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RESUMO

Com o crescimento da incidência de câncer e sendo esta doença ainda um dilema
de saúde pública global, existe necessidade para estudo de novas terapias anti-câncer.
Para alcançar o desenvolvimento de agentes eficientes é essencial entender os
mecanismos fundamentais da carcinogênese e progressão tumoral. A superexpressão de
proteínas em tecidos malignos, em contraste com a expressão das proteínas encontradas
em tecidos normais do mesmo órgão, é crucialmente importante e de grande interesse
para caracterização de potenciais biomarcadores tumorais. Seguindo esta premissa, a
glicoproteína MUC1 foi selecionada como alvo terapêutico em um modelo de câncer de
mama. Visando determinar a viabilidade do aptâmero aptA como carreador de
radiossensibilizadores, o composto tóxico 1,10-fenantrolina ligado com Fe(II) foi
intercalado nos aptâmeros. A constante de dissociação foi encontrada num valor de
Kd = 30 µM. A ligação seletiva e internalização do composto foi demonstrada. Com
base nesses dados, o aptâmero aptA pode ser usado como vetor de carreamento de
moléculas, como a 1,10-fenantrolina. Como próxima etapa, será feita a avaliação do
complexo quanto ao seu potencial in vitro de radiossensibilização com uso de radiação
ionizante.
Palavras-chave: aptâmero; drug delivery; radioterapia; câncer de mama.
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ABSTRACT
With the rising incidence of cancer and this disease as global public health
dilemma, there is an alarming need of studying new cancer therapies. To achieve the
development of efficient agents is essential to understand the fundamental mechanisms
of carcinogenesis and tumor progression. Overexpression of proteins in malignant
tissues, in contrast to expression of the proteins found in normal tissues of the same
organ, is crucially important and of great interest for the characterization of potential
tumor biomarkers. Following this premise, MUC1 glycoprotein was selected as a
therapeutic target in a breast cancer model. In order to determine the viability of the
aptA aptamer as radiosensitizers carrier, the toxic compound 1,10 phenanthroline,
complexed with Fe(II) was intercalated in the aptamers. The dissociation constant was
found at a value of Kd = 30 μM. The selective binding and internalization of the
compound was demonstrated. Based on these data, the aptA can be used as carrying
vector of molecules such as 1,10-phenanthroline. As a next stage, the evaluation of its in
vitro potential as radiosensitizaers with the use of ionizing radiation will be done.
Keywords: aptamer; drug delivery; radiotherapy; breast cancer.
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1. INTRODUÇÃO
Com o passar das décadas, a ocorrência de neoplasias em diferentes tecidos tem
aumentado. Os cânceres de pulmão, mama, bexiga, estômago e próstata representam
aproximadamente metade dos diagnosticados globalmente, conforme dados oficiais da
Organização Mundial da Saúde (OMS). O câncer de mama é atualmente o mais
prevalente em mulheres de países desenvolvidos e em desenvolvimento, ainda segundo
a OMS [1].
No Brasil, as estimativas para os anos de 2016 e 2017 apontam para a ocorrência
de quase 58.000 novos casos de câncer de mama [2], configurando a doença como um
dos principais problemas de saúde pública do país. Os protocolos de terapia antitumoral visando a erradicação deste tipo de neoplasia baseiam-se no uso do
procedimento cirúrgico, terapia sistêmica e radiação ionizante. Nesse último, destacamse a radiação gama e feixes de elétrons e, atualmente, partículas subatômicas como
prótons e nêutrons, têm se mostrado promissoras no tratamento desta doença. O
objetivo fundamental da terapêutica é causar dano maciço, levando as células tumorais à
morte [3, 4, 5].
O uso de terapia sistêmica em cânceres de mama detectados precocemente tem
importante contribuição para a diminuição da mortalidade. O principal objetivo da
quimioterapia é controlar doença micrometastática, reduzir a taxa de recorrência e
melhorar a sobrevivência em longo prazo. Entretanto, a técnica atua de modo
indiscriminado em diferentes tecidos, destruindo células tumorais e sadias em todo
organismo do paciente [6, 7].
Para desenvolver técnicas e agentes de tratamento mais eficazes, é essencial
conhecer os mecanismos fundamentais da carcinogênese e da progressão tumoral.
Existem muitas proteínas e outras moléculas envolvidas nos diferentes estágios da
progressão dos tumores sólidos. O envolvimento de qualquer uma dessas moléculas
nesses processos indica seu provável potencial como marcador tumoral, em especial
moléculas envolvidas na proliferação celular. Essas últimas são extremamente
importantes já que, quando sua função normal é comprometida por mutações, elas
podem permitir que a proliferação celular ocorra indefinidamente inibindo a apoptose, o
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que pode resultar na expressão exacerbada de algumas proteínas, dentre outros
processos [5].
Uma condição ideal para tratamento antitumoral sistêmico seria a existência de
um mecanismo capaz de realizar entrega de agente quimioterápico exclusivamente em
células tumorais. Isso poderia promover dano reduzido nas células normais o que seria
refletido, consequentemente, em mínimos efeitos colaterais e melhor saúde do paciente
[6].
A superexpressão de proteínas em tecidos malignos é importante e de grande
interesse como potenciais biomarcadores. Essa característica pode ser positivamente
explorada para desenvolvimento de abordagens terapêuticas, com uso de agentes
específicos

para

determinado

tecido

tumoral

[5].

Aptâmeros

são

moléculas

oligonucleotídicas capazes de diferenciar tecidos ao ligarem-se com alta especificidade em seus
alvos [36]. Seguindo esta premissa, a glicoproteína transmembrânica mucina 1 (MUC1)

foi selecionada como potencial alvo terapêutico em um modelo de câncer de mama.

1.1

Objetivo Geral

Avaliação in vitro do potencial do aptâmero anti-MUC1 (aptA) como vetor de
distribuição do potencial radiossensibilizador 1,10-fenantrolina (Phen) em células MCF7 de adenocarcinoma de mama.

