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RESUMO 

A 
18

FCH é um biomarcador promissor para imagem de tumores usando a tecnologia PET, 

sendo eficaz no diagnóstico de tumores metastáticos e específico para tumores cerebrais, de 

próstata, de pulmão, entre outros. Apesar de já ser utilizada em alguns países como na França, 

Alemanha, Eslovênia, Polônia, România e Portugal, a 
18

FCH ainda não é produzida nem 

comercializada no Brasil. 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um novo radiofármaco baseado em colina 

marcada com o isótopo 
18

F para diagnóstico de imagens PET por ser uma demanda crescente 

na medicina nuclear nacional. Também foi proposto o desenvolvimento de ensaios para o 

controle de qualidade de modo a avaliar o radiofármaco antes de sua utilização em pacientes; 

testes in vitro de toxicidade em células não tumorais (MRC-5), avaliando possíveis alterações 

na proliferação celular causadas pelas impurezas do radiofármaco; e, testes de saturação da 

interação da 
18

FCH com células tumorais (PC-3 e U-87) e a competição com HC-3 e DMAE, 

realizados para caracterizar a eficiência da captação do radiofármaco por células tumorais que 

expressam o transportador de colina CHT. 

A 
18

FCH foi sintetizada por duas etapas principais, a primeira pela reação do dibromometano 

com fluoreto-18, assistida por Kryptofix2.2.2, formando o 
18

F-fluorobromometano 

(
18

FBrCH2) e, em seguida, o 
18

FBrCH2 reagiu com o segundo precursor, DMAE, gerando o 

produto final,
18

FCH. O tempo de síntese foi de 45 minutos. A 
18

FCH foi obtida com 

rendimento radioquímico de 4,68 a 8,32%, pureza radioquímica maior que 99% e mostrou-se 

estável por até 8 horas após a sua produção. As metodologias analíticas testadas foram 

adequadas para o uso rotineiro no controle de qualidade da 
18

FCH. 

A avaliação do potencial citotóxico das impurezas da 
18

FCH, pelo teste clonogênico, mostrou 

que, nas concentrações avaliadas, os componentes não alteram a capacidade proliferativa das 

células sadias humanas. A interação da 
18

FCH com as linhagens celulares foi saturável, com 

ligação específica maior que 94%, atestando a eficácia do radiofármaco. O HC-3 e DMAE 

mostraram significativa inibição da captação do radiofármaco, demonstrando que, sua 

captação nestas células ocorre parcialmente, pelo transportador CHT. Os valores de IC50 para 



 

 

HC-3 foram de 795,9+ 221,1; 409,3 + 353,6 e 778,4 + 95,3 M para PC-3, U-87 e MRC-5, 

respectivamente e para DMAE foram de 11,0 + 8,7; 4,7 + 1,2 e 6,3 + 2,2 M para PC-3, U-87 

e MRC-5, respectivamente, mostrando-se potentes inibidores da captação da colina. Todos os 

testes realizados contribuíram, em parte, para o processo de registro conforme normas da 

ANVISA.  
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ABSTRACT 

18
F-fluorocholine (

18
FCH) is promissing biomarker for imaging of tumors using PET 

technology, being effective in the diagnosis of metastatic tumors and specific for the brain 

tumors, prostate, lung, among others. Despite already being used in some countries like 

France, Germany, Slovenia, Poland, Romania and Portugal, the 
18

FCH is not yet produced or 

marketed in Brazil. 

This work proposed the development of a new radiopharmaceutical based on choline labeled 

with 
18

F isotope for diagnostic PET imaging which is an increasing demand of the nuclear 

medicine national. It was also proposed the development of quality control assays in order to 

evaluiate the radiopharmaceutical prior to its use in patients; in vitro test of toxicity in non-

tumor cells (MRC-5), evaluating possible changes in cell proliferation caused by 

radiopharmaceutical impurities; and, to test the interaction's saturation of 
18

FCH with the 

tumor cells (PC-3 and U-87) and the competition with HC-3 and DMAE, performed to 

characterize the efficiency of the radiotracer uptake by tumor cells that express the choline 

transporter CHT. 

18
FCH was synthesized in two main steps, first by reaction with dibromomethane with 

fluoride-18, assisted by Kryptofix2.2.2, forming 
18

F-fluorobromomethane (
18

FBrCH2) and, 

then, the 
18

FBrCH2 reacted with the second precursor DMAE generating the final product, 

18
FCH. Synthesis duration was 45 minutes. 

18
FCH was obtained in 4.68 - 8.32% 

radiochemical yield, radiochemical purity greater than 99% and it was stable for up to 8 hours 

after production. The tested analytical methodologies were suitable for routine use in the 

quality control of 
18

FCH. 

The evaluation of the cytotoxic potential of impurities 
18

FCH, by clonogenic assay, showed 

that at the concentrations evaluated, the components don’t alter the proliferative capacity of 

human healthy cells. The interaction of 
18

FCH with cell lines was saturable, with specific 

binding greater than 94%, attesting to the efficacy of the radiopharmaceutical. HC-3 and 

DMAE showed significant inhibition of uptake of the radiotracer, demonstrating that, its 

uptake in these cells occurs partly, by the carrier CHT. IC50 values for HC-3 were 795.9+ 



 

 

221.1; 409.3 + 353.6 e 778.4 + 95.3 M for PC-3, U-87 e MRC-5, respectively, and for 

DMAE were 11.0 + 8.7; 4,7 + 1.2 e 6.3 + 2.2 M for PC-3, U-87 e MRC-5, respectively, 

showing to be potent inhibitors of choline uptake. All tests realized have contributed, in part, 

to the registration process in accordance with the norms of ANVISA.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O problema do câncer no Brasil é de grande relevância pelo perfil epidemiológico que esta 

doença apresenta, e, com isso, o tema tem conquistado espaço nas discussões de saúde pública 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013). As técnicas de imagem molecular tem sido 

relevantes para o diagnóstico precoce, estadiamento e seguimento do câncer, permitindo 

identificar os processos celulares e metabólicos do organismo de forma não invasiva.  No 

Brasil, uma técnica de imagem molecular inovadora na área da oncologia, é a Tomografia por 

Emissão de Pósitrons (PET). A PET possui grande importância para a confirmação e 

acompanhamento do tratamento de várias doenças neoplásicas, cardiológicas e neuronais 

(LANGSTEGER; HEINISCH, 2006) e utiliza radiofármacos com radionuclídeos emissores 

de pósitrons para estudar alterações das funções bioquímicas e fisiológicas celulares 

(CHERRY; SORENSON; PHELPS, 2003; KRYZA et al., 2008). 

Nos estudos de imagem com a técnica PET, o radiofármaco
 18

F-fluorodesoxiglicose (
18

FDG), 

análogo da glicose, é o marcador mais utilizado em exames oncológicos e neurológicos, pelas 

aceleradas taxas de absorção da glicose no metabolismo pelas células tumorais (DEGRADO 

et al., 2001a). Entretanto, por não se tratar de um radiotraçador câncer-específico, há relatos 

de captação falsos positivos para sítios inflamatórios ativos ou infecciosos, assim como falsos 

negativos para tumores malignos com baixa atividade metabólica ou menores que um 

centímetro de diâmetro (CHANG et al., 2006). 

Assim, o desenvolvimento de novos radiofármacos mais específicos e seletivos para 

diagnóstico de alguns tipos de cânceres utilizando a tecnologia PET é imprescindível para 

atender às necessidades da Medicina Nuclear brasileira. A aplicação de radiofármacos 

baseados em colina marcada com 
18

F se apresenta como uma alternativa para tumores 

específicos (KRYZA et al., 2008), uma vez que, a maioria das células cancerosas apresenta 

característica lipogênica (NATTER; KOHLWEIN, 2012). 

Assim como a colina, o processo bioquímico celular da 
18

F-fluorocolina (
18

FCH) é a síntese 

de membrana. Todas as células utilizam colina como um precursor para a biossíntese de 

fosfolípidos, que são componentes essenciais de todas as membranas celulares 

(VALLABHAJOSULA, 2007). A colina é um sal de amônio natural essencial para a síntese 

de fosfolipídios das membranas celulares. Ela é fosforilada pela colina quinase em 

fosforilcolina no meio intracelular e após uma cadeia de processos biossintéticos é, finalemte 
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integrada aos fosfolipídios da membrana. Os tumores malignos apresentam uma alta taxa de 

proliferação, aumento do metabolismo de componentes da membrana celular (KRYZA et al., 

2008), elevados níveis de transportadores de colina e expressão da enzima colina quinase 

aumentados (SLAETS et al., 2010). Tal característica das células tumorais ricas em 

fosfolipídios, explica os altos níveis de metabólitos dos fosfolipídios em relação aos tecidos 

saudáveis (PODO, 1999) e isto faz com que a colina ou seus análogos sejam potenciais 

biomarcadores para uso no diagnóstico PET em oncologia (KRYZA et al., 2008). 

Estudos demonstraram que 
18

FCH é um biomarcador eficiente para detecção de tumores 

cerebrais, prostáticos, de pulmão, entre outros. Na maioria dos órgãos, a 
18

FCH tem 

apresentado um bom contraste entre o tecido tumoral e o tecido não tumoral. No cérebro pode 

ser obtida uma discriminação melhor entre o tecido sadio e lesões malignas utilizando-se a 

colina radiomarcada, devido à baixa taxa de captação fisiológica desse órgão (KWEE et al., 

2007). Estudos em pacientes com câncer de próstata primário e metastático apresentaram 

captação de 
18

FCH consistentemente maior em relação ao 
18

FDG. Além disso, mais lesões 

foram identificadas e um contraste maior entre tumor-background foi obtido com análogos da 

colina (PRICE et al., 2002). 

Observa-se que a 
18

FCH desponta como um biomarcador PET de grande utilidade clínica. A 

fim de viabilizar e difundir o seu emprego, o desenvolvimento de métodos eficientes para a 

sua radiossíntese é de fundamental importância (KRYZA et al., 2008). 

Vários métodos para a síntese de 
18

FCH vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo, muitos 

deles de elevada complexidade e baixos rendimentos. Os primeiros estudos com marcação da 

colina com isótopos radioativos foram feitos utilizando carbono-11, no entanto, a meia-vida 

curta de 20,4 minutos, dificulta o seu uso para incorporação na prática médica ou uso clínico 

(DEGRADO et al., 2001a; KRYZA et al., 2008). Por outro lado, o flúor-18 é considerado um 

emissor de pósitron mais adequado, sua uma meia-vida de 109,8 minutos permite melhor 

logística de distribuição em centros PET mais afastados e maior facilidade para prática 

médica (REDVANLY; J.WELCH, 2003). O flúor-18 é produzido em acelerador de partículas, 

ciclotron, através da reação nuclear 
18

O(p,n)
18

F pela irradiação da água enriquecida (H2O
18

). 

Na forma de ácido fluorídrico (HF
18

), o isótopo é utilizado como material de partida para 

produção de diversos radiofármacos (S. GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 2007). 

Em 2008, Kryza e colaboradores desenvolveram um método para sintetizar da 
18

F-

fluorocolina adaptando o módulo de síntese automático de 
18

FDG, TracerLab MXFDG
®
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(KRYZA et al., 2008). Devido à crescente necessidade de novos radiotraçadores, foi 

desenvolvido na Unidade de Pesquisa e Produção de Radiofármacos (UPPR/CNEN) a síntese 

de 
18

F-fluorocolina utilizando o módulo de síntese automático TracerLab MXFDG
®
 adaptado. 

A 
18

FCH foi sintetizada, primeiramente, pela reação de dibromometano com fluoreto-18,
 

assistida por Kryptofix 2.2.2 e, formando o intermediário 
18

F-fluorobromometano 

(
18

FBrCH2), em seguida, o 
18

FBrCH2 reagiu com o segundo precursor, DMAE, gerando o 

produto final, 
18

FCH. O produto final foi avaliado pelo controle de qualidade, sendo 

executado pelos testes de pH, identificação e pureza do radionuclídeo, identificação e pureza 

radioquímica, pureza química, identificação de solventes residuais e testes microbiológicos, 

de modo a assegurar a qualidade do radiofármaco antes de sua utilização em pacientes (THE 

UNITED STATES PHARMACOPEIA CONVENTION, 2012). 

Apesar de já ser utilizada nos países de primeiro mundo, atualmetne, no Brasil a 
18

FCH ainda 

não é produzida nem comercializada. Um dos marcos mais importante para o 

desenvolvimento de um novo produto farmacêutico são os ensaios pré-clínicos e clínicos. A 

qualidade e a reprodutibilidade dos dados de segurança são indispensáveis para apoiar a 

suposição de segurança do produto farmacêutico em humanos (UNICEF/UNDP/WORLD 

BANK/WHO, 2000). 

Como parte dos ensaios in vitro, os estudos de toxicidade são de grande importância. Estes 

testes são indicados para detectar alterações nas células após serem expostas às substâncias 

nocivas? (ROGERO et al., 2003). Outro importante teste in vitro, é o estudo da eficácia da 

interação do radiofármaco com células tumorais e não tumorais (MOTULSKY, 1995), no 

qual é possível obter informações sobre a afinidadedo radiofármaco sobre o transportador 

celular de interesse (HULME; TREVETHICK, 2010). 

De maneira inédita no Brasil, neste trabalho foram relatados os procedimentos para síntese de 

18
F-fluorocolina e os resultados físico-químicos, bem como os estudos in vitro de 

citotoxicidade e da eficiência de interação do radiofármaco. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Câncer 

 

Câncer é a designação dada ao crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e 

órgãos, podendo disseminar-se (metástase), para outras regiões do corpo. Estas células 

apresentam comportamento agressivo e crescimento incontrolável, determinando a formação 

de tumores com acúmulo destas células cancerosas ou neoplasias (INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER, 2013). 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, responsável por 7,6 milhões de 

mortes em 2008 (correspondendo a 13% do total das mortes) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). Em 2012, o número global de mortes por câncer subiu para 8,2 

milhões, refletindo principalmente a expansão da doença nos países em desenvolvimento. No 

Brasil, o câncer ganhou relevância pelo perfil epidemiológico que esta doença vem 

apresentando, a estimativa é de 580 mil casos novos de neoplasias para 2014. O câncer de 

próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no país, ficando atrás 

apenas do câncer de pele não-melanoma, e é a quarta causa de morte por neoplasias. 

(INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013). 

