-NCs furtivas.  
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DISCUSSÃO 
 

No presente trabalho, avaliou-se a utilização de nanocápsulas radiomarcadas 

com 99mTc-HMPAO como uma alternativa aos radiofármacos convencionais 

utilizados em medicina nuclear para o diagnóstico de inflamação. A escolha de 

nanocápsulas como um carreador para o 99mTc-HMPAO, dentre alguns 

sistemas coloidais que incluem nanoemulsões (O/A), lipossomas e 

nanoesferas, foi com o propósito de se obter uma eficiente encapsulação do 

complexo lipofílico 99mTc-HMPAO no núcleo oleoso das nanocápsulas e uma 

formulação estável. A estrutura das nanocápsulas confere ao material 

encapsulado maior estabilidade frente às interações entre proteínas 

plasmáticas e o material dos nanovetores. A membrana polimérica que 

circunda o núcleo oleoso é, em geral, a responsável por essa maior 

estabilidade, membrana essa ausente nas nanoemulsões (Mosqueira et al., 

2001b).  

 

As formulações de nanocápsulas convencionais e furtivas foram preparadas 

pelos métodos descritos por Fessi et al. (1989) e Mosqueira et al. (2001b), 

respectivamente, visto que em ambos, a técnica é de fácil execução e pode 

ser facilmente transposta para escala industrial. O polímero utilizado na 

preparação das nanocápsulas convencionais foi o ácido polilático (PLA), que é 

biocompatível e biodegradável, sendo facilmente excretado pelo organismo 

(Pillai & Panchagnula, 2001; Soppimath et al., 2001; Sasatsu et al., 2006). Do 

mesmo modo, o copolímero PLA-PEG utilizado nas nanocápsulas furtivas, é 

também biodegradável sendo a porção PEG (MM < 30.000) eliminada 

inalterada do organismo por filtração glomerular (Yamaoka et al., 1994).  

Dessa forma, as nanocápsulas são interessantes carreadores devido a sua 

estabilidade em meio biológico e a ausência de toxicidade, em função da 

utilização de polímeros biodegradáveis. 

 

O rendimento médio de marcação do HMPAO com 99mTc foi de 90,0 ± 3,8% 

(Tabela 1). Este resultado indica que aproximadamente 90% dos átomos de 
99mtecnécio presentes, no meio de marcação, ligaram-se às moléculas do 

HMPAO. Este dado está de acordo com os trabalhos descritos na literatura 
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quando se marcou HMPAO com 99mtecnécio (Phillips et al., 1992; Laverman et 

al., 1999; Barthel et al., 1999; Sobal & Sinzinger, 2001). 

 

Os dados obtidos mostraram que o azul de metileno foi capaz de estabilizar o 

complexo lipofílico 99mTc-HMPAO, aumentando seu percentual de 

encapsulação nas nanocápsulas convencionais e furtivas (Tabela 2). Sabe-se 

pela literatura que o complexo 99mTc-HMPAO é muito instável, degradando-se 

rapidamente para um complexo secundário menos lipofílico, fato que tem 

contribuído para limitar o seu emprego como radiofármaco (Kao et al., 1999; 

Barthel et al., 1999; Sobal & Sinzinger, 2001; Amersham Health, 2005). 

Entretanto, estes mesmos autores verificaram que o azul de metileno é capaz 

de estabilizar o complexo 99mTc-HMPAO, reduzindo consideravelmente a sua 

degradação para produtos menos lipofílicos, viabilizando a sua utilização como 

radiofármaco para a obtenção de imagens cintilográficas. Barthel et al. (1999) 

mostraram que o complexo 99mTc-HMPAO em presença do azul de metileno 

permanece estável por até 6 horas após a sua marcação com 99mtecnécio. 