1.2

Objetivos Específicos

a) Determinação do grau de afinidade da associação do complexo Phen+Ferro ao DNA;
b) Determinação da cinética da ligação do complexo Phen+Fe+aptA_rodamina em
alvos celulares usando a linhagem MCF-7 (MUC1+); e
c) Localização do complexo Phen+Fe+aptA_rodamina em células da linhagem MCF-7
(MUC1+).
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1.3

Justificativa
A ideia fundamental racionalizada neste trabalho é a de avaliação de um

composto capaz de entregar moléculas de forma direcionada a tumores, em uma
abordagem conhecida como drug delivery. Como resultado, uma toxicidade seletiva
poderia ser alcançada. Essa abordagem poderia preservar tecidos sadios e diminuir,
assim, o surgimento de efeitos colaterais provenientes do uso de quimioterápicos. Em
combinação com a radiação ionizante, teria um efeito sinergístico seletivo de morte
celular para células tumorais. Esta estratégia ofereceria maior flexibilidade no
planejamento do tratamento radioterápico, abrindo a possibilidade de utilização de
menores doses de radiação, para obter um mesmo nível de dano radioinduzido, o que
pouparia o tecido normal adjacente ao tumor.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1 Câncer de Mama
A industrialização e a urbanização desencadearam significativa alteração na
demografia mundial devido à redução nas taxas de natalidade e mortalidade com
aumento da expectativa de vida e envelhecimento populacional [7]. Como
consequência,

houve

importante

modificação

nos

padrões

de

saúde-doença

caracterizados pela alteração no perfil de mortalidade com diminuição da taxa de
doenças infecciosas e aumento da taxa de doenças crônico-degenerativas, especialmente
doenças cardiovasculares e câncer [8, 1].
O último censo mundial no ano de 2016 revelou que, em cerca de 56 milhões de
mortes ocorridas, o câncer foi responsável por quase 9 milhões representando cerca de
16% de todas as mortes [9]. Estima-se que em 2020, o número de novos casos anuais
seja da ordem de 10 milhões e até 2030 o câncer deverá alcançar a maior taxa de
mortalidade comparada a outras doenças, até então consideradas como de maior
ocorrência (Figura 1) [8, 9, 10].

Figura 1: Causas de morte em adultos projetadas para 2030. Adaptado de Organização
Mundial da Saúde, 2007 [10].
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Dentre os diferentes sítios primários de tumores, o câncer de mama representa
no Brasil o tipo com maior incidência (Figura 2) e mortalidade na população feminina.
Sendo assim, constitui um problema de saúde pública no Brasil e em diferentes países
com incidência semelhante [2, 9].

Figura 2: Tipos de câncer mais frequentes, estimados para os anos de 2016 e 2017 na
população brasileira, com exceção do câncer de pele não melanoma. Adaptado de
Ministério da Saúde, 2016 [1].

As taxas de incidência e mortalidade por câncer de mama podem ser associadas
a diferentes fatores de risco. Estudos epidemiológicos apontam que fatores ambientais
estão envolvidos na incidência do câncer de mama em 80% dos casos; enquanto que
fatores genéticos, ou histórico familiar, correspondem a somente 5% dos casos [2].
Até o momento, a realização periódica de exames clínico e mamográfico
constitui a principal estratégia de rastreamento da doença, cujo objetivo maior é sua
detecção precoce [11]. O auto-exame das mamas também é considerado importante para
a detecção do tumor de mama em estadiamento inicial [12], embora não esteja
relacionado à redução da taxa de mortalidade pela doença [13].
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 60% dos casos de câncer de
mama no Brasil são detectados em estádios mais avançados, o que tem por
consequência o aumento de recidivas, aparecimento de metástases e redução da
sobrevida [2]. Tal situação geralmente exige tratamento mais agressivo que pode incluir
uso de drogas quimioterápicas em algum momento, cujo benefício baseia-se na redução
da progressão tumoral [11].
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A quimioterapia (QT) consiste no emprego de substâncias químicas com o
objetivo de tratar as neoplasias, de forma sistêmica. Contudo, as drogas utilizadas no
tratamento quimioterápico atuam sem especificidade, destruindo ou inibindo não só as
células neoplásicas, como também células normais do paciente [14].
2.1.1

Agentes Quimioterápicos

Os agentes quimioterápicos antitumorais agem em nível celular, mais
especificamente em células que estão em processo ativo de divisão, interferindo nos
processos de crescimento e divisão celular, nas vias de sinalização e estabilidade
hormonal, ou angiogênese [14]. Este procedimento atinge tanto células normais quanto
tumorais, porém acarreta maiores danos em células malignas devido às diferenças entre
os processos metabólicos [15].
A ação genotóxica dos quimioterápicos antitumorais provém da sua ligação
covalente ao ácido desoxirribonucleico (DNA), em doses calculadas de forma a se
atingir o máximo de toxicidade para as células malignas [16, 17].
Os primeiros registros de tratamento quimioterápico datam do final do século
XIX, com a descoberta da solução de Fowler (arsenito de potássio) por Lissauer em
1885 e da toxina de Coley (combinação de produtos bacterianos) em 1890 [15, 18].
Desde então, muitos compostos têm sido usados no tratamento do câncer. Atualmente
estão disponíveis 65 drogas aprovadas para tratamento oncológico de mama [19].
As células tumorais têm uma multiplicação acelerada e desordenada no início,
seguido por uma fase de aglomeração celular, depois passa a sofrer com a falta de
nutrientes e de espaço para continuar seu crescimento [11, 13]. Em geral, os agentes
quimioterápicos são tóxicos para os tecidos de rápida proliferação, caracterizados por
ciclos celulares curtos [7, 14].
Devido à capacidade da célula neoplásica de acumular mutações secundárias que
podem levar a resistência aos quimioterápicos, um esquema poliquimioterápico, isto é,
combinação de mais de um agente pode ser empregado [18]. Além das combinações de
drogas, é possível realizar também associação de diferentes modalidades de tratamento.