 

2.1.1 Câncer de próstata 

 

O câncer de próstata é o sexto tipo mais comum entre os homens, representando cerca de 10% 

do total dos cânceres. Sua incidência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos em 

comparação aos países em desenvolvimento. O carcinoma de próstata é considerado o câncer 

da 3ª idade, representando 75% dos casos de câncer a partir dos 65 anos. Além da idade, 

existem outros fatores de risco para o desenvolvimento da doença como a dieta, etnia e pré-

disposição genética (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2013). 

Em 2010, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou 12.778 mortes por câncer de 

próstata no Brasil e a estimativa de novos casos é de 69 mil homens com o câncer em 2014. O 

aumento observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente justificado pela 
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evolução dos métodos diagnósticos, pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação 

do país e pelo aumento na expectativa de vida (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2013). 

O câncer de próstata é uma doença celular heterogênea, caracterizado por uma atividade 

excessiva do receptor andrógeno. Os andrógenos são necessários para o desenvolvimento, 

crescimento e função normal da próstata (HEINLEIN; CHANG, 2004). A taxa de proliferação 

das células de câncer de próstata é bastante baixa, sendo a quimioterapia de pouco valor no 

tratamento do câncer avançado. Um traço característico do câncer da próstata metastático é a 

incapacidade das células de se submeterem a apoptose (morte celular programada). O câncer 

de próstata produz preferencialmente metástases para os ossos (CULIG et al., 2002). 

A triagem mais utilizada para detecção e acompanhamento do câncer de próstata é feita 

através da análise por toque retal (TR) acompanhado pelo exame de antígeno prostático 

específico (PSA) e biopsia. Estima-se que 10% dos homens com câncer de próstata de baixo 

grau foram desnecessariamente submetidos a prostatectomia radical e 45% foram submetidos 

à radioterapia (HOU; SWANSON; BARQAWI, 2009).  

O toque retal é o exame mais utilizado e tem como objetivo avaliar a forma, a simetria, a 

firmeza e a nodularidade da glândula, além de detectar próstatas grosseiramente alargadas 

(DE VISSCHERE et al., 2010). Entretanto, esse procedimento avalia apenas as porções 

posterior e lateral da próstata, com perda diagnóstica de 40 a 50% dos tumores (INSTITUTO 

NACIONAL DE CÂNCER, 2013).  

A dosagem do PSA é um exame que deve ser associado ao toque retal. O nível de 4ng/ml é 

aceito como valor limite normal. Quando a dosagem do PSA está acima de 10ng/ml, há 

indicação formal para biopsia. Para níveis do PSA entre 4 e 10ng/ml, deve-se acompanhar 

periodicamente a evolução destes níveis. Além de etiologia tumoral, os níveis de PSA podem 

estar elevados nos casos de hiperplasia benigna da próstata, prostatite aguda ou crônica e 

procedimentos urológicos recentes (DE VISSCHERE et al., 2010). 

O diagnóstico conclusivo do câncer de próstata é realizado pelo estudo histopatológico do 

tecido obtido pela biopsia da glândula, que deve ser considerada sempre que alterações 

anormais forem evidenciadas ao toque retal com ou sem elevação dos níveis de PSA 

(SALAGIERSKI; SCHALKEN, 2010). Porém, é um procedimento invasivo e suscetível a 

erro de amostragem com uma taxa de falso-negativos de cerca de 30 - 40% (MERTENS et al., 

2010). Em função das limitações diagnósticas do toque retal e da dosagem do PSA, muitos 
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pacientes são submetidos à biópsia desnecessariamente (SALAGIERSKI; SCHALKEN, 

2010). Para orientar a biópsia da próstata, é indicada a ultrassonografia pélvica (ou prostática 

transretal), que também pode ser útil na determinação do volume prostático e na avaliação da 

extensão local da doença (DE VISSCHERE et al., 2010). 

Mesmo os métodos de diagnósticos por imagem convencional disponíveis, tais como ultra-

sonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, apresentam limitações em 

localizar sítios de malignidade da próstata (KWEE et al., 2006). Tendo em vista estas 

dificuldades, pesquisas são direcionadas para o diagnóstico precoce e mais preciso do câncer 

de próstata, contribuindo para o aumento da sobrevida dos pacientes. A evolução dos métodos 

de imagem molecular, tal como o PET utilizando o radiofármaco 
18

F-fluorocolina, permite um 

diagnóstico precoce, estadiamento e detecção da disseminação câncer de próstata, 

direcionando assim o tratamento e acompanhamento adequado dos pacientes (HOU; 

SWANSON; BARQAWI, 2009). 

 

2.2 Radiofármacos 

 

Segundo a ANVISA (2009), radiofármacos são “medicamentos com finalidade diagnóstica ou 

terapêutica que, quando prontos para uso, contêm um ou mais radionuclídeos” (AGÊNCIA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). Na medicina nuclear quase 95% dos 

radiofármacos são usados para fins de diagnóstico. Embora, o termo radiofármaco seja 

comumente o mais usado, outros termos como radiotraçador, agente radiodiagnóstico e 

traçador também são descritos por diferentes pesquisadores (SAHA, 1998). 

Um radiofármaco possui dois componentes: um radionuclídeo de núcleo instável e um 

fármaco (FIG. 1) (WADSAK; MITTERHAUSER, 2010). Para concepção de um 

radiofármaco, é primeiramente escolhido um produto farmacêutico com base na sua 

localização preferencial em determinado órgão ou sua participação na função fisiológica do 

órgão. Em seguida, um radionuclídeo apropriado para marcar a molécula é determinado tal 

que, após a administração farmacêutica do radiofármaco, as radiações são emitidas e 

detectadas por um detector de radiação. A estrutura morfológica ou a função fisiológica do 

órgão também podem ser avaliadas (SAHA, 1998). 
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FIGURA 1: Desenho esquemático de um radiofármaco emissor de pósitron e sua interação 

com o alvo (WADSAK; MITTERHAUSER, 2010). 

 

As características físico-químicas do radiofármaco determinam a sua farmacocinética, ou seja, 

a sua afinidade ao órgão alvo, sua metabolização e eliminação pelo organismo, enquanto que 

as características físicas do radionuclídeo determinam a aplicação do composto em 

diagnóstico ou terapia (DILWORTH; PARROTT, 1998). 

Para o desenvolvimento e produção de novos compostos radioativos que tenham afinidade e 

especificidade por diferentes órgãos, sistemas ou doenças, deve-se primeiramente avaliar a 

química da interação entre o elemento radioativo e as diferentes moléculas (substratos ou 

ligantes) (DILWORTH; PARROTT, 1998). As captações não específicas em outros órgãos 

podem reduzir a capacidade diagnóstica por imagem, sem benefícios diagnósticos, elevando a 

exposição a radiação em partes desnecessárias do corpo (DECRISTOFORO; DENNAN, 

2012). O radiofármaco diagnóstico ideal deve (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY, 2008): 

(a) Estar prontamente disponível a um baixo custo. 

(b) Ser um emissor gama puro, ou seja, não ter emissão de partículas, como alfa e beta. Estas 

partículas contribuem para dose de radiação no paciente e não fornecem qualquer informação 

diagnóstica. 

(c) Possuir uma meia-vida biológica curta de modo que é eliminado do corpo tão rapidamente 

quanto possível. 

(d) Ter um alvo específico para que a imagem resultante tenha um contraste alto. 

(e) Seguir pelo processo metabólico de interesse. 

Como em todas as questões relativas à vida, não há radiofármacos ideais, assim, na concepção 

de um candidato realista a radiofármaco, os três seguintes quesitos devem ser considerados 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008): 

Alvo
Molécula 

marcada

Nuclídeo

PET
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(1) Desenvolver um radiofármaco que se ligue preferencialmente a um local específico; 

(2) Determinar a sensibilidade do radiofármaco à uma alteração bioquímica; 

(3) Localizar uma alteração bioquímica específica como uma função de uma doença 

específica, que corresponde à sensibilidade. 

Como princípios básicos das Boas Práticas de Fabricação dos radiofármacos, é necessário que 

o produto seja livre de contaminação, assim como em fármacos tradicionais. Do mesmo 

modo, o operador e o ambiente devem ser protegidos da contaminação radioativa de acordo 

com as normas de radioproteção (DECRISTOFORO; DENNAN, 2012). 

 

2.3 Técnica de imagem por Tomografia por Emissão de Pósitron (PET) 

 

PET (do inglês Pósitron Emission Tomography) é uma técnica de imagem diagnóstica não 

invasiva que usa radiofármacos emissores de pósitrons para apreender e medir processos 

bioquímicos e fisiológicos. Seu princípio é baseado na detecção da radiação resultante da 

região de aniquilação de um pósitron e um elétron. A técnica PET possibilita a visualização 

quimicamente de uma região do organismo, possivelmente uma alteração quantitativamente 

anormal. Esta pode medir a atividade metabólica das células corporais, a perfusão de órgãos, 

identificaçar os processos metabólicos e biomoleculares em estados normais e patológicos 

(CHERRY; SORENSON; PHELPS, 2003; SABBATINI, 2012).  

A imagem obtida é o resultado da administração em paciente de um traçador biologicamente 

ativo, ligado quimicamente a um radioisótopo emissor de pósitron (por exemplo, C
11

, N
13

, O
15

 

ou F
18

). O radiofármaco acumula-se em uma determinada área do corpo ao qual a molécula 

possui certa afinidade. O pósitron ejetado é aniquilado por elétrons do tecido, emitindo um 

par de fótons gama opostos. Esses emergem do corpo e são detectados externamente por uma 

rede circular de cristais de cintilação, que converte os fótons detectados em imagem (FIG. 2) 

(ESPINOSA et al., 2014; WAGNER, 1998). 

As imagens resultantes correspondem à distribuição do radiotraçador/radiofármaco, podendo 

ser usadas tanto para avaliar, qualitativamente, o local de acúmulos não usuais do traçador 

(por exemplo, em tumores), quanto para medir quantitativamente a captação do mesmo para 

diagnóstico ou estadiamento de uma doença (REDVANLY; J.WELCH, 2003). 
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FIGURA 2: Diagrama esquemático do tipo PET. Diagrama do processo de aniquilação de 

pares ocorrido quando a interação do par elétron-pósitron produz dois fótons gama e do 

sistema de detecção do PET (ESPINOSA et al., 2014). 

 

Ao longo das últimas décadas, estudos com PET com radiofármacos têm fornecido novas 

informações sobre a absorção de medicamentos, distribuição e relacionamentos cinéticos. A 

quantidade crescente de informação clinicamente relevante a ser obtido com o PET tem 

gerado uma demanda por novas rotas para a geração generalizada e de custo eficaz de 

radionuclídeos biológicos e sua incorporação em radiofármacos apropriados 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008). 

 

2.4 Produção de radionuclídeos em cíclotrons 

 

Os Cíclotrons são equipamentos responsáveis pela produção da grande maioria dos emissores 

de pósitrons aplicados à área de radiodiagnóstico (REDVANLY; J.WELCH, 2003). É um 

acelerador de partículas nucleares subatômicas que usa uma diferença de potencial elétrico 

aliado a um campo magnético defletor do feixe para acelerar as partículas. Estas partículas são 

geradas no centro do equipamento pela ionização de um gás, tornando-as carregadas 

negativamente. Essa alternância de polaridade prossegue de forma sincronizada de modo que 

o ganho de energia cinética seja cada vez maior à medida que as partículas ganham 

velocidade, as quais descrevem trajetórias espirais, se afastando cada vez mais do centro (S. 

GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 2007). 
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O equipamento é construído de tal forma que no momento em que, o feixe de partículas 

adquire a maior energia cinética possível, o mesmo passa por um sistema de extração, 

composto por uma folha ultrafina (geralmente de grafite), que retira os elétrons das partículas. 

Desta forma as partículas ficam carregadas positivamente e, assim, como o campo magnético 

não tem seus polos alternados, o feixe segue a direção oposta. O feixe de partículas, por sua 

vez, é direcionado a um alvo contendo o material a ser irradiado, o qual pode ser gasoso, 

líquido ou sólido. Os átomos da substância inserida neste alvo são bombardeados e, por meio 

de uma reação nuclear, passam por uma reação nuclear de grande liberação de energia 

(INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2008). 

Existe grande quantidade de radionuclídeos que podem ser produzidos a partir de aceleradores 

cíclotron. Os radionuclídeos emissores de pósitrons mais usados para radiodiagnóstico PET 

estão listados na Tabela 1. O uso destes radionuclídeos se deve ao fato de possuírem tempo de 

meia vida suficientemente longa para permitir que se faça o exame em tempo hábil antes de 

decaírem e, suficientemente curta de forma a evitar que o paciente receba doses elevadas de 

radiação (S. GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 2007).  

 

TABELA 1: Radionuclídeos emissores de pósitrons mais usados em PET. 

 

Nuclídeo 
T1/2 

(min.) 
Modo decaimento 

Reação mais 

comum 

C-11 20,4 100% β
+
 

14
N(p,α)

11
C 

N-13 9,98 100% β
+
 

16
O(p, α)

13
N 

O-15 2,03 100% β
+
 

15
N(p,n)

15
O ou 

14
N(d,n)

15
O 

F-18 109,8 97% β
+ 

, 3% Captura eletrônica 
18

O(p,n)
18

F 

FONTE: Cyclotron Production of Medical Radionuclides, 2011. 

 

Entre os radionuclídeos produzidos por Ciclotrons, o 
18

F é o mais usado na técnica PET. Sua 

produção é dada pela irradiação da água enriquecida (H2O
18

, com abundância isotópica menor 

do que 0,3%) com prótons de energia em torno de 16 MeV (FIG. 3). O 
18

F é produzido na 

forma de HF
18

 muito diluído na própria água enriquecida e é bastante utilizado em Medicina 

Nuclear, sendo usado como material de partida para produção de diversos radiofármacos (S. 

GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 2007). 
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FIGURA 3: Produção do 
18

F pelo bombardeamento da água enriquecido com 
18

O. 

 

2.5 
18

F-Fluordesoxiglicose (
18

FDG) 

 

2.5.1 Princípio do uso de 
18

FDG em imgens PET 

 

Análoga da glicose, a 
18

FDG é atualmente o radiofármaco mais usado em imagens PET 

(DEGRADO et al., 2001a) para diagnóstico clínico de doenças cardíacas, desordens 

convulsivas, oncologia e estudos de neurociência (FOWLER; IDO, 2002). 