Portanto, o aumento do percentual de encapsulação do 99mTc-HMPAO nas 

nanocápsulas verificado neste trabalho, na presença do azul de metileno, pode 

ser explicado pela manutenção da lipofilicidade do complexo o que facilitou a 

sua fixação no núcleo oleoso das nanoestruturas. Outro aspecto que também 

merece ser destacado é que o tipo da preparação, convencional ou furtiva, não 

influenciou no percentual de encapsulação do 99mTc-HMPAO nas 

nanoestruturas, ou seja, as características de superfície destas estruturas não 

influenciaram no processo de encapsulação. 

  

O diâmetro médio das nanocápsulas calculado pela espectroscopia de 

correlação de fótons variou de 216 a 323 nm (Tabela 3).  Observa-se que, 

quando o complexo 99mTc-HMPAO foi incorporado nos núcleos das 

nanocápsulas, convencionais e furtivas, houve uma tendência de aumento do 

tamanho destas nanoestruturas. No entanto, este aumento do diâmetro médio 

observado não foi estatisticamente significativo (p > 0,05), o que é 

perfeitamente justificável já que o 99mTc-HMPAO é uma molécula pequena e foi 

adicionada à preparação em uma baixa concentração (0,06 mg/mL; atividade 

296 MBq). Sabe-se pela literatura que o diâmetro médio das nanocápsulas 
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influencia no seu perfil de distribuição in vivo e nas interações dessas 

nanoestruturas com as células do SFM (Barratt, 2000; Owens & Peppas, 2006). 

Os dados da Tabela 3 indicam que os diâmetros obtidos para as preparações 

de nanocápsulas são favoráveis à sua utilização por via intravenosa, uma vez 

que todas as formulações apresentaram partículas com tamanho inferior a 

500 nm De uma maneira geral, os índices de polidispersão obtidos nas 

determinações de tamanho mostraram que as diferentes formulações de 

nanocápsulas preparadas pelo método de nanoprecipitação estavam 

homogêneas e podem ser consideradas monodispersas (≤ 0,3). Estes 

resultados estão de acordo com o trabalho de Mosqueira et al. (2001a) para 

nanocápsulas de PLA e PLA-PEG.  

 

Os resultados do potencial zeta (Tabela 3) mostraram que todas as 

formulações de nanocápsulas exibiram potencial zeta negativo com valores 

que variaram de – 57,9 a – 62,0 mV. Os valores de potencial zeta obtidos são 

atribuídos principalmente à composição das formulações de nanocápsulas. As 

nanocápsulas foram preparadas utilizando poliésteres, tais como o polímero 

PLA, que podem sofrer ionizações dos grupos carboxílicos presentes na 

superfície do polímero, conferindo um potencial negativo à interface. Estes 

resultados estão de acordo com trabalhos descritos na literatura que afirmam 

que potencial zeta negativo é tipicamente observado nesses tipos de sistemas 

compostos de polímeros de PLA (Mosqueira et al., 2001a; Schaffazick et al., 

2003). Por outro lado, a lecitina presente nessas formulações também contribui 

com uma forte carga negativa na interface, já que contém fosfolípides 

negativamente carregados (Mosqueira et al., 2001a, 2006), corroborando para 

o potencial zeta negativo determinado para todas as nanocápsulas preparadas. 

Este aspecto torna-se muito importante uma vez que Phillips (1999) mostrou 

que nanoestruturas que apresentavam cargas negativas acumulavam-se 

avidamente em processos inflamatórios/infecciosos, ao contrário daquelas que 

tinham carga neutra que não mostraram esta seletividade. Este fato torna-se 

relevante para os resultados obtidos neste trabalho já que a proposta foi utilizar 

as nanocápsulas para a identificação de processos inflamatórios. 
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Medidas de potencial zeta são muito utilizadas para caracterizar formulações 

de partículas furtivas. Para preparações de lipossomas, nanoesferas, e 

nanocápsulas um efeito na redução dos valores absolutos de potencial zeta, 

como resultado da presença do revestimento com PEG na superfície das 

partículas tem sido obtido (Stolnik et al., 1994; Jansen et al., 1996). Entretanto, 