7

Por exemplo, quando em combinação com tratamento local (cirurgia ou radioterapia),
os regimes de quimioterapia são classificados em [18]:
 Neoadjuvante: tem como objetivo a redução tumoral para posterior tratamento local
adequado e, também, combate a micrometástases;
 Concomitante: usado para potencializar a ação do tratamento local;
 Adjuvante: usada após o tratamento local, com finalidade de combater
micrometástases;
 Paliativo: usado em pacientes com metástases diagnosticadas ou com recidiva do
câncer, onde a possibilidade de cura é remota.
A modalidade neoadjuvante é a mais comumente utilizada para tratamento de
câncer de mama [14, 20, 21]. Através do controle de micrometástases, é possível reduzir
a recidiva da doença nos pacientes acometidos pelo câncer de mama. Além disso, esta
modalidade é útil para propiciar cirurgia menos extensa e resultados clínicos favoráveis
[14].
2.1.2 Quimioradioterapia
Quimioradioterapia (QRT) é o termo utilizado para conceituar a técnica que
combina as propriedades terapêuticas da radiação ionizante e agentes quimioterápicos.
A radioterapia (RT) é amplamente utilizada para o tratamento das neoplasias malignas
localizadas. Cerca de 2/3 dos pacientes com câncer são submetidos à radioterapia em
alguma fase do tratamento da doença, seja de maneira isolada ou associada à
quimioterapia [5]. O controle do crescimento tumoral é variável e depende de alguns
fatores, como seu grau de radiossensibilidade, localização e a sensibilidade do tecido
normal circunjacente [22]. A sensibilidade à radiação ionizante na maioria das
neoplasias malignas é diferenciada, quando comparada aos tecidos sãos que circundam
o tumor. Em tumores volumosos, as células multiplicam-se em um regime de hipóxia
ficando, assim, mais radioresistentes, já que feixes de fótons mais comummente
utilizados em radioterapia atacam os alvos celulares pela geração de espécies radicais de
oxigênio [6, 22]. Baseados nesses princípios, profissionais utilizam planejamento de
tratamento radioterápico com doses escalonadas, para melhor erradicação do volume
tumoral em etapas que permitem um menor efeito em tecidos normais adjacentes ao
tumor. Grandes investimentos têm sido feitos para desenvolvimento e construção de
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equipamentos com melhor desempenho para focalizar tumores sólidos com doses
maciças dispensadas localmente, a fim de preservar os tecidos normais adjacentes [22].
O emprego de quimioterápicos em associação com a RT pode produzir um efeito
aditivo quanto à morte de células tumorais durante o tratamento. Nos protocolos
conhecidos como QRT, um agente quimioterápico é administrado antes, durante ou
depois

das

doses

de

radiação

(neoadjuvante,

concomitante

ou

adjuvante,

respectivamente), incrementando o dano radioinduzido [23]. Se a RT tem um grande
efeito inativador para o tumor, a associação de um quimioterápico pode potencializá-la
nos protocolos de QRT [23]. A eficácia dos protocolos de QT é comparativamente
menor, em que respostas de resistência são ativadas na célula tumoral com a aplicação
das doses sucessivas da droga [24, 25]. De uma maneira geral, a QT traz inúmeras
reações de intoxicação sistêmica para o organismo, especialmente para a função
cardiovascular durante tratamento de qualquer neoplasia, comprometendo o estado geral
do paciente, com impacto sobre sua sobrevida [24].
Uma série de estudos já foi realizada confrontando diferentes quimioterápicos
com relação a sua capacidade aditiva à RT [25, 26, 27], ou a QRT comparada à RT
sozinha [28, 29, 30, 31]. Estes estudos apontam que a associação de agentes
quimioterápicos, em ambos os casos, está relacionada à toxicidade sistêmica aguda.
Apesar disso, o alcance de bons resultados quanto ao tratamento da massa tumoral é
possível [29]. Dessa forma, uma das conclusões é que a abordagem é promissora,
contudo a toxicidade dos agentes quimioterápicos atualmente utilizados é um desafio a
ser trabalhado. Particularmente no caso do câncer de mama, os protocolos de QRT
parecem produzir melhores índices de remissão quando aplicados como pré-operatórios
[32], ainda assim com muitas manifestações tóxicas [33].
A questão mais relevante é que os quimioterápicos empregados atualmente,
basicamente compostos platinados como a cisplatina, possuem elevado nível de danos
sistêmicos, o que acaba diminuindo, ou até se contrapondo, ao sucesso esperado do
tratamento.
Explorando a resposta de quimioterápicos usados em associação à radiação
ionizante, tem sido observado um aumento na efetividade do tratamento. Os chamados
radiossensibilizadores tornam células tumorais mais suscetíveis a danos [34]. O

9

emprego de nanopartículas desenhadas para entrega inteligente de agentes
quimioterápicos exclusivamente em células tumorais pode representar um cenário
promissor no tratamento oncológico. A eficiência terapêutica seria mantida, enquanto
tecidos sadios seriam preservados, caminhando possivelmente para promoção de maior
bem-estar para o paciente através da diminuição de efeitos colaterais e da
debilidade pós-tratamento [23].
2.2

Aptâmeros e Terapia Alvo-Direcionada
Resultados de investigações conduziram a utilização de uma classe de moléculas

baseadas em ácidos nucleicos, referidas como aptâmeros (apt), para compor abordagens
de tratamento e diagnóstico de câncer [35]. Os aptâmeros são ferramentas moleculares
sofisticadas selecionadas in vitro através do método Evolução Sistemática de Ligantes
por Enriquecimento Exponencial (SELEX), baseados em uma biblioteca aleatória de
RNA (ácido ribonucleico) ou DNA contra praticamente qualquer molécula-alvo
(Figura 3). São compostos com habilidade de ligarem-se seletivamente e com grande
afinidade a seus alvos [36, 37, 38].

A especificidade torna possível o desenvolvimento de métodos para distinguir
com eficiência tecidos normais e tumorais, através da exploração da expressão de alvos
no contexto de malignidade. Aptâmeros podem ser considerados análogos de
anticorpos, mas apresentam diversas vantagens técnicas em relação à sua aplicação em
estudos in vivo e in vitro; são de baixo peso molecular, quimicamente estáveis, nãoimunogênicos e, principalmente, são produzidos quimicamente, o que contribui para
produção em larga escala sem dependência de organismos vivos [35, 39].
Um dos desafios a serem resolvidos para todos os aptâmeros, visando aplicações
in vivo, é sua provável degradação por nucleases presentes no soro e nas células [35].
Atualmente, tal situação pode ser facilmente contornada através de inúmeras
abordagens disponíveis para melhorar sua eficácia. Dentre essas estão modificações
químicas na sequência, no açúcar ou no nucleotídeo, para prevenir degradação por
nucleases, melhorando suas propriedades farmacológicas [39].
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Figura 3: Representação esquemática do processo de seleção de aptâmeros através do
método SELEX. Adaptado de Schütze et al., 2011 [36].