A molécula mais importante para fornecer energia para várias reações bioquímicas do 

organismo é a adenosina trifosfato (ATP) gerada no metabolismo da glicose (S. GUHLKE, 

A.M. VERBRUGGEN, 2007). A glicose é transportada ativamente para dentro da célula de 

forma ativa por difusão facilitada e através de transportadores específicos de glicose presentes 

na membrana celular. No citosol, a glicose é fosforilada pela enzima hexoquinase em glicose-

6-fosfato e transportada para as mitocôndrias, onde é convertida em energia 

(VALLABHAJOSULA, 2007). 

O comportamento biológico da 
18

FDG é similar ao da glicose. Ao entrar na célula a 
18

F-

fluordesoxiglicose é convertida em 
18

FDG-6-fosfato, que, por sua vez não segue a via 

metabólica devido à presença do 
18

F, ficando retida no interior da célula. Em algumas células 

tumorais, o aumento da glicólise e da captação de 
18

FDG estão, também associados ao 

aumento dos níveis de transportadores de glicose a Glut 1 (insulina independente) e a 

expressão intracelular da hexoquinase (S. GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 2007). 

A imagem PET com 
18

FDG permite a inspeção do metabolismo da glicose nos órgãos, 

melhorando a detecção e estadiamento do câncer, a seleção do tratamento e a avaliação da 

resposta terapêutica (INAHTA, 2008). Entretanto, 
18

FDG não é um radiotraçador câncer-

específico, há relatos de captações falso-positivas em sítios inflamatórios ativos ou infecções; 

Próton

8 prótons, 10 nêutrons 9 prótons, 9 nêutrons

18O(p,n) 18F Nêutron

+
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assim como falso-negativos para tumores malignos com baixa atividade metabólica ou 

menores que um centímetro de diâmetro (CHANG et al., 2006). 

A síntese de 
18

FDG ocorre no módulo de síntese automatizado Tracerlab MXFDG
®
, como 

representado na FIG. 4. A reação da síntese de 
18

FDG se dá pela substituição nucleofílica do 

precursor triflato de manose pelo 
18

fluoreto (FIG. 5). O 
18

fluoreto é absorvido em uma resina 

de troca aniônica e fluído com uma solução de carbonato de potássio, que é então evaporado 

até à secura. A reação de substituição nucleofílica ocorre pela substituição do grupo sulfonato 

de trifluorometano do precursor pelos íons de 
18

F, resultando em 2-
18

F-fluoro-1,3,4,6-tetra-O-

acetil-D-glicose. O precursor marcado é convertido em 
18

FDG com a remoção dos grupos 

protetores acetilados que ocorre no interior do cartucho de fase reversa tC18 com solução de 

hidróxido de sódio 2N (HEALTHCARE, 2008). 

 

 

FIGURA 4: Módulo de síntese TracerLab MXFDG
®
 (HEALTHCARE, 2008) 

 

 

FIGURA 5: Representação esquemática da radiomarcação da 
18

FDG (Site: crcn.gov.br) 

 

2.5.2 Limitações das imagens com 
18

F-Fluordesoxiglicose 

 

Embora as imagens PET com 
18

FDG ofereçam alta sensibilidade e especificidade em vários 

tipos de câncer, com muitas aplicações no controle clínico de um paciente oncológico, é 

11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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importante reconhecer que a 
18

FDG possui algumas limitações para identificação de imagens 

de doenças malignas. Uma série de fatores (TAB. 2) pode afetar a captação de 
18

FDG em 

tumores e isto pode explicar as causas de imagens falso-positivas e falso-negativas (CHANG 

et al., 2006; VALLABHAJOSULA, 2007). O cérebro fisiológico depende exclusivamente do 

metabolismo da glicose, assimo como tecidos e sistemas fisiológicos do organismo utilizam a 

glicose para gerar adenosina trifosfato (ATP) para atender ao aumento da demanda de 

energia. Também, as células inflamatórias e macrófagos têm taxas metabólicas aumentadas de 

glicose e acumulam maior quantidade de 
18

FDG do que as células tumorais. Além disto, a 

18
FDG é rapidamente excretado na urina, causando o acúmulo na região pélvica e interferindo 

na identificação de tumores na próstata. Em qualquer paciente, a absorção absoluta de 
18

FDG 

pelo tumor depende de muitos fatores e não necessariamente refletem sua agressividade e taxa 

de proliferação (VALLABHAJOSULA, 2007). 

 

TABELA 2: Fatores que afetam a captação de 
18

FDG nos tumores. 

 

FATORES AUMENTADO DIMINUÍDO 

Número de células de câncer viáveis X  

Perfusão tumoral X  

Hipóxia X  

Expressão dos transportadores de glicose X  

Atividade hexoquinase X  

Inflamação ou infecção X  

Receptores agonistas de glicose X  

Quimioterapia aguda X  

Terapia de radiação aguda X  

Quimioterapia eficaz  X 

Terapia de radiação crônica  X 

Hiperglicemia  X 

Insulina  X 

Necrose tecidual  X 

FONTE: (VALLABHAJOSULA, 2007) 
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Devido às necessidades de radiofármacos “tumor-específicos”, torna-se imprescindível o 

desenvolvimento de novos radiofármacos direcionados para alvos moleculares estratégicos 

que sirvam como marcadores tumorais. O radiofármaco 
18

FCH tem se mostrado um marcador 

eficiente e específico para imagens de tumores cerebrais, de próstata, de pulmão, entre outros 

(KWEE et al., 2007). 

 

2.6 
 18

F-Fluorocolina 

 

A 
18

FCH é um radiofármaco utilizado como agente de imagens PET indicado em oncologia 

para localização de tumores e metástases (KWEE et al., 2006; TALBOT; CHEVALME, 

2008). Em pacientes com câncer de próstata, a 
18

FCH é um radiofármaco promissor para a 

detecção do câncer primário, metástases ósseas, estadiamento e detecção de recorrência após 

o tratamento definitivo (BELHOCINE; PRATO, 2011; GUTMAN et al., 2006; KWEE; 

COEL; LIM, 2012). Pode ser indicado também para avaliação da eficiência da terapia 

antitumoral e na detecção de recidivas (GIUSSANI et al., 2012; KWEE et al., 2006). 

Segundo Mertens e colaboradores (2010), Igerc demonstrou que a 
18

FCH foi capaz de 

localizar o câncer de próstata em pacientes de alto risco com níveis de PSA persistentemente 

elevados e repetidas biópsias da próstata negativas (MERTENS et al., 2010). 

A 
18

FCH pode ser usada, também, para detectar glioblastomas multiformes, distinguindo 

gliomas de alto grau, com uma captação peritumoral característica de metástases e lesões 

benignas; para guiar uma biópsia estereotáxica, e, diferenciar tumor recorrente de necrose 

pós-radiação (BELHOCINE; PRATO, 2011). Há ainda uma boa discriminação entre o tumor 

e o tecido cerebral normal devido à fraca captação fisiológica do radiofármaco (MERTENS et 

al., 2010). 

Pode ainda, identificar metátases em linfonodos, acima de 5 mm de diâmetro na região 

pélvica-abdominal, assim como metástases ósseas de linfomas (CIMITAN et al., 2006). Além 

da aplicação na localização de tumores em áreas predominantemente malignas, o 

radiofármaco é útil no direcionamento de biópsias ou implantação de braquiterapia (KWEE et 

al., 2005). 

Além disso, 
18

FCH tem sido usada para detecção de carcinoma hepatocelular em pacientes 

com nódulos hepáticos, cirrose ou doença hepática crônica (BELHOCINE; PRATO, 2011). 
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Pode ainda ser útil na detecção de linfonodos mediastinais em câncer de pulmão de células 

não pequenas e em câncer esofágico e suas metástases (MERTENS et al., 2010). 

Atualmente a comercialização de 
18

F-fluorocolina está aprovada em diversos países como nos 

Estados Unidos e alguns países europeus como França, Alemanha, Eslovênia, Polônia, 

Romênia e Portugal (BARATA, 2013). 

 

2.6.1 Colina 

 

A colina, um sal de amônio quaternário, é um nutriente essencial da dieta que atua como 

precursor em várias vias bioquímicas importantes (FIG. 6) (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 

2009). Foi descoberta em 1864 por Andreas Strecker e sintetizada quimicamente em 1866 

(ZEISELL, 1981). A colina desempenha um papel fundamental na estrutura e função das 

membranas biológicas, por ser utilizada na síntese de componentes lipídicos, fosfatidilcolina e 

esfingomielina, além de fornecer substrato para a formação de numerosas moléculas 

sinalizadoras de mensagens secundárias, tais como, fatores de ativação de plaquetas e 

esfingosilfosfocolina (HOFFMANN et al., 2002; MICHEL et al., 2006). Participam ainda da 

oxidação da betaína com a doação de grupos metil para ressintetizar a L-metionina e outras 

reações metiltransferase (MICHEL et al., 2006). No cérebro, a colina desempenha um papel 

adicional como um precursor para a síntese do neurotransmissor acetilcolina (FRIEDRICH et 

al., 2001; HOFFMANN et al., 2002). 

A disponibilidade de colina para os processos de síntese no interior da célula é controlada, 

principalmente, por transportadores localizados na membrana plasmática (FRIEDRICH et al., 

2001). A colina utiliza transportadores específicos para atravessar a membrana celular. 

Existem dois grupos principais de transportadores de colina: transportadores de colina de 

baixa-afinidade (OCT1, OCT2 e OCT3) e transportadores de colina de alta-afinidade (CHT1) 

(MÜLLER et al., 2009). Existem ainda proteínas que transportam a colina e outros sistemas 

como o mecanismo de difusão facilitada (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009). 

A colina intracelular é imediatamente fosforilada pela colina quinase (CK) em fosfocolina. 

Em alguns  tipos de células tais como os hepatócitos, a colina é oxidada a betaína pelo 

complexo enzima colina oxidase. Uma vez fosforilada ou oxidada, a molécula de fosfocolina 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntese_qu%C3%ADmica
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é retida dentro das células (DEGRADO, 2003). A colina também pode ser acetilada pela 

enzima acetiltrasnferase em acetilcolina (VALLABHAJOSULA, 2007). 

 

 

FIGURA 6: Vias bioquímicas da colina. Fosfolipídio de membrana, doador de grupo metil 

para síntese de betaína, fosfolipídio de sinalização de membrana e neurotransmissor 

(DEGANI et al., 2009). 

 

A fosfatidilcolina (também chamada de lecitina) é um glicerofosfolipídio de membrana, na 

qual um grupo colina está ligado a um glicerol por ligação fosfodiéster, considerado o maior 

constituinte das membranas celulares (45 - 55 %) (BELHOCINE; PRATO, 2011; NELSON; 

COX, 2011). A Fosfatidilcolina é importante na composição e reparação normal da membrana 

celular. Atua ainda como precursor de diacilglicerol (DAG), que tem um papel fundamental 

na regulação do crescimento, diferenciação e morte celular (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 

2009). É também essencial para a secreção de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) 

pelo fígado (MOTTA, 2009). Fosfatidilcolina é o componente predominante das membranas 

celulares, mas outros fosfolípidos de colina, tal como esfingomielina e lisofosfatidilcolina 

também estão envolvidos na manutenção da integridade estrutural e as funções de sinalização 

de membranas celulares (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009). 
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As esfingomielinas são classificadas como esfingolipídeos, as quais contêm fosfocolinas ou 

fosfoetanolamina como grupo polar da cabeça. Estão presentes na membrana plasmática e são 

especialmente proeminentes na mielina, uma bainha membranosa que envolve e isola os 

axônios de alguns neurônios e possuem propriedades isolantes (NELSON; COX, 2011). A 

lisofosfatidilcolina (LPC) também é um importante componente dos fofolipídios de 

membrana de lipoproteína de baixa densidade oxidados (Ox-LDL). Constitui apenas 1-5% do 

teor total de fosfatidilcolina. A LPC é encontrada em células endoteliais, tecido muscular liso, 

plaquetas, monócitos e macrófagos, neutrófilos e linfócitos T (MATSUMOTO; 

KOBAYASHI; KAMATA, 2007). 

Nas mitocôndrias do fígado e dos rins, a colina é oxidada a betaína pela enzima colina-

oxidase, que doa um dos seus grupos metil para ressintetizar a L-metionina e dimetilglicina a 

partir da L-homocisteína, produzindo metionina para a síntese de proteínas e reações de 

transmetilação.  A betaína também funciona como um osmólito, protegendo as células, 

proteínas e enzimas de estresse ambiental (MICHEL et al., 2006; ZEISELL, 1981). 

A acetilcolina (ACh) é uma molécula que atua como neurotransmissor do sistema colinérgico. 

É um éster do ácido acético e colina, cuja ação é intermediada pelos receptores nicotínicos e 

muscarínicos (ZEISELL, 1981). A ACh possui um importante papel na neurotransmissão do 

sistema nervoso central e periférico, essencial na sinalização de neurônios pré-ganglionares 

do sistema nervoso autônomo, tanto nos ramos simpáticos como parassimpáticos (BIRKS; 

MACINTOSH, 1961). É o neurotransmissor das sinapses pós-ganglionares parassimpáticas 

controlando órgãos como coração, pulmões, glândulas exócrinas e endócrinas, intestino e 

bexiga (HOFFMAN; TAYLOR, 2001). 

 

2.6.2 Vias metabólicas da colina 

 

A biossíntese dos fosfolipídios de membrana (FIG. 7) segue por três etapas enzimáticas: 1) a 

colina é fosforilada pela colina quinase (CK) em fosfocolina; 2) a fosfocolina é convertida em 

CDP-colina pela reação CTP:fosfocolina citidiltransferase; e 3) A reação de CDP-colina com 

diacilglicerol (DAG), catalisada por CDP-colina:DAG colinafosfotransferase (CPT) leva a 

formação de fosfatidilcolina (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009; MICHEL et al., 2006). A 

fosfatidilcolina ainda pode ser convertida em esfingomielina pela enzima ceramidacolina 

fosfotransferase ou em lisofosfatidilcolina pela enzima fosfolipase A2. Esta via é conhecida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colina_%28nutriente%29
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como via de Kennedy (CDP-colina) e é essencial para a formação de fosfatidilcolina de 

membrana em células nucleadas (MICHEL et al., 2006). A fosfatidiletanolamina, o segundo 

fosfolipídio de membrana mais abundante nas células (15-20%) (BELHOCINE; PRATO, 

2011) também pode ser transformada em fosfatidilcolina pela metilação de três passos por S-

adenosilmetionina (SAM), que é catalisada por fosfatidiletanolamina-N-metil-transferase 

(TMEP) (MICHEL et al., 2006). 