como previamente descrito por Mosqueira et al. (2001a), em formulações de 

NCs PLA-PEG (PEG MM 5.000) não houve variação significativa nos valores 

de potencial zeta obtidos quando comparados com NCs PLA-POLOX, a não 

ser quando diminuíram o conteúdo de lecitina nas preparações. No presente 

trabalho, o potencial zeta negativo também não foi mascarado pelas cadeias de 

PEG (MM 5.000), o que provavelmente se deve à baixa densidade de 

cobertura da superfície das nanocápsulas obtida com o teor de PEG utilizado 

nas formulações. Além disso, a lecitina de soja presente na formulação parece 

exercer um efeito preponderante sobre o potencial zeta comparado aos 

polímeros utilizados, efeito esse já evidenciado em trabalhos anteriores 

(Mosqueira et al., 2001a, 2006).  

 

Os resultados obtidos por microscopia de força atômica sugerem que as 

nanocápsulas analisadas permaneceram íntegras mesmo após o processo de 

secagem, apresentando o mesmo aspecto quando analisadas imediatamente, 

ou uma semana após sua preparação. Amostras de nanocápsulas 

convencionais (PLA-POLOX) foram analisadas em diferentes campos. 

Observou-se o formato esférico das partículas e uma distribuição homogênea 

das mesmas (Figura 10). Na Figura 12 é possível observar a presença de 

camadas finas que possuem de 2 a 10 nm de altura, as quais são formadas por 

excesso de tensoativo (poloxamer 188) na formulação, o que foi comprovado 

pela análise desta substância separadamente. O tamanho médio das 

nanocápsulas convencionais, determinado por microscopia de força atômica, 

foi de 411 ± 128 nm (n=40) e 426 ± 105 nm (n=40) para as nanocápsulas 

brancas e aquelas contendo o complexo 99mTc-HMPAO, respectivamente. Da 

mesma forma, quando se determinou o diâmetro por espectroscopia por 

correlação de fótons (ECF) não foram observadas diferenças significativas 

entre os diâmetros das NCs brancas e daquelas que continham o 99mTc-

HMPAO (Tabela 3). Por outro lado, observa-se que os valores de diâmetros 
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médios obtidos por MFA são maiores do que aqueles determinados por ECF 

para ambas. Isto pode ser atribuído a um possível achatamento das 

nanocápsulas quando depositadas sobre a mica. Este fato foi evidenciado pela 

relação entre o diâmetro e altura das NCs em que grande parte do percentual 

das partículas foi maior que 7 (Figura 19). Portanto, as relações diâmetro/altura 

indicam os níveis de deformação das partículas no estado desidratado.  Esta 

relação não pode ser determinada pela técnica de ECF, já que esta não 

fornece a altura de cada partícula isoladamente, as amostras encontram-se em 

meio líquido, são teoricamente esféricas, e carregam também moléculas do 

solvente na sua superfície externa. Além disso, a ECF expressa o diâmetro 

médio de uma extensa população de nanocápsulas, enquanto a MFA expressa 

o diâmetro de cada partícula isoladamente. 

 

Nas imagens obtidas por MFA para as preparações de NCs furtivas foram 

visualizadas partículas mais homogêneas e campos mais limpos,  

provavelmente devido a ausência do poloxamer nesta formulação, que 

aumenta a complexidade das estruturas observadas por AFM. O diâmetro 

médio obtido para as formulações de nanocápsulas furtivas também foi maior 

pela MFA do que pela espectroscopia por correlação de fótons, com medidas 

de 238 ± 124 nm (n=40) para partículas brancas e 387 ± 104 nm (n=40) para 

as partículas contendo o 99mTc-HMPAO. Um dado importante que também 

deve ser considerado é que o valor médio dos diâmetros das partículas furtivas 

brancas é invariavelmente menor do que as dimensões obtidas para as 

convencionais. Este resultado sugere que as variações da membrana, 

presença de PEG, influenciam na disposição das partículas sobre a superfície 

da mica, diminuindo o achatamento das nanocápsulas PLA-PEG. Leite et al. 