Algumas moléculas podem ser encontradas tipicamente alteradas

ou

superexpressas em tecidos malignos, sendo conhecidas como marcadores tumorais. Por
apresentarem modificações peculiares à células tumorais, podem ser utilizados como
alvos para muitas abordagens de diagnóstico e tratamento de câncer, visando atingir
células malignas de forma específica [40].
O uso de aptâmeros avançou de forma proeminente nos últimos anos, e esta
ferramenta mostra-se vantajosa como abordagem de entrega de drogas a células
tumorais, inibindo a sua proliferação com efeitos mínimos fora do alvo. Com essa
finalidade, terapias mediadas por aptâmeros têm sido exploradas em alguns estudos de
fase clínica [35].
2.2.1. Aptâmeros anti-MUC1
MUC1 é uma glicoproteína transmembrana altamente glicosilada (Figura 4),
expressa na superfície apical de células epiteliais, onde tem função protetora [41]. A
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superexpressão de mucinas em cânceres humanos transformou-as em alvos atrativos
para desenvolvimento de vacinas, anticorpos e inibidores. Em tumores de origem
epitelial, a expressão de MUC1 contribui para um fenótipo tumoral agressivo [41]. Isto
tem sido bem documentado para o câncer de mama e ovário, bem como alguns de
pulmão, pâncreas, bexiga e próstata [42, 43, 44].

Figura 4: Estrutura do heterodímero MUC1. a) MUC1 sofre auto-clivagem no
domínio SEA (sea-urchin, enteroquinase e agrin) para gerar duas subunidades que, por
sua vez, formam um heterodímero de ligação não-covalente estável. MUC1-N e
MUC1-C são nomenclaturas utilizadas para designar a posição das subunidades após
clivagem. b) A subunidade MUC1-C contém um domínio extracelular, glicosilado,
com 58 aminoácidos; domínio transmembranar com 28 aminoácidos; e domínio
citoplasmático com 72 aminoácidos, que interage com diversos efetores. Adaptado de
Kufe, 2009 [41].
Trabalhos recentes demonstram que o domínio citoplasmático de MUC1 é um
alvo promissor e que a inibição da função de MUC1 bloqueia a sobrevivência e
progressão tumoral em câncer de mama e de próstata em modelos pré-clínicos [41, 45].
Quando a proteína MUC1 está alterada em um contexto de malignidade, além da
superexpressão, o perfil de glicosilação é diferente quando comparado com MUC1
fisiológico [42]. MUC1 de células neoplásicas são pouco glicosiladas, expondo o core
proteico (cadeia polipeptídica) [41, 46, 47]. O grupo do Dr. Sotiris Missailidis
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selecionou, em 2006, um aptâmero de single stranded DNA (ssDNA) que tem como
alvo o core da proteína MUC1 e que hoje é denominado como aptA (Figura 5). Foi
utilizada uma sequência sintética de aminoácidos representativa da porção de tandem
repeats (região com repetições seriadas de uma determinada sequência de MUC1) para
a seleção dos aptâmeros. Um aptâmero contra a região do core exposto de MUC1
tumoral foi selecionado com sucesso, ou seja, o resultado foi uma molécula funcional e
capaz de reconhecer a proteína MUC1. Este apresentou-se como uma ferramenta ideal
para realização de imunoensaios e acompanhamento de recidiva de câncer de mama,
através da análise de MUC1 tumoral liberado na corrente sanguínea [47].

Figura 5: Estrutura e sequência do aptA com 25 kb. Adaptado de Da Pieve et al., 2012
[48].

O grupo que desenvolveu o aptâmero anti-MUC1 testou a biodistribuição in
vivo, onde aptâmeros foram injetados na veia caudal de camundongos com tumores
provenientes de células MCF-7. Foram comparadas as formas monomérica e
multimérica, ou seja, construções com um ou mais aptâmeros, marcados com tecnécio99 metaestável (99mTc), como alternativa aos anticorpos. Ensaios com anticorpos
radiomarcados possuem a restrição do uso de atividade do elemento radioativo, que
deve ser pequena, devido à longa meia-vida biológica do anticorpo no organismo. A
forma monomérica do aptâmero apresentou alto índice de internalização no fígado e
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rins. Porém, o complexo nos dois órgãos foi excretado através da urina dentro de
poucos minutos. Enquanto a presença do complexo na massa tumoral foi
perceptivelmente maior, quando comparada às demais estruturas. Como destaque, a
capacidade do aptA de adentrar a massa tumoral foi confirmada, assim como foi
demonstrada sua especificidade in vivo ao MUC1 de células neoplásicas [48].
A biodistribuição foi testada novamente, com desenho experimental semelhante,
comparando o uso do aptA e um outro aptâmero anti-MUC1 tumoral (aptB - contra
forma subglicosilada de MUC1). Apesar de aptB ser mais rapidamente internalizado no
tumor, o aptA apresenta maior retenção e a quantidade de apt no tumor foi maior do que
a quantidade circulante [49].
Foi bem estabelecido que aptâmeros tendem a interagir com moléculas com
coordenação planar através de intercalação, sem alterar a afinidade do aptâmero ao alvo,
e liberam a droga em ambientes de baixo pH, como lisossomo [50].
2.3

1,10 - fenantrolina
O composto chamado 1,10-fenantrolina, ou apenas fenantrolina (Phen), é

classificado como quelante de íons divalentes, entre eles o ferro(II). Forma uma
estrutura trimérica com o íon na região central (Figura 6) [51]. O interesse pelo uso de
Phen combinada com diferentes íons metálicos tem aumentado devido a resultados
importantes que sugerem grande toxicidade em células tumorais [52, 53].

Figura 6: Estrutura trimérica formada entre fenantrolina e Fe2+. Adaptado de Mudasir
et al., 2003 [54].
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Tem sido evidenciada a atividade antitumoral de Phen em cultura de células,
quando complexada com íons paládio(II) ou vanádio [55, 56]. Atualmente, os
compostos platinados (compostos antineoplásicos que tem como átomo central a
platina) são os que mais se destacam na terapia antitumoral. Foram realizados
experimentos utilizando paládio(II) complexado à Phen, como um complexo análogo à
cisplatina. Porém, a eficiência deste complexo foi menor que a dos platinados [56].