A glicina-betaína (betaína) é uma trimetilamina produzida pela oxidação da colina em dois 

passos (FIG. 7), onde a primeira reação é catalisada pela enzima colina desidrogenase (CD) e 

a segunda é catalisada pela betaína aldeído desidrogenase (BADH) (MOECKEL et al., 1997). 

 

 

FIGURA 7: Oxidação da colina em glicina betaína por dois passos. A Colina é oxidada pela 

colina desidrogenase (CD) e, posteriormente, pela betaína aldeído desidrogenase (BADH), 

formando glicina betaína e NADH. 

 

A acetilcolina (ACh) é sintetizada por um único passo de reação catalizada pela enzima colina 

acetiltransferase (ChAcT), a apartir dos substratos colina e acetil CoA e, posteriormente, é 

transportada para o interior das vesículas sinápticas pelo transportador vesicular de 

acetilcolina (VAChT) (FIG. 7). Após ser liberada no terminal sináptico, a ACh interage com 

seus receptores e é hidrolisada em colina e acetato. A ação da acetilcolina é encerrada por 

meio de hidrólise enzimática direta do neurotransmissor na fenda sináptica pela 

acetilcolinesterase (AChE). A colina resultante é, então, transportada de volta ao neurônio 

pré-sináptico através de um transportador de colina de alta afinidade (CHT) (PFEIL et al., 

2003; RAND, 2007). 

 

CD BADH

Colina betaína aldeído  +  NAD+ glicina betaína  +  NADH
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FIGURA 7: Metabolismo da colina. Ach, acetilcolina; AChE, acetilcolinesterase; Acetil CoA, acetil 

coenzima A; ADP, adenosina difosfato; ATP, adenosina trifosfato; BHMT, betaína:homocisteína 

metiltransferase; B12, vitamina B12; Ca, cálcio; CDP, citidina difosfato; ChAcT, colina acetiltransferase; CK, 

colina quinase; CPT, CDP-colina:DAG colinafosfotransferase; CMP, citidina monofosfato; CTP, citidina 

trifosfato; DAG, diacilglicerol; MAT, metionina-adenosiltransferase; metilTHF, 5-metiltetrahidrofolato. MS, 

metionina sintase; MTHF, 5,10-metileno-tetrahidrofolato; PAF, fator ativador de plaquetas; PCP, 

fosfatidilcolina:ceramidacolina fosfotransferase; Pcyt1, CTP:fosfocolina citidiltransferase; PEMT, 

fosfatidiletanlamina N-metiltransferase; PLA, fosfolipase A2; PPi, pirofosfato; SAH, S-adenosilhomocisteína; 

SAM, S-adenosilmetionina; THF, tetrahydrofolato; VAChT, transportador acetilcolina vesicular (MICHEL et 

al., 2006). 

 

2.6.3 Transportadores de colina 

 

A colina é uma amina carregada positivamente que depende de um mecanismo de transporte 

para passar eficazmente pela barreira lipídica da membrana celular (MICHEL et al., 2006). 

Os mecanismos de transporte de colina não estão completamente esclarecidos, no entanto, três 

diferentes transportadores com capacidade de transportar cátions orgânicos têm sido 

funcionalmente caracterizados seguindo a cinética de Michaelis-Menten (Km) (FRIEDRICH 

et al., 2001; MICHEL et al., 2006). 

O primeiro transportador, denominado CHT1, possui alta afinidade com a colina e valores de  

Km de 0,5 - 3,0 M, atua como um cotransportador dependente de Na
+
 e Cl

-
 e é sensível à 

inibição por baixa concentração de hemicolínio-3 (HC-3). A colina é cotransportada com o 

Na
+
, utilizando a força do grandiente eletroquímico fornecido pela bomba Na

+
/K

+
 

ATPase. O 

íon Cl
-
 

tem participação importante na atividade do transportador. A ligação dos íons Na
+
 e 

Cl
-
 ao transportador levam a mudanças conformacionais que permitem a ligação do substrato 
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(colina), liberado juntamente com o cloreto e posterior liberação do íon Na
+ 

(NELSON, 

1998). Este sistema de transporte ativo é acoplado à biossíntese da acetilcolina e é 

principalmente expresso em regiões específicas do cérebro (prosencéfalo, estriado, tronco 

cerebral e medula espinal), o que sugere fortemente um papel para este transportador em 

neurônios colinérgicos (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009; FRIEDRICH et al., 2001; 

MICHEL et al., 2006). 

O segundo mecanismo de transporte ativo, são os transportadores de cátions orgânicos 

eletrogênicos, designados OCT1, OCT2 e OCT3 que atuam de forma independente dos íons 

Na
+
 e Cl

-
 e H

+
 (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009). Estes transportadores possuem baixa 

afinidade com a colina (Km ~ 20 - 200 M) e são mais resistente á inibição por HC-3. Este 

sistema de transporte é expresso na maioria das células, como um meio de absorção de colina 

para a síntese de fosfolípidio (MICHEL et al., 2006). Estudos recentes mostraram que OCT1 

é encontrado principalmente no fígado e com baixa expressão na glândula mamária, OCT2 é 

expresso no rim e OCT3 é expresso no músculo esquelético, fígado, placenta, rim e coração 

(DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009). As caracterizações funcionais sugerem fortemente 

que OCT1, OCT2 e OCT3 facilitam o transporte catiônico poliespecífico (MICHEL et al., 

2006). 

O terceiro mecanismo é a difusão facilitada, que possui uma Km aparente de 10 M guiado por 

um gradiente de concentração de colina (MICHEL et al., 2006). Este mecanismo foi 

encontrado em células epiteliais mamárias normais e cancerosas (DEGANI; ELIYAHU; 

MARIL, 2009) e em células de câncer de próstata (MÜLLER et al., 2009). 

Estudos preliminares em ratos sugerem que as proteínas transportadoras de colina, as CTLs, 

tenham um papel importante na fisiologia humana (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009). 

Expressões de CTL1 em ratos foram encontradas em uma variedade de tecidos, incluindo o 

cérebro, coração, intestino delgado, rim, fígado, pulmão, músculo esquelético, pâncreas, baço, 

ovário e testículos (MICHEL et al., 2006). 

Em humanos, as proteínas transportadoras de colina da família CTL são compostas dos cinco 

genes, CTL1-CTL5, sendo CTL1 o principal membro da família e é superexpresso no 

músculo esquelético de pacientes com distrofia muscular (MICHEL et al., 2006). 

Muitos órgãos, tais como próstata, pulmão, cérebro, rim, fígado, tem um ou mais tipos de 

transporte de colina, os quais lhes permitem cumprir funções específicas. A Tabela 3 descreve 

resumidamente a expressão dos transportadores de colina nos órgãos. 
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TABELA 3: Transportadores de colina expressos por órgão. 

 

Transportadores 

de Colina 
Órgãos 

CHT1 Regiões específicas do cérebro (prosencéfalo, estriado, tronco 

cerebral e medula espinal), próstata, mama, pulmão e colorretal. 

OCT1 Próstata, fígado, rim, mama, pulmão, colorretal e cérebro. 

OCT2 Rim. 

OCT3 Músculo esquelético, fígado, placenta, rim e coração. 

CTL1 mRNA Músculo esquelético. 

Difusão facilitada Próstata, pulmão, colorretal, cérebro e células epiteliais mamárias 

cancerosas. 

FONTE: (DEGANI; ELIYAHU; MARIL, 2009; MICHEL et al., 2006; MÜLLER et al., 

2009; VANPOUILLE et al., 2009) 

 

2.6.4 Inibidores de transportadores de colina 

 

Estudos sobre o efeito de vários inibidores de cátions orgânicos revelou que hemicolínio-3 é o 

inibidor mais eficaz da absorção de colina (MICHEL et al., 2006). O hemicolínio-3 ( , '-

dimetiletanolamino-4,4'-bis-acetofenona) (HC-3) é um fármaco que interfere com a síntese da 

acetilcolina bloqueando a captação de colina pelo transportador de colina de alta afinidade 

(CHT) (GOMEZ; DOMINO; SELLINGER, 1970; MICHEL et al., 2006) e inibindo a 

absorção pelo proceso de transporte facilitado na linhagem PC-3 (MÜLLER et al., 2009). A 

recaptação de colina é o passo limitante da velocidade na síntese de acetilcolina, por isso, 

hemicolinio-3 diminui a síntese da acetilcolina, sendo classificado como um antagonista 

indireto da acetilcolina (GOMEZ; DOMINO; SELLINGER, 1970). Trasnsportadores CHT 

são sensíveis à inibição por baixa concentração do inibidor, com Ki de 1,0 - 3,0 M, já os 

transportadores do grupo OCT são mais resistentes a inibição por HC-3 (Ki ~ 20 - 200 M) 

(MICHEL et al., 2006). 

O HC-3 foi descrito pela primeira vez por Long e Schueler em 1954 (FIG. 8) e atua como um 

agente bloqueador neuromuscular, com uma velocidade relativamente lenta (DOMINO et al., 

1973). Baixas concentrações de HC-3 mostraram serem capazes de esgotar as reservas pré-
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sinápticas da acetilcolina em sinapses colinérgicas periféricas, e de reduzir os níveis de 

acetilcolina no sistema nervoso central (CRAIG; CURTIS; LODGE, 1977). 

 

 

FIGURA 8: Estrutura química de Hemicolinium-3 ( , '-dimetiletanolamino-4,4'-bis-

acetofenona). 

 

Barkhimer e colaboradores (2008) desenvolveram um grupo catecol redox-ativo que inibe a 

captação de colina, 3-[(trimetilamônio)metil]catecol e N,N-dimetilpinefrina, que se   

mostraram eficientes na inibição de CHT e ChAcT (BARKHIMER et al., 2008). 

Transportadores OCT-1 e OCT2 podem ser inibidos por cimetidina (anti-histamínico) 

(ZHANG; SCHANER; GIACOMINI, 1998) e por cátions mais hidrófobos como os 

antiarritmicos quinina e quinidina. Outros inibidores conhecidos são os disprocynium 24 e 

decynium 22, que inibem OCT2 com valores de Ki de cerca de 10nM e, a corticosterona que 

inibe OCT2 com valores de Ki de cerca de 200nM. Os inibidores disprocynium 24 e 

decynium 22 mostraram ser menos eficazes com OCT1 (MICHEL et al., 2006).  

 

2.6.5 Metabolismo dos fosfolipídios em tumores 

 

A alteração do metabolismo das células cancerosas tem sido reconhecida desde 1920, com a 

observação de que as células consomem avidamente a glicose e produzem ácido lático sob 

condições aeróbicas (efeito Warburg). Recentemente, foi reconhecido que o metabolismo das 

células cancerosas está adaptado para facilitar a absorção e incorporação de nutrientes para a 

biomassa como, por exemplo, lípidos, nucleótidos e aminoácidos, necessários para produzir 

uma nova célula, mais eficientes na produção de adenosina trifosfato (ATP) (ESECHIE; DU, 

2009). 

Estudos mostram que a malignidade das células está associada ao aumento da atividade das 

enzimas colina quinase, fosfolipase D e fosfolipase A2 (S. GUHLKE, A.M. VERBRUGGEN, 

2007) e da taxa de transporte de colina (VANPOUILLE et al., 2009), resultando em níveis 
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elevados de fosfocolina e colina livre (ACKERSTAFF; GLUNDE; BHUJWALLA, 2003). Os 

tumores contêm grandes quantidades de fosfolípidos na membrana, particularmente a 

fosfatidilcolina expressando, assim, um fenótipo lipogênico (NATTER; KOHLWEIN, 2012). 

O aumento da colina foi detectado em cânceres de mama, próstata, e diferentes tipos de 

tumores cerebrais.  O metabolismo da colina está envolvido em vários processos, tais como a 

proliferação, apoptose e quimioresistência (VANPOUILLE et al., 2009). O metabolismo 

alterado dos fosfolipídios de colina, observado em células cancerosas, podem impactar sobre 

várias características fenotípicas dos tumores sólidos (ACKERSTAFF; GLUNDE; 

BHUJWALLA, 2003). 

Ackerstaff e colaboradores (2003) realziaram uma avaliação dos níveis de fosfocolina, 

glicerofosfocolina e colina livre em linhagens celulares epiteliais, derivadas de tecidos 

normais de mamoplastia de redução (HMECs) e lesões neoplásicas; em células da próstata 

humana normais (HPCs) e, em células de tumor derivadas de metástases da próstata; em 

linhagens celulares neuronais de tumor; e em células endoteliais da veia umbilical humana 

(HUVEC) normal e cancerígenas, a qual foram investigados os efeitos da transformação 

oncogênica sobre os níveis dos precursores de fosfolipídios e a progressão gradual no tecido 

normal para o fenótipo maligno. Como resultado, foi observado que as alterações fenotípicas 

dos fosfolipídios, provavelmente, são precoce na carcinogênese, podendo ser regulados por 

interação de morte celular e transformação oncogênica como acontece com a maioria dos 

outros fenótipos neoplásicos. Outros resultados obtidos sugerem que os tecidos normais 

possuem baixos níveis de metabólitos de colina, enqunto as células tumorais apresentaram 

níveis de fosfocolina e glicerofosfocolina significativamente elevados (ACKERSTAFF; 

GLUNDE; BHUJWALLA, 2003).  

De acordo com Podo e colaboradores (1999),  o aumento de fosfocolina é de cerca de 10 

vezes maior nas células epiteliais mamárias cancerosas dotadas do receptor do fator de 

crescimento epidérmico humano 2 (HER2); 3 vezes maior em fibroblastos NIH 3T3, e, 2 

vezes maior em células de câncer do cólon (PODO, 1999). 

Vários fatores de crescimento, agentes cancerígenos químicos e oncogenes aumentam a 

atividade/expressão da colina quinase nas células (NATTER; KOHLWEIN, 2012). Estudos 

sobre a ação da colina quinase no câncer de mama demonstrou aumento na atividade e 

superexpressão de colina quinase em várias linhagens celulares de câncer da mama humana 

quando comparado ao tecido normal. Esta alteração também foi detectada linhagens celulares 
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de câncer de pulmão, próstata e colo-retal (ACKERSTAFF; GLUNDE; BHUJWALLA, 2003; 

DEGRADO, 2003). 

Estudos em pacientes com metástases de câncer de mama apresentaram maior atividade da 

enzima fosfolipase A2 (responsável pela clivagem dos fosfolipídios em ácido graxo e 

lisofosfolipídios), em comparação com os pacientes sem metástase. Já as células de câncer de 

mama, MDAMB-231, apresentaram elevada atividade de fosfolipase D em relação às células 

normais (responsável por hidrolizar a fosfatidilcolina em ácido fosfatídico e colina) 

(ACKERSTAFF; GLUNDE; BHUJWALLA, 2003). 