(2005) relatam que em função da espessura e da continuidade da parede 

polimérica, as NCs podem apresentar maior ou menor estabilidade quando 

depositadas sobre a mica, apresentando diferente capacidade de achatamento 

em função dessas variações de espessura apresentadas pela membrana. 

 

As relações entre diâmetro e altura obtidas para as preparações furtivas foram 

mais homogêneas que em preparações convencionais (Figura 19), o que está 

de acordo com o trabalho de Mosqueira et al. (2001a) que mostra o aumento 
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da homogeneidade de nanocápsulas preparadas com PLA-PEG. Este fato, 

provavelmente deve-se a ausência de poloxamer, menor formação de alguns 

contaminantes na preparação como, por exemplo, nanoesferas e 

nanoemulsões. 

 

No presente trabalho, as NCs PLA-PEG brancas apresentaram razões 

diâmetro/ altura que variaram principalmente de 4 a 7 (Figura 19 C). O 99mTc-

HMPAO incorporado no núcleo oleoso das NCs PLA-PEG promoveu uma 

alteração das razões de diâmetro/ altura que variaram, em sua maior parte, de 

7 a 10. Este fato, provavelmente é devido a alterações na membrana das 

nanocápsulas provocadas pela presença do complexo 99mTc-HMPAO que pode 

ter contribuído para tornar as membranas menos rígidas promovendo um maior 

achatamento das nanocápsulas. 

 

Nas imagens de nanocápsulas furtivas (Figura 15) obtidas por MFA é possível 

observar, melhor visualizado na imagem de fase, um halo em volta das 

partículas. Esse halo pode ser a presença de textura diferenciada, detectada 

pela sonda formada em volta das partículas. Há a possibilidade de tratar-se de 

camada de hidratação, já que o PEG utilizado no revestimento é uma 

substância muito hidrofílica (Soppimath et al., 2001) que promove a ligação de 

moléculas de água de solvatação. Apesar de não ter sido possível visualizar 

nenhuma estrutura nas imagens que comprovasse a presença do PEG, a 

presença desta camada diferenciada é um aspecto importante, pois evidencia 

uma diferença de estrutura entre as NCs convencionais e furtivas.  

 

No estudo de estabilidade in vitro, observou-se que nos primeiros 30 minutos 

ocorreu uma rápida liberação da radioatividade para todos os tipos de NCs.  A 

rápida liberação da radioatividade das nanocápsulas, nos minutos iniciais de 

incubação, poderia ser atribuída a uma parte do 99mTc-HMPAO que ficou 

adsorvido à superfície das nanocápsulas e não encapsulado no núcleo oleoso 

das mesmas. Schaffazick et al. (2003) e Mosqueira et al. (2006) relataram que 

a rápida liberação de drogas observada, nos minutos iniciais, quando 

nanocápsulas foram diluídas em meio de liberação pode ser conseqüência da 

dessorção da droga da superfície das nanocápsulas. Portanto, os dados 
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obtidos para a cinética de liberação de radioatividade nos 30 minutos iniciais 

estão coerentes com os registros da literatura.  As nanocápsulas furtivas 

liberaram mais lentamente a radioatividade do que as nanocápsulas 

convencionais.  Os dados obtidos estão de acordo com o trabalho de 

Mosqueira et al. (2006), no qual formulações de NCs PLA-PEG apresentaram 

melhor habilidade para reter e liberar in vitro uma droga antimalárica lipofílica, 