A Phen é usada também como proposta para tratamento antifúngico, quando
complexada a íons cobre (II) e prata (II), os quais diminuem a produção de ergosterol e,
consequentemente, aumentam a permeabilidade da membrana fúngica [57, 58]. Células
expostas à substância em sua forma monomérica, bem como às formas complexadas a
íons cobre (II) e manganês (II), demonstraram aumentar a captação de oxigênio, o que
poderia aumentar os danos pelos radicais livres [23]. Em linhas gerais, admite-se que
Phen pode ter influência sobre a função mitocondrial e desacoplamento da cadeia
respiratória, porém o efeito biológico da molécula dependerá do íon ao qual está
complexada [53].

Resultados

anteriores

apontam

que

a

Phen

permitiu

redução

de

aproximadamente 50% da dose de radiação necessária para um mesmo evento de
quebras de DNA, comparado à radiação sozinha. O estudo in vivo foi realizado
utilizando cepas de Escherichia coli [59].
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3

3.1

MATERIAIS E MÉTODOS

Aptâmero anti-MUC1

O aptâmero foi adquirido através da firma Naxos DNA Services . É denominado
como AptA, e é específico para o core da gliocoproteína MUC1. Este aptâmero possui
as seguintes características: é um aptâmero de DNA fita simples; com 25 kb, sequência
5′-GCA GTT GAT CCT TTG GAT ACC CTG G-3′ e peso molecular de 7805 g/mol.
Possui uma dT invertida em seu terminal 5’ para evitar degradação por exonucleases 5’,
e um grupamento amina no terminal 3’ para facilitar ligações e acoplamento de
moléculas ao aptâmero.
3.1.1 Marcação do aptA com rodamina123
O método utilizado como referência para a marcação do aptâmero foi o descrito
por Ferreira et al., 2006 [47]. Para este procedimento, 936,6 µg de aptA foram
dissolvidos em 100 µL de tampão bicarbonato-carbonato [600 mM] (pH 9,2), resultando
em aptA [1,2 mM]. Após, foram

adicionados 100 µL de 1-Ethyl-3-(3-

dimethylaminopropyl)carbodiimide (EDCI) (Sigma, nº CAS: 25952-53-8) [1,2 mM] e
foi deixado reagir durante 10 minutos em temperatura ambiente. Após o período
estipulado, foram adicionados 100 µL de rodamina-123 (rho) (Sigma, nº CAS: 6266970-9) [12 mM], dissolvida em dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma, nº CAS: 67-68-5). A
mistura permaneceu de um dia para outro em oscilador. O composto foi separado
usando coluna de centrifugação Vivaspin 500 (GE Life Sciences) com limite de corte de
5 kDa, a rodamina livre foi filtrada em 12500 vezes com água. Seguindo esse protocolo,
realizamos uma reação de ligação peptídica entre a amino modificação do aptA e o
grupo COOH- da rodamina-123. A solução foi armazenada em -4ºC.
3.2

Dicroísmo Circular

O dicroísmo circular (CD) é uma técnica espectroscópica particularmente útil
para o estudo de moléculas quiméricas e macromoléculas, sobretudo proteínas. Baseiase na absorção diferencial das componentes circularmente polarizadas para a esquerda e
para a direita [59]. O espectrofotômetro utilizado foi da marca Jasco, modelo J-815.
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Foram realizadas duas medidas, a primeira com Phen e DNA e a segunda com Phe, Fe e
DNA. Todas as medidas foram feitas usando 5 nm de largura de banda e 0,05 cm de
caminho óptico. Os espectros de CD foram medidos em uma variação de 220-350 nm,
conforme método descrito por Missailidis et al., 1997 [61]. Além disso, o parâmetro
utilizado foi de três acumulações a cada espectro, ou seja, foram feitas três medidas de
cada amostra e o dado fornecido pelo equipamento é a média das três. Inicialmente, foi
testada concentração fixa de 50 µM do aptâmero de DNA, porém o sinal emitido de CD
ultrapassava os limites máximos de detecção. A concentração que apresentou sinal ideal
e que foi utilizada em todos os experimentos foi de 30 µM de aptâmero de DNA. Para
as titulações no primeiro experimento, foram adicionados 10 µM de Phen a cada
medida, até 50 µM. Para o segundo experimento, foram adicionados 2,5 µM de Phen +
FeSO4 (3:1) a cada medida, até 37,5 µM.

3.3

Preparação da Cultura Celular

A linhagem MCF-7 de adenocarcinoma de mama foi utilizada como modelo
para avaliação do complexo estudado. A cultura de células foi cultivada em meio RPMI
1640 (Roswell Park Memorial Institute) (Sigma). Adicionalmente, o meio RPMI foi
suplementado com 10% de soro fetal bovino (SAFC, Sigma) e 1% dos antibióticos
penicilina/streptomicina (Sigma), de acordo com as recomendações da American Type
Culture Collection (ATCC) [61].

A cultura foi mantida em estufa de CO2 5%, a 37°C, até atingir confluência entre
70 e 80% na garrafa de cultura. Foram incialmente semeadas 5 x 105 e 1 x 106 células
em garrafas de cultivo com área de 25 cm2 e 75 cm2, respectivamente. Para as
passagens, foi utilizado descolamento químico com 0,25% tripsina/0,53 mM EDTA
(Sigma, nº CAS 60-00-4) durante 5 minutos, com exceção das culturas utilizadas para
análises em citometria de fluxo que foram descoladas com EDTA [10 mM] em PBS 1X.
A utilização desse método é semelhante ao descolamento com tripsina. A cultura foi
lavada duas vezes com PBS 1X, foram adicionados então 200 µL de EDTA nos poços
da placa de 24 poços, onde as células para análise em citometria de fluxo foram
cultivadas. Deixar reagir durante 5 minutos. Após esta etapa, adicionar 300 µL de meio
de cultivo completo. É necessária realização de fluxo-refluxo vigoroso com a ponteira
apontada diretamente ao poço, após a adição do meio, para auxiliar no descolamento.
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Este método não enzimático permite uma melhor preservação da membrana
citoplasmática e proteínas. As células foram contadas em câmara de Neubauer.