O metabolismo de fosfolipídio de colina observado em tecidos tumorais está fortemente 

associada à progressão maligna, tal fato faz com que a aplicação de radiofármacos baseados 

em colina marcada com 
18

F seja uma alternativa para detecção de tumores, de próstata, 

cérebro, pulmão, esófago, reto e bexiga (MISHANI; BEN-DAVID; ROZEN, 2002; YU; 

PARK; YANG, 2004). 

 

2.7 
18

F-Fluordesoxiglicose versus 
18

F-Fluorocolina  

   

Em comparação com a 
18

FDG, a 
18

FCH possui algumas vantagens como marcador de imagem 

tumoral. Em uma pesquisa com imagens PET realizada em 18 pacientes com câncer de 

próstata, por Price e colaboradores (2002), mostrou que a captação tumoral de 
18

FCH, foi 

maior que 
18

FDG em todas as localizações do tumor (próstata, linfonodos e ossos). Como 

resultado, a absorção pela próstata de 
18

FCH foi de 2,4 + 0,8 vezes maior que de 
18

FDG. A 

captação anormal de 
18

FCH em linfonodos foi observada em 6 dos 18 pacientes e de 
18

FDG 

em apenas 2 desses 6 pacientes. A absorção de 
18

FCH foi de 1,6 e 4,6 maiores que de  
18

FDG 

nos referidos tumores. Metástases ósseas foram identificadas com 
18

FCH em 8 dos 18 

pacientes estudados, em concordância, com 
18

FDG foram encontradas pelo menos uma 

metástase em 7 desses 8 pacientes. Os valores de absorção para 
18

FCH foram de 2,6 + 1,2 

vezes maior que de 
18

FDG em todos os tumores quantificados (PRICE et al., 2002). 

Uma comparação feita em pacientes portadores de tumor cerebral revelou alta captação de 

18
FDG, no entanto, os limites do tumor foram difíceis de serem avaliados devido a grande 

absorção pelo córtex normal. Já com 
18

FCH foi observado uma captação muito baixa do 
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radiofármaco pelo tecido cerebral sadio, o que permitiu uma boa delimitação desse tumor 

(KWEE et al., 2007). 

Outro estudo feito em 9 pacientes com carcinoma hepatocelular mostrou positividade da 

doença em 100% deles com uso de 
18

FCH, em contraste, 
18

FDG detectou apenas 56% dos 

pacientes acometidos. Apesar do fígado demonstrar absorção fisiológica significativa de 

18
FCH, lesões de carcinoma hepatocelular tão pequenas como de 9,0 mm podem ser 

distinguidas por meio da captação semiquantitativa desse radiofármaco. Metástases distantes 

de carcinoma hepatocelular também foram identificados em pulmões e ossos empregando-se a 

18
FCH (KWEE et al., 2007). 

Estudos in vitro revelaram que 
18

FCH tem se mostrado um marcador mais eficaz que o 
18

FDG 

para certos tipos de tumores. Em células de câncer de próstata, a 
18

FCH demonstrou maior 

avidez tanto para células andrógeno-dependentes quanto para células andrógeno-

independentes. Áreas com aumento da captação de 
18

FCH dentro da próstata também tem 

demonstrado boa correlação com as áreas de malignidade na biópsia de próstata (KWEE et 

al., 2006). Outros estudos em células de câncer de próstata LNCaP e PC-3 mostraram, 

respectivamente, captação de 
18

FCH de 849% e 60%, maiores que de 
18

FDG (PRICE et al., 

2002). 

 

 

FIGURA 9: Comparação da captação de (A) 
18

FDG e (B) 
18

FCH em paciente com cancer de 

próstata. 
18

FCH revela captação focal mais intensa pela próstata (P), linfonodos (LNs) e 

metástase óssea (BM) em relação à 
18

FDG (PRICE et al., 2002). 

 



45 

 

Flávia Mesquita Costa – CDTN/CNEN 

 

Assim, o desenvolvimento de novos radiofármacos mais específicos e seletivos para 

diagnóstico de tumores, como a 
18

FCH, torna-se necessário para atender a demanda da 

Medicina Nuclear. 

 

2.8 Desenvolvimento da síntese de 
18

F-Fluorocolina 

 

Segundo DeGrado (2003), a colina foi primeiramente sintetizada e avaliada como sonda 

fisiológica da captação de colina em tecidos normais por Friendman e colaboradores em 1983 

(DEGRADO, 2003; HENRY S. FRIEDMAN, 1983). As primeiras sínteses de radiofármacos 

baseados em análogos da colina foram feitas com carbono-11 (
11

C), os quais demonstraram 

eficiência na detecção de tumores cerebrais, carcinoma da próstata e carcinoma de esôfago 

(DEGRADO et al., 2001a). No entanto, a meia-vida (T1/2) curta do 
11

C (20 minutos) 

dificultou o uso destes radiofármacos na rotina de imagens por tomografia de emissores de 

písitrons’ (KRYZA et al., 2008). 

As vantagens práticas de trabalhar com radioisótopos de meia-vida mais longa como o  flúor-

18 (T1/2 de 110 minutos) levou Hara et al, em 1997, a sintetizar e avaliar preliminarmente o 

análogo da colina 2-[
18

F]fluoroetil-dimetil-2-hidroxietil-amônio (
18

F-fluoroetilcolina -
 18

FEC) 

(FIG.10). A síntese foi realizada em um sistema automático com duração de 70 minutos com 

um rendimento de 50% (rendimento corrigido) e pureza maior que 99% (HARA; YUASA; 

YOSHIDA, 1997). Este análogo apresentou biodistribuição semelhante à da colina no 

organismo normal, com a exceção da excreção urinária, devido a radioatividade (DEGRADO, 

2003). 

 

 

FIGURA 10: Estrutura química 2-[
18

F]fluoroetil-dimetil-2-hidroxietil-amônio (
18

FEC) 

desenvolvida por Hara e colaboradores (1997). 

 

CH3

18FCH2CH2 CH2CH2OHN+

CH3
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Com base na estrutura similar, DeGrado e colaboradores observaram que a 
18

F-colina 

fluorometilada (
18

FCH) reproduziria o transporte e metabolismo da colina melhor que a 
18

FEC 

(VALLABHAJOSULA, 2007). Assim, em 2001, DeGrado e colaboradores realizaram a 

primeira síntese de 
18

F-fluorocolina (
18

F-fluorometil-dimetil-2- hidroxietilamônio - 
18

FCH) 

baseada no método de fluorinação nucleofílica. Primeiramente, o precursor 
18

F-

fluorobromometano foi preparado pela reação do 
18

F-flúor com dibromometano (DBM) e 

subsequentemente, o 
18

F-fluorobromometano reagiu com dimetilaminoetanol formando a 
18

F-

fluorocolina (DEGRADO et al., 2001a; VALLABHAJOSULA, 2007). DeGrado e 

colaboradores também sintetizaram a 
18

F-fluoroetilcolina (
18

FEC) pela reação de 

radiofluorinação do intermediário 1-[
18

F]fluoro-2-bromoetano (
18

FBE) em vez de 

dibromometano (DEGRADO et al., 2001a). 

Outros análogos foram obtidos por DeGrado e colaboradores a partir de estudos relacionados 

à síntese de colina. O 
18

F-fluorometil-metiletil-2-hidroxietilamônio (
18

F-fluorometiletilcolina - 

18
FMEC), foi sintetizada pela reação de fluorobromometano com etilmetilaminoetanol 

utilizando o mesmo procedimento de 
18

FCH. O 
18

F-fluoropropil-dimetil-2-hidroxietilamônio 

(
18

F-fluoropropilcolina - 
18

FPC) foi sintetizado por meio do intermediário 
18

F-

fluorobromopropano. Degrado obteve os seguintes rendimentos radioquímicos: 
18

FEC (  3%), 

18
FPC ( 1%), 

18
FCH (10%) e 

18
FMEC (40%) (DEGRADO et al., 2001a). 

A FIG. 11 mostra as diferentes estruturas químicas dos análogos de colina descritas por  

DeGrado e colaboradores em 2001. 

 

 

FIGURA 11: Estruturas químicas dos análogos de colina radiomarcados com 
18

F 

(DEGRADO et al., 2001). 
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Em 2002, Iwata e colaboradores elaboraram uma reação usando o triflato de 
18

F-fluorometil 

(
18

F-CH2FOTf) preparado a partir de brometo de 
18

F-fluorometil (
18

F-CH2BrF), a qual este 

último foi sintetizado pela reação de substituição nuclefílica com o ataque do íon 
18

F-fluoreto 

ao dibromometano (FIG. 12) e purificado por quatro cartuchos de extração de fase sólida 

(Sep-Pak Plus sílica) conectados em série. Em seguida, 
18

F-CH2BrF foi quantitativamente 

convertido em  
18

F-CH2FOTf  passando pela coluna de triflato de prata (AgOTf) aquecida a 

190ºC. Iwata e colaboradores conseguiram um rendimento radioquímico corrigido de 47 ± 8% 

com pureza radioquímica maior que 98% (IWATA et al., 2002). 

 

 

FIGURA 12: Reação com triflato de 
18

F-fluorometil proposta por Iwata e colaboradores 

(2002). 

 

Kryza e colaboradores, em 2008, desenvolveram um método automático para a radiossíntese 

da 
18

F-fluorocolina adaptando o módulo de síntese comercial de 
18

FDG TracerLab MXFDG
®
. 

Este tipo de módulo usa cassete descartável estéril, sendo possível obter um radiofármaco 

livre de contaminações microbiológicas, além de proporcionar segurança radiológica aos 

operadores (KRYZA et al., 2008). 

Kryza e colaboradores sintetizaram a 
18

F-flurocolina pela 
18

F-fluoroalquilalação de N, N-

dimetilaminoetanol (DMAE), utilizando o 
18

F-fluorobromometano (
18

FBrCH2) como agente 

de fluorometilação. Apesar do triflato de 
18

F-fluorometil ser mais reativo, os pesquisadores 

escolheram o precursor 
18

FBrCH2 devido à dificuldade de adaptar um outro forno ao módulo 

automático.  O 
18

F-fluorobromometano foi produzido pela reação do dibromometano com 
18

F-

fluoreto, na presença de Kryptofix 2.2.2 (Ky), seguida pela purificação em cartuchos (FIG. 

13). Kryza obteve um rendimento de 18,9 ± 7,3% a partir de 37 GBq de 
18

F
-
, porém com alta 

concentração de DMAE no produto final (KRYZA et al., 2008). 

 

 

CH2Br2
18FCH2Br 18FCH2OTf

18F-/K.222/K+

MeCN, refluxo

AgOTf

190ºC
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FIGURA 13: Síntese descrita por Kryza e colaboradores (2008) utilizando o módulo 

automático TracerLab MXFDG 
®
. 

 

 

2.8.1 Descrição da síntese de 
18

F-Fluorocolina 

 

Dentre os diferentes protocolos de síntese para 
18

FCH descritos na literatura, Kryza e 

colaboradores (2008), descreveram o primeiro processo de síntese totalmente automático 

utilizando o módulo TracerLab MXFDG
®
. A síntese automatizada de 

18
FCH é composta por 

duas etapas principais. A primeira, chamada de marcação, consiste na reação entre o 
18

F e o 

precursor primário dibromometano. Trata-se de uma reação do tipo substituição nucleofílica 

do tipo SN2 catalisada pelo transferidor de fase Kryptofix. A segunda consiste da 

fluoroalquilação do N,N-dimetilaminoetanol (DMAE), também por reação de substituição 

nucleofílica SN2, que por fim é purificado em cartucho de fase reversa e troca catiônica 

(KRYZA et al., 2008).  

Uma vez que a síntese é iniciada, o flúor-18, na forma de HF
18

 bastante diluído, é retido em 

um cartucho de troca aniônica para purificação através de uma reação iônica, permitindo a 

passagem da 
18

O-água e de impurezas catiônicas para o frasco de recuperação da água 

enriquecida. Em seguida, o íon 
18

F é eluído com uma solução de carbonato de potássio e Ky, 

sendo transferido para o frasco reator (YU, 2006). 

O catalisador Kryptofix é um éter de coroa cíclico (FIG. 14), que atua como um transferidor 

de fase. A solubilidade do ânion flúor é baixa em meio orgânico, o que reduz sua 

disponibilidade para reagir com o precursor. A água deve estar ausente da mistura reacional, 

pois ela mesma poderia competir com o fluoreto pelo precursor. Assim, o Ky aprisiona no 

interior de sua molécula o cation potássio formando um complexo forte que, 

consequentemente, arrasta o fluoreto por força eletrostática. A consequência é o aumento da 

solubilidade do ânion flúor em meio orgânico, e aumento sua reatividade por meio da 

formação do complexo Ky-K
+
-
18

F
-
 (COENEN et al., 1985; LI; CONTI, 2010; YU, 2006). 
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FIGURA 14: Molécula Kryptofix 2.2.2. (YU, 2006). 

 

Após o 
18

F
-
 ser eluído para o frasco reator ocorre a evaporação azeotrópica com o solvente 

acetonitrila (ACN) para remoção da água residual. A vantagem da ACN como solvente polar 

aprótico de eluição é que forma uma mistura azeotrópica com água, removendo qualquer 
18

O-

água residual do frasco reator. Esta etapa de evaporação ocorre várias vezes para assegurar 

que toda a 
18

O-água residual seja removida (YU, 2006). 

O 
18

F-fluoreto reage com o precursor DBM para formar o precursor radiomarcado 
18

F-

fluorobromometano, que ocorre por reação de substituição nucleofílica, na qual o nucleófilo 

(um grupo que tem afinidade por centros de carga positiva, no caso, o 
18

F
-
) “ataca” um 

substrato que contém um grupo abandonador (grupo capaz de se manter estável na solução da 

reação na forma de ânion, ou seja, uma base fraca) (SOLOMONS; FRYHLE, 2007). 

Como resultado, o nucleófilo forma uma ligação covalente com o substrato, deslocando o 

grupo abandonador (SOLOMONS; FRYHLE, 2007; YU, 2006). Este processo acontece em 

uma única etapa, e, à medida que a reação progride, a ligação do nucleófilo (
18

F-fluoreto) ao 

átomo de carbono se fortalece e a ligação carbono–bromo se enfraquece (estado de transição) 

(SOLOMONS; FRYHLE, 2007). Na síntese de 
18

FCH, o íon 
18

F-fluoreto é o nucleófilo e o 

precursor é o DBM, tendo com grupo abandonador o brometo (Br
-
 - uma base fraca) (FIG. 