do que NCs PLA-POLOX em meio contendo plasma.  Outro aspecto importante 

que também merece ser ressaltado é a constante taxa de liberação de 

radioatividade, em torno de 40%, verificada para as NCs PLA-PEG a partir de 

30 minutos. Considerando a liberação inicial, nos primeiros 30 minutos, que foi 

da ordem de 33% os dados indicam que apenas 7% do 99mTc-HMPAO foram 

efetivamente liberados de dentro do núcleo oleoso das nanocápsulas para os 

tempos subseqüentes, sugerindo uma estabilidade do complexo 99mTc-

HMPAO-NCs PLA-PEG ao longo do experimento. Os dados obtidos da 

incubação pura e simples das nanocápsulas furtivas brancas com o complexo 
99mTc-HMPAO (NCs PLA-PEG + 99mTc-HMPAO)  revelaram uma alta liberação 

de radioatividade, em torno de 90%, com 120 minutos de incubação. Portanto, 

quando se compara este dado com aquele obtido para NCs PLA-PEG em que 

o complexo 99mTc-HMPAO foi incorporado em seu interior, no mesmo tempo, 

pode-se inferir que realmente o 99mTc-HMPAO permaneceu no núcleo oleoso 

das  nanocápsulas. Com base nesses resultados, pode-se deduzir que o 

complexo 99mTc-HMPAO-NCs PLA-PEG reúne as características necessárias 

para ser usado como radiotraçador, capaz de identificar focos inflamatórios, o 

que aliás ficou comprovado pelos estudos de biodistribuição realizados neste 

trabalho.  

 

Os estudos de biodistribuição mostraram que não houve diferença 

estatisticamente significativa na captação das nanocápsulas convencionais 

marcadas com 99mTc-HMPAO entre as patas inflamada e controle, nos tempos 

investigados. O mesmo comportamento foi observado quando se utilizou o 

complexo 99mTc-HMPAO livre. O 99mTc-HMPAO livre foi mais rapidamente 

eliminado pelos rins do que as nanocápsulas convencionais e furtivas, 

proporcionando desta forma uma depuração rápida, o que de certa forma 

explica a não acumulação deste complexo nos sítios inflamados. Por outro 
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lado, as nanocápsulas convencionais marcadas com 99mTc-HMPAO foram 

inicialmente fagocitadas em maior escala tanto pelo fígado quanto pelo baço, 

quando comparadas com as furtivas. A fagocitose contribuiu para a retirada 

dessas estruturas da circulação prejudicando a captação das mesmas pelo 

foco inflamatório. Sabe-se pela literatura (Gref et al, 1994; Soppimath et al, 

2001; Mosqueira et al, 2001b) que a rápida captação de nanopartículas 

poliméricas pelo SFM, após administração intravenosa, é a maior barreira para 

a sua utilização como agente de diagnóstico ou carreadores de drogas para 

outros locais que não sejam as células de Küpffer no fígado e macrófagos no 

baço. Portanto, os dados da literatura corroboram para os resultados de 

biodistribuição das nanocápsulas convencionais obtidos no presente trabalho. 

 

Seguindo a tendência registrada na literatura (Mosqueira et al., 2001b; Owens 

& Peppas, 2006) de otimizar estas formulações de maneira a aumentar o 

tempo de circulação, utilizou-se as nanocápsulas furtivas. No caso específico, 

os resultados obtidos mostraram uma maior captação, estatisticamente 

significativa, das nanocápsulas furtivas marcadas com 99mTc-HMPAO pelas 

patas inflamadas quando comparadas com os respectivos controles, nos 

diversos tempos investigados (Figura 25).  A utilização do revestimento com 

PEG confere as NCs furtivas maior estabilidade em meio biológico. A presença 

das cadeias hidrofílicas de PEG previne a interação das partículas com 

biomoléculas, células e tecidos e retarda a opsonização, reduzindo a fagocitose 

das nanocápsulas pelo SFM (Sasatsu et al., 2006). Os resultados obtidos 

mostraram uma redução significativa da fagocitose das 99mTc-HMPAO-NCs 

furtivas pelo fígado e baço para os tempos de 30 e 120 min, propiciando assim 

um maior tempo de circulação. Isto permitiu que estas nanoestruturas 

chegassem mais eficazmente até o sítio da inflamação, permanecendo no local 

até o tempo de 12 horas (720 min) após a injeção. Esta permanência 

provavelmente foi devido a fagocitose das 99mTc-HMPAO-NCs furtivas por 

células de defesa presentes no local da inflamação. 