3.4

Citometria de Fluxo

Para os ensaios de FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting), foi utilizado
equipamento da Merck Millipore, Guava easyCyte, nas dependências do Laboratório de
Radiobiologia do IRD.
As células foram cultivadas conforme descrito no item 3.3. Posteriormente,
5x104 células/poço foram semeadas em placas de 24 poços, agrupados de acordo com
tratamento a ser feito. As placas foram incubadas em estufa de CO2 5%, a 37°C, por um
período de 24h para que houvesse aderência das células ao poço.
Ao final da incubação, o meio foi substituído por um sem soro fetal bovino para
evitar ligações inespecíficas do aptA, e então, foram administradas diferentes
combinações de Phen [1 μM], FeSO4 [330 nM] e aptA [1 μM] (Tabela 1), durante 10,
60 e 120 min. Após cada período de incubação com os tratamentos, o meio contendo as
moléculas foi retirado, a cultura aderida foi lavada por duas vezes com PBS 1X e, então,
suspensa usando EDTA 10 mM por 5 min. A suspensão foi centrifugada com 200 g,
durante 5 min, à temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o precipitado
suspenso em 200 μL de PBS 1X. Procedeu-se com a aquisição dos dados na aplicação
InCyte, bem como a análise dos mesmos.

Tabela 1. Tratamentos utilizados: Phen [1 μM], FeSO4 [330 nM] e aptA [1 μM].
Grupos

Tratamento

G1

MCF-7

G2

MCF-7 + aptA + rho

G3

MCF-7 + Phen + Fe

G4

MCF-7 + aptA + rho + Phen + Fe
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3.5

Microscopia de Fluorescência

A microscopia de fluorescência foi realizada utilizando-se das propriedades de
fluorescência do fluoróforo rodamina-123 conjugado ao aptA e do corante DAPI (CAS
no. 28718-90-3), usado para evidenciar o núcleo das células por possuir afinidade por
DNA. Através da avaliação concomitante dos fótons emitidos por ambos os elementos,
é possível um melhor entendimento da localização do composto terapêutico em um
contexto espacialmente amplo.
As células foram cultivadas conforme descrito no item 3.3. Posteriormente,
foram adicionadas lamínulas esféricas com 12 mm de diâmetro ao fundo de poços de
placa de 24 poços, e 5x104 células/poço foram semeadas, sobre as lamínulas. As placas
foram incubadas em estufa de CO2, a 37°C, por um período de 24h para que houvesse
aderência das células à lamínula.
Ao final da incubação, o meio foi substituído por outro sem soro fetal bovino
para evitar ligações inespecíficas do aptA, e então, foram administradas diferentes
combinações de Phen [1 μM], FeSO4 [330 nM] e aptA [1 μM] (Tabela 1), durante 0, 60
e 120 min. Após cada período de incubação com os tratamentos, o meio contendo as
moléculas foi retirado, a cultura aderida às lamínulas foi lavada por duas vezes com
PBS 1X e, então, fixada a 37°C com 4% paraformaldeído (Sigma, nº CAS 30525-89-4)
por 15 min. Ao fim do tempo determinado, as culturas fixadas foram lavadas uma vez
com PBS 1X. As lamínulas foram então removidas do fundo dos poços com auxílio de
agulha descartável e pinça e invertidas sobre 5 µL de meio de montagem Vectashield
(Vector Laboratories), contendo DAPI, em uma lâmina de vidro. As lamínulas foram
seladas nas lâminas com auxílio de esmalte.
As lâminas foram observadas em microscópio de fluorescência AxioImager A2
da marca Zeiss, seguindo os comprimentos de onda (nm) de excitação e aquisição de
imagens descritos na Tabela 2.
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Tabela 2: Comprimentos de onda estabelecidos para a microscopia de
fluorescência.
Fluorófuro

Comprimento de Onda (nm)

DAPI

Excitação máxima: 405
Aquisição máxima: 450

Rodamina-123

Excitação máxima: 507
Aquisição máxima: 535
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4. RESULTADOS

4.1

1,10-fenantrolina intercala com aptA preferencialmente ligada a FeSO4
Como etapa inicial, buscou-se determinar a estequiometria existente entre o

aptâmero de DNA e a molécula de fenantrolina. Ao titular diferentes concentrações de
Phen em solução de aptA, o espectro obtido mostrou que não houve ligação entre
moléculas, pois a elipticidade era referente apenas ao sinal de DNA, mesmo com a
adição de concentrações crescentes de Phen (Figura 7). A faixa de comprimento de onda
selecionada para varredura foi da região onde o DNA apresenta sinal espectrométrico de
dicroísmo circular, entre 220 até 350 nm. A Phen não apresenta sinal de CD quando
livre em solução. Não houve alteração no sinal do DNA mediante a adição de

CD (y*105) (mdeg)

fenantrolina.

Comprimento de onda (nm)

Figura 7: Espectro de dicroísmo circular. Diferentes concentrações de Phen em aptA.
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Adicionou-se então íons Fe na solução de Phen. Ao titular diferentes
concentrações do complexo Phen+Fe em solução com aptA, foi possível identificar que
esse complexo foi capaz de intercalar na região de fita dupla do aptA (Figura 8), o que é
evidenciado na região com maior sinal positivo de CD. A proporção entre Phen e Fe
utilizada foi de 3:1, pois o Fe tem a capacidade de coordenar a ligação de 3 moléculas
de fenantrolina [54, 63]. Desta forma foi evidenciado que a estrutura planar formada
após a ligação dessas duas moléculas (Figura 6) é necessária para que haja intercalação
no DNA. À medida em que a região de dupla hélice de aptA incorpora Phen+Fe, a
elipticidade vai perdendo sinal. Isso foi avaliado através da análise de interação desde
concentrações mínimas de Phen+Fe, passando por equimolaridade entre aptA e

CD (y*105) (mdeg)

Phen+Fe até concentrações extrapoladas de Phen+Fe.

Comprimento de onda (nm)

Figura 8: Espectro de dicroísmo circular. Diferentes concentrações de Phen e FeSO4
em aptA.

O CD pode fornecer informações valiosas sobre a orientação das moléculas
associadas à estrutura do aptâmero. Embora Phen e Fe sejam aquirais, ou seja, sua
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estrutura não permite interação das ondas circularmente polarizadas (e, por conseguinte,
não apresentam nenhum espectro CD quando livres em solução) [61], apresentam um
sinal de CD induzido quando formam complexos com o aptâmero. O espectro de CD é
induzido pela interação ligante-substrato, e é dependente da posição e orientação do
ligante em relação às bases nitrogenadas [64, 65]. O sinal de CD induzido pelas
moléculas apresentou duas transições eletrônicas (Figura 8). O sinal é positivo para a
transição 255-350 nm, mas a transição em 245-255 nm apresenta um sinal negativo.
Intercalantes podem dar a ambos os sinais positivos e negativos [54], como foi o caso
na análise em questão.
Plotando os dados de titulação (mdeg), obteve-se a constante de dissociação e
estequiometria para a ligação das moléculas com o aptâmero. Com o fit de uma curva
sigmoidal descrita pela equação de Boltzmam (Equação 1), apurou-se que o complexo
Phen+Fe apresenta constante de dissociação com Kd = 3 x 10-5 M com DNA (Figura 9),
o que é compatível com o de outros intercalantes, como a doxorrubicina [66], sendo Kd
o inverso x0 (Kd = 1/xo).