15). Um estudo feito por Eskola e colaboradores (1999) mostrou que a reação de substituição 

nucleofílica, de dibromometano para 
18

F-fluorobromometano, possui um rendimento 

radioquímico de aproximadamente 40%, ou seja, cerca de 60% do 
18

F-fluoreto é perdido 

durante esta etapa (ESKOLA et al., 1999). Outros estudos mostraram ainda que, a reação 

chega a saturação após 45 minutos com 62% da reação, o que não é adequado devido ao 

decaimento radioativo do 
18

F (COENEN et al., 1985) e que, mesmo aumentando a quantidade 

de DBM a reação não teria melhores rendimentos, além de causar a deterioração do cassete 

descartável (KRYZA et al., 2008). 
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FIGURA 15: Reação por Substituição Nucleofílica do dibromometano (SN2). O nucleófilo 

(
18

F-fluoreto) doa um par de elétrons ao Carbono rompendo a ligação C–Br e substituindo o 

eletrófilo (Br), o qual leva consigo um par de elétrons (YU, 2006). 

 

Após a formação do produto intermediário 
18

F-fluorobromometano, que nas condições 

reacionais está na forma gasosa, este é enviado para o cartucho de fase reversa (tC18) onde se 

encontra retido o DMAE.  

O nitrogênio da molécula de DMAE possui um par de elétrons livres que “ataca” o carbono 

da molécula de
 18

F-fluorobromometano, deslocando o segundo átomo de bromo, novamente 

via substituição nucleofílica, formando a 
18

F-fluorometilcolina. Nesta etapa, é importante que 

o 
18

F-fluorobromometano reaja ao máximo com o DMAE, de modo que na solução final tenha 

o mínimo de DMAE livre. No organismo, o DMAE livre compete com a captação da 
18

F-

fluorocolina interferindo na qualidade diagnóstica. O DMAE tem demonstrado ainda efeitos 

inibidores sobre o transporte de colina no cérebro, bem como a inibição da captação do 

radiofármaco em células de cancer de próstata (RODNICK et al., 2013). 

 

 

FIGURA 16: Reação do 
18

F-fluorobromometano com o segundo precursor DMAE. O DMAE 

encontra-se retido no cartucho de fase reversa tC18, em seguida é purificadaa por outro 

cartucho tC18 e um cartucho CM, respectivamente. 

 

A etapa de purificação da 
18

FCH é realizada por dois cartuchos de purificação, além do filtro 

de membrana estéril com poros de 0,22µm, que promove a esterilização do produto ao final. 

Os cartuchos são acoplados ao módulo de síntese em linha. O primeiro é o cartucho de fase-

reversa tC18 ligada à sílica, ou seja, sua fase estacionária é apolar, retendo por mais tempo as 

18
F

-
+ Br

-
+
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moléculas de natureza apolar do soluto. O segundo é o cartucho de troca catiônica CM, o qual 

possui uma superfície negativa atrativa, retendo compostos positivamente carregados 

(PATRICK D. MCDONALD, 2001). 

O etanol é eluído nos dois cartuchos, fazendo com que o DMAE que não reagiu, a ACN que 

se condensou, o Ky, entre outras impurezas, sejam eliminados. A 
18

FCH é retida no cartucho 

de troca catiônica CM, pois, por ser um cátion, tem mais afinidade pela fase estacionária do 

cartucho do que pelo etanol. Em seguida, usa-se água bidestilada para injetáveis para retirar o 

excesso de etanol dos cartuchos, bem como o flúor que não reagiu, entre outros compostos 

mais polares. 

Por fim, é feita a eluição da 
18

FCH usando NaCl 0,9%, o qual desloca o produto dos sítios de 

interação do cartucho CM. Antes de sair do módulo, esse líquido passa por membrana 

esterilizante e é coletado em frasco específico. 

 

2.8.2 Controle de qualidade  

 

Após a síntese de 
18

FCH, torna-se fundamental a execução de testes que permitam avaliar a 

qualidade do radiofármaco antes de sua utilização (YU, 2006). O controle de qualidade deve 

ser capaz de determinar se o radiofármaco produzido atende todos os requisitos necessários 

para a administração em pacientes. As impurezas, etanol, acetonitrila, DBM, 
18

F-

fluorobromometano ou DMAE, formadas durante as diversas etapas da síntese de 
18

FCH, 

podem interferir na qualidade da imagem e causar toxicidade quando seus valores estiverem 

acima dos limites estabelecidos, sendo imprescindível identificá-las e quantificá-las no 

produto final. 

Segundo a Farmacopéia Americana (2012), cada lote do radiofármaco PET com nuclídeos 

que possuem uma meia-vida maior ou igual a 20 minutos, devem passar pelos seguintes testes 

antes de serem liberados para uso: medida de pH, inspeção visual, identificação e pureza 

radioquímica, determinação da identidade radionuclídica, análises de solventes residuais e 

outras substâncias químicas tóxicas usadas durante os procedimentos de síntese, análise da 

integridade do filtro de membrana, teste de endotoxina bacteriana e teste de esterilidade (THE 

UNITED STATES PHARMACOPEIA CONVENTION, 2012). 
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Não existindo uma monografia específica para a 
18

FCH em farmacopéia, o desenvolvimento 

dos testes de controle de qualidade foi baseado em artigos (DEGRADO et al., 2001a; 

KRYZA et al., 2008; SLAETS et al., 2010), guias internacionais (EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2010) e também na Farmacopéia Americana, Ed.31 (THE UNITED STATES 

PHARMACOPEIA CONVENTION, 2012). 

 

2.8.3 Estabilidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

O estudo de estabilidade é uma etapa muito importante no desenvolvimento de novos 

fármacos. A estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais como 

temperatura, umidade e luz, e de outros relacionados ao próprio produto como suas 

propriedades físico-químicas, forma farmacêutica, composição, concentração radioativa, 

processo de fabricação, tipo e propriedades dos materiais de embalagem. O teste de 

estabilidade consiste na realização de testes que fornecem informações sobre a estabilidade de 

produtos farmacêuticos, visando definir o prazo de validade e período de utilização em 

embalagem e condições de armazenamento especificadas (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2005). 

Radiofármacos para PET também necessitam que sua estabilidade seja garantida durante o 

seu armazenamento, entretanto, eles possuem um tempo de vida útil muito curto quando 

comparados com outros tipos de medicamentos, tendo em vista a meia- vida física curta do 

radionuclídio. Além disso, há o efeito da radiólise, relacionado à radioatividade, que 

influencia na estabilidade do produto (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), 

2011). 

Os radiofármaco para uso em PET devem ser armazenados sob condições apropriadas. Em 

geral, avalia-se o produto utilizando-se os processos usuais empregados para o controle de 

qualidade para liberar o lote, em diferentes tempos após a produção. Pode ser realizada a 

identificação e pureza radioquímica, aparência, pH, efetividade de estabilizantes ou 

conservantes e pureza química. Em pelo menos três ciclos de produção do radiofármaco 

devem ser estudados por um período de tempo igual ao período de conservação do produto 

(FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), 2011). 
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2.8.4 Estudo de citotoxicidade - Teste Clonogênico 

 

Vários métodos in vitro, para avaliar a toxicidade de um fármaco, foram padronizados 

utilizando-se culturas celulares. Estes testes de citotoxicidade consistem em colocar o material 

direta ou indiretamente em contato com uma cultura de células, verificando-se as alterações 

celulares por diferentes mecanismos, entre os quais a incorporação de corantes vitais ou a 

inibição da formação de colônias celulares (ROGERO et al., 2003). Dentre os diferentes 

testes que podem ser utilizados para avaliação da citotoxicidade de um fármaco, destaca-se o 

clonogênico. A sobrevivência de células clonogênicas é uma ferramenta básica, descrita em 

1950 para o estudo dos efeitos de radiação. Grande parte das informações obtidas sobre o 

efeito da radiação nas células de mamíferos foram obtidas de ensaios de sobrevivência celular 

clonogênicas (MUNSHI; HOBBS; MEYN, 2005). 

O ensaio de sobrevivência de células clonogênicas, determina a capacidade de uma célula 

proliferar indefinidamente, retendo assim a sua capacidade de reprodução para formar uma 

colônia. Estas células são então chamadas clonogênicas. O crescimento de uma única célula 

em colônia, que pode ser visualizada a olho nu, é a prova de que ela manteve a sua capacidade 

de se reproduzir. (AKASHI et al., 2000; MUNSHI; HOBBS; MEYN, 2005). 

Vários mecanismos têm sido descritos para avaliar a viabilidade celular, no entanto, a perda 

de capacidade reprodutora e a incapacidade de proliferar indefinidamente são as 

características mais comuns. Portanto, uma célula que mantém a sua capacidade para 

sintetizar proteínas e DNA, e que passam por uma ou duas mitose, mas não é capaz de se 

dividir e produzir um grande número de descendentes é considerada morta par areprodução. 

Isto é muito comumente dado como perda de integridade reprodutora ou morte de reprodução. 

Por outro lado, uma célula que não é reprodutivamente morta e mantem sua capacidade de se 

dividir e proliferar pode produzir um grande número de clones ou uma colônia de células, 

referida como clonogênicas (MATSUI et al., 2004; MUNSHI; HOBBS; MEYN, 2005). 

 

2.8.5 Avaliação da eficácia de captação de 
18

F-Fluorocolina 

 

Estudos in vitro de captação fornecem dados importantes que contribuem para a triagem e 

caracterização de um radiofármaco novo durante o seu desenvolvimento. Um radiofármaco 
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pode associar-se a uma célula através de receptores, transportadores, enzimas ou qualquer 

proteína de interesse. A avaliação da associação Ligante-Receptor permite adquirir 

informações sobre o número de sítios de ligação, a afinidade e a acessibilidade da droga 

(MOTULSKY, 1995). 

Dois dos objetivos proeminentes do estudo de captação do radiofármaco com os 

transportadores são: obter estimativas confiáveis sobre as afinidades do ligante sobre o 

receptor de interesse e, analisar o mecanismo de captação do ligante com o receptor por si só, 

ou em combinação (HULME; TREVETHICK, 2010). 

A atividade catalítica da colina quinase e a quantidade de fosfocolina são duas a três vezes 

maiores nos tecidos tumorais em relação aos tecidos normais (NEJJARI et al., 2008). O 

tecido de câncer de próstata, por exemplo, possui um aumento característico de colina em 

relação ao tecido normal, consequentemente as células têm mostrado uma maior expressão 

dos seus transportadores (MÜLLER et al., 2009). Assim, a incorporação de um 

radiomarcador análogo da colina no tumor pode simular a captação do cloreto de colina 

refletindo a atividade proliferativa da fosfatidilcolina na síntese lipídica da membrana 

(NEJJARI et al., 2008). 

Para atravessar a membrana celular, a colina precisa de transportadores específicos. Os 

principais são os transportadores de alta afinidade com a colina, dependentes de sódio (CHT1) 

e os de baixa afinidade, independentes de sódio (OCTs) (MÜLLER et al., 2009). 

Hemicolinium-3 (HC-3) tem sido descrito como um bom inibidor da absorção de colina 

(MICHEL et al., 2006) bloqueando a ação de CHT1 (GOMEZ; DOMINO; SELLINGER, 

1970). 

A captação do radiofármaco 
18

F-fluorocolina foi avaliada em diferentes linhagens celulares 

tumorais (PC-3 e U-87) e não tumorais (MRC-5), no qual foi possível avaliar o potencial do 

inibidor HC-3 e a competição de DMAE com a 
18

FCH. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Desde 2008, a UPPR/CDTN produz rotineiramente 
18

FDG, o radiofármaco emissor de 

pósitron mais produzido no Brasil. 
18

FDG é um marcador do metabolismo da glicose utilizado 

no diagnóstico de mais de 90% dos cânceres. Porém nem todos os tumores apresentam 

aumento significativo da atividade metabólica glicolítica, limitando assim a sua aplicação. 

Além disso, a utilidade de 
18

FDG na avaliação de lesões malignas em tecidos com captação 

fisiológica, como o sistema nervoso central, é pequena. Por outro lado, 
18

FCH pode ser útil 

quando o exame com 
18

FDG não é conclusivo, como é o caso de tumores que exibem um 

metabolismo lipogênico. Tumores prostáticos, neuroendócrinos e hepáticos são alguns 

exemplos. 

A expansão da técnica de tomografia por emissão de pósitron (PET) no Brasil é notável. No 

entanto, para se ampliar a utilidade desta técnica é necessário o desenvolvimento e 

implantação de radiofármacos ainda não disponibilizados para a medicina nuclear brasileira. 

Dessa maneira, o desenvolvimento de “novos” radiofármacos é essencial para se otimizar o 

uso da técnica PET no país. 

Devido a essa demanda, a UPPR/CDTN desenvolveu a síntese de 
18

FCH, sob os moldes das 

Boas Práticas de Fabricação. Este radiofármaco desponta como um marcador PET de grande 

utilidade clínica para detecção de tumores com alta taxa de proliferação, tais quais, tumores 

prostáticos, cerebrais, de mama, entre outros. 

Para que este novo radiofármaco seja comercializado e utilizado em pacientes, no Brasil, é 

necessário que todo o produto final, seja registrado junto a ANVISA, conforme resolução 

RDC n° 64/2009, como medicamento novo ou inovador. Para isto deverão ser elaborados 

alguns procedimentos operacionais padrão como processo de produção, controles de 

qualidade físico-químicos e microbiológicos e estudos in vitro de toxicologia, os quais são o 

objetivo deste trabalho. 
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4 OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver a metodologia de síntese e os controles de qualidade da 
18

F-fluorocolina, 

implementando testes in vitro para avaliar a citotoxicidade e eficácia da captação do 

radiofármaco, contribuindo, assim, com as etapas iniciais do processo de registro de acordo 

com as normas da ANVISA. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Estabelecer parâmetros de síntese da 
18

F-fluorocolina; 

- Desenvolver metodologias para identificação e caracterização da 
18

F-fluorocolina; 

- Validar o processo de síntese e do controle de qualidade; 

- Estudar o potencial tóxico in vitro da fluorocolina e seus contaminantes avaliando o 

potencial citotóxico pelo teste clonogênico; 

- Caracterizar a captação de 
18

F-fluorocolina pelas células tumorais, avaliando a inibição 

competitiva do contaminante DMAE e a influência do inibidor Hemicolinium-3 (HC-3) 

sobre os transportadores, na captação de 
18

F-fluorocolina. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Metodologia aplicada 

 

Inicialmente, foi estudado o processo da síntese do radiofármaco 
18

FCH. Vários testes foram 

feitos a fim de determinar o rendimento prévio da síntese e consequentemente a sua pureza 

radioquímica e os níveis de solventes residuais (contaminantes), tais como N,N-

dimetilaminoetanol (DMAE), dibromometano (DBM), etanol e acetonitrila (ACN). O 

procedimento inicial da síntese baseou-se nos estudos de Kryza e colaboradores (2008) e nas 

descrições fornecidas pelos fabricantes do módulo; para as análises físico-químicas seguiram-

se diversas literaturas (DEGRADO et al., 2001a; KRYZA et al., 2008; SLAETS et al., 2010). 