 

Os dados da Figura 29 mostram que o percentual de radioatividade captado 

pela tireóide não ultrapassou a 0,3% da dose injetada para as três formulações 

testadas.  Estes resultados indicam uma estabilidade de ligação entre os 
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átomos de tecnécio com o complexo lipofílico (HMPAO). Caso contrário, os 

átomos de tecnécio livres (TcO4
-) por apresentar características semelhantes 

ao íon iodeto seriam captados pela tireóide, aumentando substancialmente os 

níveis de radioatividade presente nesta glândula (Rocha & Harbert, 1979; 

Berthol et al., 2003). 

 

Para um alvo (foco inflamatório) ser identificado por imagem cintilográfica é 

necessário que no local tenha uma quantidade suficiente do radiofármaco, com 

uma atividade acima da atividade referente ao tecido normal (background). Os 

resultados da relação alvo/não alvo para as 99mTc-HMPAO-NCs furtivas 

(Tabela 4) mostraram valores de 1,77 e 1,50 para os tempos de 480 e 720 

minutos, respectivamente. Isto significa que na pior hipótese existia 50% mais 

radioatividade na pata que continha o foco inflamatório do que na pata controle. 

De acordo com Phillips (1999) uma razão alvo/não alvo de pelo menos 1,5 é 

necessária para identificar a lesão por imagem. Portanto, os dados sugerem 

que 99mTc-HMPAO-NCs furtivas poderão ser utilizadas como agente de 

diagnóstico, uma vez que propiciou a geração de imagens cintilográficas de 

focos inflamatórios (Figura 30). Estes resultados abrem uma boa perspectiva 

para a utilização deste método, como alternativa ao uso dos leucócitos 

autólogos radiomarcados, para a identificação de focos inflamatórios. Ressalta-

se ainda que, com este procedimento não há necessidade de manipular 

sangue potencialmente contaminado o que facilita muito o preparo de um 

radiotraçador. 
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CONCLUSÕES  

 

• Nanocápsulas convencionais e furtivas foram efetivamente marcadas  

com 99mtecnécio- HMPAO. 

 

• As preparações de nanocápsulas convencionais e furtivas apresentaram 

um percentual de encapsulação do 99mTc-HMPAO da ordem de 50%, 

quando o complexo foi estabilizado com azul de metileno. 

 

• O tamanho e o potencial zeta das nanocápsulas convencionais e furtivas 

mostraram ser apropriados para os estudos de biodistribuição, visando à 

identificação de focos inflamatórios. 

 

• Os estudos de estabilidade in vitro mostraram que as nanocápsulas 

furtivas liberaram mais lentamente o complexo 99mTc-HMPAO, quando 

comparadas com as nanocápsulas convencionais. 

 

• Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na 

captação das nanocápsulas convencionais e do 99mTc-HMPAO livre 

entre as patas inflamada e controle. 

 

• Ocorreu maior captação das nanocápsulas furtivas na pata inflamada 

quando comparada com a pata controle, suficiente para gerar imagens 

cintilográficas. 
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PERSPECTIVAS 

 

• Verificar a possibilidade de marcar diretamente as nanocápsulas sem a 

utilização do HMPAO. 

 

• Verificar a capacidade de identificação de focos infecciosos, utilizando 

nanocápsulas radiomarcadas. 
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