(1)

Onde: A1 é o valor inicial do eixo Y, A2 é o valor final do eixo Y, x são os valores
experimentais, x0 é o ponto de inflexão da sigmóide, dx é a de constante tempo.

Além disso, afigura-se que mais de uma molécula se liga ao mesmo aptâmero,
que está de acordo com a sua estrutura analisada por espectroscopia por RMN
(Ressonância Magnética Nuclear) (Figura 10) [67]. Estudos mostram que vários pares
de base estão disponíveis para interagir com os compostos, com possibilidade de
associação com mais de uma molécula, carregadas por um mesmo aptâmero. Se
extrapolarmos a curva pela mesma simulação (dados não mostrados) obteremos o valor
de concentração de 6 x10-5 M no ponto onde há saturação da ligação. Esse valor do
dobro do Kd indica que a associação do complexo Phen+Fe com o aptâmero se dá em
uma proporção máxima de 2:1 (dois complexos Phen+Fe para cada aptâmero).
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Figura 9: Gráfico plotado no Origin 8.0 com fit da curva sigmoidal pela equação de
Boltzmann.

*
*

Figura 10: Estrutura do aptâmero aptA determinada por espectroscopia RMN. Regiões
de stacking. O símbolo * representa os locais de provável intercalação dos complexos
Phen+Fe. Adaptado de Baouendi et al., 2012 [67].
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4.2 AptA mantém afinidade com MUC1
A interação do complexo Phen+Fe no aptA poderia alterar a afinidade do
aptâmero por seu alvo MUC1. Ao interagir com a região de fita dupla do aptA, Phen+Fe
poderia modificar a estrutura do aptâmero, de forma indesejável. A conformação é
essencial para que um aptâmero reconheça seu alvo. Portanto, para determinar a cinética
de incorporação do complexo nas células MUC1+, análises em citômetro de fluxo
foram realizadas nos tempos 10, 60 e 120 min de incubação das células com o
complexo aptA+rho + Phen+Fe, usando o aptâmero marcado com o fluorófuro
rodamina. O aptA manteve sua afinidade com MUC1, mesmo carregado com o
complexo Phen+Fe (Figura 11). É possível perceber um aumento no sinal de
fluorescência dependente do tempo, apresentando o que aparenta ser saturação da
ligação no tempo 60 min. Aos 120 min, o sinal de fluorescência diminui, o que pode
estar relacionado com processamento do complexo pela célula, fazendo, possivelmente,
a extrusão do fluoróforo.
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Legenda

% M1

Preto (MCF-7)

1.59

Verde (MCF-7+ aptA_rho)

72.91

Amarelo (MCF-7+ Phen_Fe)

1.99

Azul (MCF-7+ aptA_rho + Phen_Fe)

63.73

Legenda

% M1

Preto (MCF-7)

1.59

Verde (MCF-7+ aptA_rho)

80.75

Amarelo (MCF-7+ Phen_Fe)

2.09

Azul (MCF-7+ aptA_rho + Phen_Fe)

84.21

Legenda

% M1

Preto (MCF-7)

1.58

Verde (MCF-7+ aptA_rho)

89.1

Amarelo (MCF-7+ Phen_Fe)

1.19

Azul (MCF-7+ aptA_rho + Phen_Fe)

86.84

Figura 11: Espectros de fluorescência através de citometria de fluxo. A) 10 min, B) 60
min, C) 120 min. Preto: MCF-7; Verde: MCF-7 + aptA + rho; Amarelo: MCF-7 + Phen
+ Fe; Azul: MCF-7 + aptA + rho + Phen + Fe. Proporção de 1:1 entre Phe+Fe e aptA.
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4.3 O complexo é internalizado pelas células MCF-7
Como recurso para determinar a internalização do complexo nas células
MUC1+, realizamos a análise em microscópio de fluorescência utilizando o fluoróforo
rodamina ligado ao aptA, nos diferentes grupos de tratamento. Aos 10 minutos (Figura
12), a fluorescência na faixa de emissão de rodamina é nula, o que indica que o
complexo ainda não havia sido internalizado pelas células. Já em 60 minutos (Figura
13), houve a aquisição de fluorescência em intensidade superior aos demais tempos
analisados e foi possível perceber uma difusão do fluoróforo no citoplasma celular. Aos
120 minutos (Figura 14), a intensidade da fluorescência diminui, sugerindo que o
complexo ou o fluoróforo passou por um processo de extrusão.