Com o objetivo de obter uma metodologia analítica para melhor ser adaptada na rotina da 

UPPR/CDTN algumas alterações foram feitas ao longo das análises. Para a determinação e 

identificação da pureza radioquímica diferentes fases móveis em diferentes concentrações 

foram testadas, tanto para Cromatografia em Camada Delagada (TLC) como na 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Outras metodologias de análise do produto 

também foram avaliadas, como análise de solventes residuais e a sua estabilidade. 

Após obenção da 
18

FCH com as características físico-químicas aceitáveis do ponto de vista de 

controle de qualidade, ensaios in vitro foram iniviados. Nestes ensaios foram feitos: estudo de 

toxicidade, avaliado pelo teste de clonogenicidade em células não tumorais e, a avaliação da 

eficácia da captação do radiofármaco, bem como o potencial do inibidor Hemicolinium-3 

(HC-3) e a competição com o contaminante DMAE em células tumorais e não tumorais. 

A FIG. 17 descreve, de maneira esquemática, a metodologia aplicada neste trabalho. 
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FIGURA 17: Esquema da metodologia aplicada presente no trabalho. 
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5.2 Síntese e controle de qualidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

5.2.1 Materiais 

 

Os reagentes dibromometano (DBM) e N, N-dimetilaminoetanol (DMAE) foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich (EUA). Etanol absoluto grau HPLC foi comprado da JT Baker (EUA). 

Acetonitrila (ACN) grau HPLC, carbonato de potássio, kryptofix padrão, ácido sulfúrico 

(H2SO4) e cromatoplacas de sílica-gel (5,0 x 4,0cm) foram obtidos da Merck (Alemanha). 

Solução salina (0,9%) foi adiquirida da Sanobiol (Brasil). Padrão de fluorocolina, solução 

eluente kryptofix e insumos para a síntese foram comprados da ABX (Alemanha) ou BD 

(Alemanha). Os cartuchos de troca aniônica (QMA Sep-Pak
®
), fase reversa (tC18) e troca 

catiônica (CM) foram adquiridos da Waters (EUA). Os filtros de membrana hidrofóbica de 

0,20µm (Millex) e hidrofílica esterilizante de 0,22µm (Cathivex) foram obtidos da Millipore 

(EUA). A água enriquecida (H2O
18

) com 95% de pureza isotópica foi comprada da Center of 

Molecular Researches Isotopes (Rússia). 

Para irradiação da água enriquecida foi usado o cíclotron da General Eletric Healthcare, 

modelo PETrace de 16,5 MeV (EUA). A síntese foi executada no módulo de síntese 

TracerLab MXFDG
®
 da GE Healthcare (Reino Unido) adaptado para produzir 

18
F-fluorocolina. 

As válvulas de pressão adicionais foram obtidas do fabricante Ascoval (Brasil). O produto 

final foi fracionado no Fracionador de dose modelo Theodorico da Comecer (Itália). Para 

transportar o material radioativo foram usadas blindagens de tungstênio (modelo CF18T – 

Comecer). 

Para realizar o controle de qualidade físico químico foram utilizados: fita indicadora de pH 

(0-14) da Merk (Alemanha), calibrador de dose modelo CRC-25R, Capintec
®
 (EUA), 

analisador multicanal com detector de cristal de Germânio da Canberra Industries (EUA), 

cromatógrafo líquido de alta eficiência (HPLC) Agilent Technologies modelo 1200 (EUA) 

com injetor manual equipado com coluna de troca catiônica Dionex
®
 Ion Pac CS14 de 

dimensões 4 x 25mm, radiocromatógrafo TLC Raytest modelo Minigita Star Beta
®

 

(Alemanha), Cromatógrafo gasoso Varian modelo GC3900 (EUA) com injetor manual, 

equipado com coluna capilar VF-200 ms, 30m x 032mm. A análise de endtotoxinas 

bacterianas foi realizada pelo equipamento de quantificação rápida Portable Test System
TM®

 

(PTS) do fabricante Charles River Laboratories (EUA) e, para a avaliação da esterilidade, 
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foram usados tubos de cultura caldo de caseína de soja (TSB) e caldo de tioglicolato (TiO) da 

Newprov (Brasil) que, após inoculação, foram  incubados em estufas a 20 - 25ºC (Nova Ética, 

Brasil) e de 30 - 35ºC (Qualxtron, Brasil); 

 

5.2.2 Síntese de 
18

F-Fluorocolina  

 

Foi desenvolvido na UPPR/CDTN uma adaptação do módulo de síntese automático 

TracerLab MXFDG
®
 para possibilitar a produção de 

18
F-fluorocolina. Atualmente, os kits de 

reagentes e insumos disponíveis no mercado para produção da 
18

FCH são limitados, 

possuindo apenas um fornecedor e, por tanto, são de custo elevado. Sendo assim, os materiais 

foram preparados e adaptados no próprio laboratório da UPPR.  

As seguintes adaptações no cassete de 
18

FDG foram realizadas conforme apresentados na 

Tabela 4 e mostrado na FIG. 18. 

 

TABELA 4 - Modificações no cassete de 
18

FDG para síntese 
18

F-fluorocolina. 

 

Posição 
18

FDG 
18

F-Fluorocolina 

3 Acetonitrila (7,0mL) Acetonitrila (4,0mL) 

5 Triflato de manose 0,3mL de dibromometano em 2,0mL de 

ACN 

8 Etanol (7,0mL) Etanol (6,0mL) 

9 Solução tampão citrato 1ª saída frasco reator 

10 NaOH 2,0M (1,0mL) Seringa com 3,0mL NaCl 0,9% 

11 Cartucho Sep-Pak plus Alumina 2ª saída frasco reator 

12 Cartucho Sep-Pak tC18 2 Cartuchos Sep-Pak tC18 e um CM light 

13 Conexão com Sep-Pak tC18 Conexãode saída do cartucho CM 

14 Seringa de 30,0mL Conexão da via final 

15 Saída frasco reator Fechado 
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FIGURA 18: Módulo de síntese TracerLab MXFDG
®
 modificado para síntese de 

18
F-

fluorocolina. Os números indicam as posições dos insumos e reagentes descritos acima. 

 

Após a remoção de todos os cartuchos do cassete, as conexões A e B foram ligadas por um 

tubo de silicone. O tubo de saída do reator foi cortado e ligado por um adaptador em Y 

"farpado" na posição 11 e no coletor central na posição nove. Ao módulo, foram adaptadas 

duas válvulas de pressão para evitar a perda de produtos da reação durante a etapa de 

marcação. O primeiro precursor, DBM (0,3mL), foi diluído em 2,0mL de ACN e colocado na 

posição cinco. Um frasco contendo 5,0mL de etanol e uma seringa de 3,0mL contendo NaCl 

0,9% foram colocados na posição oito e dez respectivamente. Dois cartuchos de tC18, sendo 

um com 0,2mL de DMAE, e um cartucho de CM foram conectados na posição 12. Os 

cartuchos foram acoplados ao módulo de síntese um sobre o outro. 

O processo para a síntese teve início a partir da irradiação da água enriquecida (H2
18

O) pela 

reação 
18

O(p,n)
18

F no Cíclotron GE 16,5MeV com a produção do íon 
18

F-fluoreto. Para 

produção de 148.000 MBq foi utilizado uma corrente de 35 microamperes por 135 minutos. 

Na forma de H
18

F, um volume de 2,4mL da solução foi transferido através de tubulação de 

tefzel para a célula quente na qual se encontrava o módulo de síntese previamente preparado. 

O módulo de síntese opera de forma automatizada através de um software específico. Este 

software é o mesmo utilizado para a produção do 
18

FDG, porém um arquivo com os passos da 

síntese da 
18

FCH foi adaptado no programa. Durante o processo de síntese, é possível 

acompanhar pelo computador todos os passos que estão sendo realizados no momento. 

Uma vez que, a síntese foi iniciada no módulo, a solução irradiada, H
18

F, passou pelo 

cartucho de troca aniônica QMA Sep-Pak
®
 para ser purificada, no qual o íon 

18
F foi absorvido 

A B C
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e os resíduos de 
18

O-água e possíveis impurezas catiônicas foram enviados para o frasco de 

recuperação da água enriquecida. Em seguida, o íon 
18

F foi eluído com solução eluente 

Kryptofix 2.2.2 (22,0mg de kryptofix em 0,3mL de acetonitrila e 7,0mg de carbonato de 

potássio (K2CO3) em 0,2mL de água) e enviado ao frasco reator. O sal de tetrabutilamonio 

(TBA) também foi testado neste trabalho como eluente, porém o Ky mostrou ser mais eficaz. 

Após a transferência do eluente contendo 
18

F
-
, os solventes foram evaporados por evaporação 

azeotrópica, com uma adição de 0,09mL e duas adições de 0,08mL de acetonitrila para 

evaporação total da 
18

O-água residual.  A evaporação azeotrópica ocorreu sob vácuo, com 

aquecimento a 90ºC por cinco minutos. 

O precursor dibromometano (DBM) dissolvido em ACN (0,3mL de DBM em 2,0mL de 

ACN) foi adicionado ao frasco reator ocorrendo uma reação de substituição nucleofílica do 

tipo SN2 com 
18

F a 130°C por oito minutos, formando o produto intermediário 
18

F-

fluorobromometano. A reação de fluorinação do DBM é gasosa, e para evitar a perda dos 

reagentes e a diminuição do rendimento final do radiofármaco, foi necessário acionar as 

válvulas de pressão, durante a etapa de marcação.  

Em seguida, o 
18

F-fluorobromometano reagiu com o segundo precursor DMAE, que se 

encontrava retido no cartucho de fase reversa tC18 (previamente lavado com 10mL de etanol 

e adsorvido de 0,2mL de DMAE) formando a 
18

F-fluorocolina. A 
18

F-fluorocolina sintetizada 

foi removida para o cartucho de troca catiônica CM (previamente condicionado com 5,0mL 

de NaCl 0,9% e lavada com 10mL de água) com 5,0mL de etanol. O cartucho foi então 

lavado com 5,0mL de água para eliminação de impurezas. O produto final foi eluído com 

solução salina isotônica (3,0mL), passando por um filtro estéril com poros de 0,22µm para a 

esterilização do produto e, em seguida, enviado para o fracionamento das doses. O tempo total 

da síntese foi de 45 minutos. A FIG. 19 apresenta esquematicamente a síntese de 
18

FCH 

realizada neste trabalho. 

 

 

FIGURA 19: Representação esquemática da radiomarcação de 
18

FCH desenvolvida no 

CDTN. 
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O fracionamento, envase e fechamento dos frascos-ampola foram realizados por sistema 

automatizado, denominado Theodorico
®
. No fracionador, a 

18
F-fluorocolina foi diluída 

(volume total de 12,0mL) e as doses foram divididas em frascos-ampola de acordo com a 

demanda, físico-químico, teste esterilidade, teste endotoxina bacteriana e testes in vitro, 

quando solicitados. 

 

5.2.2.1 Adaptações nas sínteses de 
18

F-Fluorocolina 

 

No intuito de melhorar o rendimento final da síntese de 
18

FCH, foram realizados testes com 

diferentes temperaturas, durante a etapa de marcação do dibromometano em 
18

F-

fluorobromometano, bem como o tempo da reação. Novas temperaturas foram testadas para a 

reação: 115ºC por 480 segundos, 135ºC por 660 segundos, 130ºC por 840, 660 e 480 

segundos e a 150ºC. 

Em paralelo à avaliação do rendimento, avaliou-se também a utilização de cartuchos de troca 

catiônica à base de sílica. Três cartuchos de sílica acompanham o kit e tem como objetivo 

purificar o 
18

F-fluorobromometano. Sínteses foram feitas utilizando três cartuchos (um sobre 

o outro), um cartucho e sem cartucho. A após a produção, os cartuchos foram removidos do 

módulo de síntese e a atividade residual retida foi analisada no calibrador de dose Capintec. 

Devido à perda de radioatividade durante a etapa de marcação, adaptou-se ao módulo duas 

válvulas de pressão automáticas, na entrada e saída do reator, que foram acionadas durante a 

etapa de marcação de modo a comprimir as conexões de entrada e saída do frasco reator. 

A fim de diminuir a concentração de DMAE no produto final, foram feitos vários testes como 

variação do volume de DMAE absorvido no cartucho tC18, na quantidade de cartuchos tC18 

para purificação e no condicionamento do cartucho CM. Foram testados três volumes 

diferentes de DMAE, 300, 250 e 200 L. Um cartucho tC18 adicional foi usado para tentar 

melhorar a purificaçaõ do produto. O cartucho CM foi condicionado de duas formas: a) lavou-

se o cartucho com 5,0mL de etanol e condicionou com 10,0mL de HCL 0,5M, novamente o 

cartucho foi lavado com 10,0mL de etanol e secado com nitrogênio gasoso; e b) condicionou-

se o cartucho com 5,0mL de NaCl 0,9% e lavou com 10,0mL de água. 

Outras adaptações também foram realizadas na síntese, como o volume de água e de etanol. 

Na sequência fornecida pela ABX está indicado utilizar o volume de 40,0mL de água e 6,0mL 
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de etanol para lavagem dos cartuchos. No entanto, observou-se um baixo rendimento das 

sínteses e altos níveis de etanol no produto final. Estes volumes foram alterados para 5,0mL 

de água e 4,0mL de etanol. Foi adicionado ainda uma extensão na saída do frasco reator, de 

modo a diminuir a pressão do gás 
18

F-fluorobromometano sobre os cartuchos após a abertura 

das válvulas de pressão na etapa de marcação. 

Para adaptar a síntese às condições acima foi necessário alterar a programação automática da 

síntese e a montagem do cassete. 