DAPI
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Sobreposição

a

b

c

d

Figura 12: Imagens de células MCF-7 feitas em microscopia de fluorescência após diferentes
tratamentos. T: 10 min. a) MCF-7, b) MCF-7 + aptA + rho, c) MCF-7 + Phen + Fe, d) MCF-7 +
Phen + Fe + aptA + rho. Proporção de 1:1 entre Phe+Fe e aptA.
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Figura 13: Imagens de células MCF-7 feitas em microscopia de fluorescência
após diferentes tratamentos. T: 60 min. a) MCF-7, b) MCF-7 + aptA + rho, c)
MCF-7 + Phen + Fe, d) MCF-7 + Phen + Fe + aptA + rho. Proporção de 1:1 entre
Phe+Fe e aptA.
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Figura 15: Imagens de células MCF-7 feitas em microscopia de fluorescência após
diferentes tratamentos. T: 120 min. a) MCF-7, b) MCF-7 + aptA + rho, c) MCF-7 +
Phen + Fe, d) MCF-7 + Phen + Fe + aptA + rho. Proporção de 1:1 entre Phe+Fe e
aptA.
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5. DISCUSSÃO
A eficiência da quimioterapia é normalmente limitada pelos efeitos colaterais de
seus agentes, que podem afetar tanto células normais quanto tumorais [14]. Uma
estratégia para redução dos efeitos colaterais é o uso da abordagem chamada drug
delivery. A glicoproteína transmembrana MUC1 é considerada um alvo viável, uma vez
que pode ser encontrada com características e expressão alteradas na maioria dos
adenocarcinomas [41].
A porção extracelular de MUC1 possui uma cadeia polipeptídica com
oligossacarídeos ligados lateralmente, caracterizando glicosilação. Em tecidos normais a
cadeia polipeptídica de MUC1 é protegida por essas cadeias de açúcar, enquanto nas
células tumorais a cadeia é exposta, devido à deficiência na glicosição [41]. Há pouco
ou completa ausência dos oligossacarídeos, causando perda de propriedades adesivas e
contribuindo para a natureza agressiva de tumores que expressam essa proteína [41, 47].
Neste trabalho, foi avaliado o complexo formado entre o aptâmero que se liga
especificamente ao core de MUC1, aptA, e a molécula Phen ligada a íons de Fe. O uso
de Fe é necessário devido a estrutura planar que ele forma com a Phen, na proporção de
3 Phen : 1 Fe (Figura 6) [63]. Encontrou-se que o complexo apresenta um Kd de 30 μM,
que é compatível com Kd de outras moléculas intercalantes em DNA, como a
doxorubicina [66].
A doxorubicina é um composto quimioradioterapêutico amplamente utilizado
para tratamento de diversos cânceres, e já foi conjugada de formas covalente ou nãocovalente a aptâmeros. E, de forma geral, os complexos aumentaram a eficiência
terapêutica da droga, reduzindo consideravelmente os efeitos colaterais. Por exemplo,
doxurrubicina conjugada com aptâmeros contra EpDT3, HER2, MUC1, PSMA e
células HepG2 foram usados com sucesso no tratamento de retinoblastoma [68], mama
[69], pulmão [66], próstata [50] e fígado [70], respectivamente.
Muitos estudos sobre aplicação de terapia guiada por aptâmeros reportam o uso
de nanopartículas para carreamento de agentes tóxicos, em construções sofisticadas [71,
72, 73, 74]. Contudo, também já foi reportado que aptâmeros isolados podem realizar,
de forma eficaz, a entrega de siRNA a células tumorais in vivo [75, 76]. Estudos
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apontam que a entrega do ligante é feita de forma mais ágil quando não há ligação
covalente, comparado aos complexos ligados covalentemente [77]. Em adição, é bem
estabelecido que aptâmeros tendem a interagir com moléculas planares através de
intercalação, sem alterar a afinidade do aptâmero ao alvo, e liberam a droga em
ambientes de baixo pH, como lisossomo [50]. Sem a utilização de nanopartículas, um
complexo com menor peso molecular é gerado, o que facilita a eliminação do composto,
usualmente pela urina [48].
A partir dos dados obtidos no desenvolvimento deste trabalho, foi possível
determinar que cada aptA tem capacidade de carregar duas estruturas Phen+Fe. A
manutenção da especificidade do aptâmero carregado com Phen+Fe foi comprovada
através de citometria de fluxo, que também apontou para uma aparente saturação da
ligação em 60 minutos e possível extrusão do complexo aos 120 minutos. Esses dados
foram compatíveis com as imagens de fluorescência que mostraram a mesma dinâmica
de interação dependente do tempo.
Hu et al. (2012), descrevem a seleção de um aptâmero anti-MUC1 e avaliação
de sua capacidade de realizar entrega de doxorubicina especificamente a células
tumorais, também através de interação não covalente. Os aptâmeros, batizados de MA3,
tinham mínima reatividade com albumina, que é a proteína mais abundante no sangue.
Dessa forma, MA3 teria boa estabilidade em soro humano. Nos modelos in vitro de
pulmão e mama, o complexo foi capaz de entregar a droga de forma seletiva em células
tumorais e teve maior eficiência terapêutica quando comparado ao tratamento da
doxorubicina sozinha [66].
O aptA apresenta-se como uma poderosa ferramenta com alta especificidade e
afinidade para MUC1. Possui estabilidade in vivo e é capaz de acumular na massa
tumoral [48]. Maiores estudos precisariam ser realizados para melhorar a meia-vida
biológica da molécula in vivo para uso clínico [48, 78], porém os dados atualmente
disponíveis caracterizam o aptA como molécula ideal para substituição de outros
compostos em imunoterapia, imageamento tumoral e radioterapia alvo-direcionada, em
câncer de mama [47, 48 , 79].
A abordagem aqui proposta destaca o aptâmero com potencial efeito sinergístico
ou aditivo letal em parceria com radiação ionizante. Durante o tratamento radioterápico
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de tumores de mama, parte do sistema cardiorrespiratório se situa no caminho do feixe
de radiação. Em um cenário que permita utilização de agentes radiossensibilizadores
específicos para tecido neoplásico, o planejamento radioterápico preservaria mais os
tecidos adjacentes saudáveis. Isso ocorreria através da redução da dose de radiação
ionizante que alcança os tecidos saudáveis fora do volume de tratamento, mantendo,
ainda, o nível desejado de dano radiobiológico no volume tumoral. No modelo de
câncer de mama, tal avanço para novos protocolos, com maior eficiência
radioterapêutica e menores doses de radiação, implicaria em menor debilidade nas
pacientes sobreviventes. Os resultados podem contribuir em abordagem drug delivery
para uso em quimioradioterapia.
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6. CONCLUSÃO
A radioterapia para tratamento de tumores localizados possui certamente
benefícios terapêuticos. O uso de agentes radiossensibilizadores pode melhorar a
eficiência da radiação ionizante, através da sensibilização de tecido neoplásico. Porém,
sem o uso da abordagem alvo-direcionada, esses agentes também interagem com tecidos
saudáveis, danificando-os.
Os resultados demonstram que o complexo avaliado, aptA+Phen+Fe, pode
discriminar tecidos alvo e tecidos não alvo, ligando-se em tecidos malignos MUC1+ de
forma específica. Sugerem ainda que o aptA pode ter aplicação como vetor de
carreamento de moléculas como a fenantrolina. Realizando assim, entrega seletiva de
moléculas em células que expressam MUC1, para compor uma potencial abordagem
alvo-direcionada para aumento da eficácia da radioterapia. Projetos futuros podem se
concentrar em testar este complexo quanto ao potencial de radiossensibilização in vitro
sob diversas formas de uso antes, durante e depois da irradiação, e no entendimento
mais profundo da cinética de internalização e avaliação da farmacocinética in vivo.
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