 

5.2.3 Controle de qualidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

Antes de ser liberado para o uso, o produto final deve ser submetido aos ensaios de inspeção 

visual, medida de pH, determinação da identidade radionuclídica, identificação e pureza 

radioquímica, pureza química, análise de solventes residuais ou outras substâncias 

potencialmente tóxicas usadas durante a síntese, teste de endotoxina bacteriana e teste de 

esterilidade (THE UNITED STATES PHARMACOPEIA CONVENTION, 2012). Tais testes 

asseguram a avaliação do radiofármaco do ponto de vista químico, radioquímico e 

microbiológico e são mandatários para a aprovação ou reprovação do produto final, 

excetuando-se apenas o teste de esterilidade, que leva 14 dias para ser concluído. 

Atualmente, não existe uma monografia específica para o radiofármaco 
18

FCH em nenhuma 

farmacopéia. Entretanto, como referência nas análises da 
18

F-fluorocolina foram utilizados 

vários artigos (DEGRADO et al., 2001a; KRYZA et al., 2008; SLAETS et al., 2010), 

incluindo a Farmacopéia Americana, ed. 31 (THE UNITED STATES PHARMACOPEIA 

CONVENTION, 2012). 

 

- Inspeção visual 

 

Primeiramente, as amostras foram examinadas visualmente, de modo a apresentar aparencia 

translúcida e livre de partículas. 
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- Avaliação do pH 

 

Para a medir do pH, uma pequena alíquota da amostra foi colocada na fita e a intensidade da 

cor foi comparada com as cores indicativas no rótulo da caixa da fita de pH. 

 

- Identificação radionuclídica 

 

A identificação radionuclídica foi definida como a fração do total de radioatividade na forma 

do radionuclídio desejado a partir da identificação da meia vida física (T1/2) e das 

características das radiações emitidas pelo radionuclídeo. A identificação radionuclídica da 

18
F-fluorocolina foi determinada no calibrador de dose com intervalos de 10 minutos em um 

tempo total de 30 minutos. O T1/2 foi calculado a partir da fórmula: 

 

t1/2 =   (0,693) t_   

In (A0/A) 

 

Em que:    A0= atividade inicial 

    A = atividade medida no tempo t 

    t = intervalo de tempo (em minutos) entre duas medidas (tA-tA0) 

 

- Determinação e identificação da pureza radionuclídica 

 

A determinação e identificação da pureza radionuclídica de 
18

F-fluorocolina foi analisada 

utilizando o espectrofotômetro de raios gama com detector de germânio, com uma 

microsseringa, foi adicionado 1µL do radiofármaco em um frasco ampola contendo 10,0mL 

de água purificada. A amostra diluída foi colocada no equipamento para contagem por 600 

segundos. 
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- Identificação e pureza radioquímica 

 

A determinação da pureza radioquímica da 
18

F-fluorocolina foi avaliada por dois métodos 

cromtográficos. O primeiro método foi por HPLC, equipado com um detector de 

radioatividade e índice de refração com comprimento de onda de 294nm. Utilizou-se coluna 

de troca catiônica e solução de ácido sulfúrico (5mM) e ACN (10%) como fase móvel, com 

vazão de 1mL/minuto com 10 minutos de corrida. A temperatura da coluna foi de 25ºC. A 

detecção foi realizada utilizando os detectores de índice de refração e de radioatividade. Uma 

solução padrão de fluorocolina (100 e 500µg/mL) não radioativa foi preparada e injetada em 

triplicata. A amostra de 
18

FCH também foi injetada em triplicata. A identificação de 
18

FCH 

foi feita pela comparação dos valores de TR do padrão e da amostra. A pureza radioquímica 

foi determinada pela medida da área relativa ao pico de 
18

FCH em relação ao total de 

contagens. 

Antes da determinação da metodologia para HPLC, vários outros parâmetros, como descritos 

na Tabela 5, foram avaliados usando o padrão de fluorocolina e coluna de troca catiônica 

Dionex
®
 (EUA): 

 

TABELA 5: Variações na metodologia para análises do rendimento radioquímico por HPLC 

usando o padrão de fluorocolina. 

 

Fase móvel 
Concentração 

da fase móvel 

Tempo de 

corrida 
Fluxo 

Tampão fosfato 10mM 10 minutos 1,0 mL/minuto 

(H2SO4) / ACN 1mM/10% 20 minutos 1,0 mL/minuto 

(H2SO4) / ACN 10mM/10% 20 minutos 1,0 mL/minuto 

(H2SO4) / ACN 10mM/5% 20 minutos 1,2 mL/minuto 

(H2SO4) / ACN 10mM/15% 15 minutos 1,0 mL/minuto 

(H2SO4) / ACN 5mM/10% 10 minutos 1,0 mL/minuto 

 



67 

 

Flávia Mesquita Costa – CDTN/CNEN 

 

O segundo método de avaliação foi por cromatografia em camada delgada, realizado no 

radiocromatógrafo. Uma alíquota de 50µL do radiofármaco foi aplicada na extremidade 

inferior da placa cromatográfica de sílica-gel (TLC) (10,0 x 4,0cm) e posteriormente colocada 

em solução de fase móvel acetonitrila:salina (50:50v/v). Após o tempo de corrida da fase 

móvel sobre a placa, a radioatividade foi medida por dois minutos determinando a energia do 

pico de 
18

F-fluorocolina. 

Outras diferentes fases móveis também foram testadas para detecção da pureza radioquímica 

em TLC: acetonitrila:salina (95:5 v/v), acetonitrila:salina (90:10 v/v), acetonitrila:salina 

(80:20 v/v) e acetonitrila:água (50:50 v/v). 

 

- Pureza química 

 

Para analisar os níveis de Kryptofix 2.2.2 na amostra de 
18

FCH aplicou-se em uma placa 

cromatográfica de sílica-gel TLC 10 L de solução padrão de Ky (25µg/mL e 50µg/mL) e o 

mesmo volume de amostra radioativa de 
18

FCH (em diluição), lado a lado. A placa foi 

colocada na câmara de revelação de iodo até que as manchas referentes às soluções de Ky 

padrão aparecessem. A determinação da pureza química da 
18

F-fluorocolina foi determinada 

pela intensidade e tamanho da mancha do produto em relação às manchas dos padrões. 

 

- Solventes residuais 

 

Os solventes residuais, etanol, acetonitrila e os precursores DBM e DMAE, presentes no 

radiofármaco 
18

F-fluorocolina foram analisados por um detector de ionização em chama do 

cromatógrafo gasoso. O gás hélio (He) foi utilizado como gás de arraste com fluxo de 

2,0mL/min. As temperaturas do injetor e do detector foram mantidas a 145ºC e 250°C, 

respectivamente. A temperatura da coluna foi de 40°C nos primeiros dois minutos, em 

seguida, foi elevada a 50°C por um minuto e por último a 220°C por 2,5 minutos. A solução 

padrão 1000 g/mL de etanol, 100 g/mL de ACN e 50 g/mL de DMAE e DBM e, a amostra 

de 
18

F-fluorocolina foram injetadas em triplicatas em um volume de 1,0 L. A comparação 

dos tempos de retenção (TR) e das áreas de cada pico (AUC) permitiu a identificação e a 

quantificação dos solventes na amostra. 
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- Teste da membrana filtrante 

 

Ao fracionar as doses de 
18

F-fluorocolina em frascos-ampola, o produto passou por um filtro 

de membrana esterilizante de 0,22µm para filtrar a solução. Para avaliar a eficiência deste 

filtro, foi realizado um teste de resistência da membrana, no qual, cerca de 5,0mL de água 

purificada foi passada pelo filtro de membrana éster-celulose respeitando o sentido de fluxo. 

Uma fonte de nitrogênio gasoso, provido de manômetro, foi conectada na entrada do filtro e 

uma agulha conectada na saída do filtro. A agulha foi então mergulhada em um béquer 

contendo água e a pressão do gás foi aumentada gradativamente até iniciar o desprendimento 

de bolhas. 

 

- Endotoxinas bacterianas 

 

A quantificação de endotoxinas bacterianas presentes no radiofármaco foi realizada pelo 

método cinético cromogênico usando o PTS. Este aparelho tem como vantagem a rapidez do 

ensaio (15 minutos), característica ideal para aprovação da 
18

F-fluorocolina devido à meia-

vida curta do radionuclídeo 
18

F (109,7 minutos). Uma alíquota de 25µL da amostra diluída 

100 vezes foi usada para avaliação da pirogenicidade de 
18

F-fluorocolina. 

 

- Esterilidade 

 

Em tubos de cultura cotendo TSB  e TiO foram inoculados respectivamente, 0,4 e 0,6mL de 

amostras de 
18

F-fluorocolina e incubados juntamente com os controles negativos em estufa 

por 14 dias. Os tubos com TiO foram incubados á 32,5 ± 2,5°C e o tubos com TSB a 22,5 ± 

2,55°C. Para o controle negativo, foi colocado apenas água para injetáveis. O caldo TSB é um 

meio de cultivo altamente nutritivo e não seletivo usado para testar uma grande variedade de 

microorganismos, enquanto TiO é utilizado para testar microrganismos anaeróbios, 

microaerófilos e aeróbicos. Os tubos de cultura foram inspecionadas visualmente todos os 

dias. 
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5.2.4 Estabilidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

A estabilidade da 
18

F-fluorocolina foi avaliada durante 8 horas nos intervalos de 0, 2, 4, 6 e 8 

horas após a síntese para três produções do radiofármaco. O radiofármaco foi mantido em sua 

embalagem primária, acondicionada dentro de blindagem, sob temperatura e umidade 

controladas, dentro de câmara climática. A condição de armazenamento do radiofármaco foi 

de 40 ± 2°C com umidade relativa de 75 ± 5%, para avaliar o impacto da condição de estresse 

na estabilidade do produto. Os testes realizados para o estudo da estabilidade foram os 

mesmos usados na rotina de testes físico-químicos. 

 

5.3 Estudo in vitro 

 

5.3.1 Materiais 

 

As linhagens celulares de fibroblasto humano (MRC-5), glioblastoma humano (U-87MG) e 

câncer de próstata andrógeno independente (PC-3 - derivadas de metástase óssea), da 

American Type culture Collection – ATCC, foram adiquiridas do banco de Células do Rio de 

Janeiro - BCRJ. Os meios de cultura Dulbecco’s Modified Eagle’s (DMEM) e RPMI-1640, os 

reagentes tripsina, soro fetal bovino, antibiótico penicilina/estreptomicina e insumos foram 

comprados da Cultilab (Brasil). O azul de tripan, metanol, solução Giemsa, Dimetilsulfóxido 

(DMSO) e Hemicolinium-3 (HC-3) foram obtidos da Sigma-Aldrich (EUA). O contador de 

radioatividade gama Wizard
®
 foi adquirido da Perkin Elmer (EUA). 

 

5.3.2 Cultivo celular 

  

Diversas linhagens de células são utilizadas para a pesquisa de novos radiofármacos. Nesse 

estudo foram utilizadas as linhagens U-87 e MRC-5 cultivadas em meio DMEM e a linhagem 

PC-3 foi cultivada em meio RPMI-1640. As linhagens PC-3 e U-87 foram utilizadas como 

modelo tumoral de próstata e glioma, respectivamente e, a linhagem MRC-5 foi usada como 

controle. Todos os meios de cultura foram suplementados com 10% de Soro Fetal Bovino 
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Inativado e 1% do antibiótico Penicilina/Estreptomicina. As culturas estoque de células foram 

mantidas em placas de Petri de 100 mm ou em garrafas de cultivo de 75cm
2
. A manutenção 

foi realizada em estufa de CO2, com jaqueta de água à 37ºC e 5% CO2. 

As linhagens celulares, quando com 80% de confluência, foram tripsinizadas. O meio de 

cultura foi descartado e a placa foi lavada com solução PBS estéril (solução salina tamponada 

com fosfato, pH 7,4) usada para remover os resíduos celulares. Para desprender as células da 

placa, acrescentou-se solução tripsina 1% estéril, em quantidade suficiente para cobrir o 

fundo. A solução contendo células e tripsina foi neutralizada com meio de cultura específico 

para cada linhagem e transferida para um tubo falcon. O tubo foi centrifugado a 1000 RPM 

por cinco minutos e em seguida, o sobrenadante foi descartado e as células foram 

ressuspendidas com aproximadamente 5,0mL de meio de cultura.  

As células re-suspendidas foram diluídas em até 30 vezes e, então, sua viabilidade celular foi 

avaliada por meio da exclusão com azul de Tripan e quantificada com o auxílio da câmara de 

Neubauer (FIG. 20). 

 

 

FIGURA 20: Câmara de Neubauer. Detalhe em vermelho dos campos definidos para a 

contagem do número de células viáveis e não viáveis. 

 

Após a contagem das células viáveis em quatro campos da câmara, foi realizado o cálculo de 

diluição a fim de obter o número desejado de células usando a fórmula abaixo. As células 

foram, então, plaqueadas de acordo com cada experimento. 

 

nº de células contadas  x  fator de diluição  x  10
4
 (fator da câmara)  =  nº células/mL do estoque 

  4  (nº de campos contados) 
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5.3.3 Teste Clonogênico 

 

Estudos do potencial citotóxico são realizados com o objetivo de detectar o potencial das 

substâncias em estudo de causar algum dano celular. O teste clonogênico é uma técnica que 

consiste na incubação de um número conhecido de células por um período desejado de tempo 

na presença do agente químico testado e posterior coloração por corante Giemsa das células 

multiplicadas (MUNSHI; HOBBS; MEYN, 2005). 

O teste de clonogenicidade foi realizado em células normais de fibroblasto humano (MRC-5), 

cultivadas em meio de cultura DMEM completo. As células foram plaqueadas em placa de 24 

poços (70 mil células/0,5mL/poço) e incubadas por 24 horas em estufa CO2 para aderência 

das células na placa. Após o período de incubação, o meio de cultura foi retirado e as células 

foram expostas ao tratamento com FCH decaída (24 horas após a produção), padrão de 

fluorocolina (Pa FCH), DMAE e DBM em um volume de 0,5mL de solução por poço. Para o 

controle, foi adicionado apenas meio de cultura DMEM. Foram usadas duas concentrações de 

cada substância em duplicatas (n=3), sendo a primeira o valor médio encontrado no 

radiofármaco e a outra 100 vezes mais concentrado. Para calcular a concentração da FCH 

decaída, de 0,7µg/mL, foi usada atividade específica de 74GBq/ mol, na qual foi baseada no 

artigo de DeGrado e colaboradores (DEGRADO et al., 2001b). Foram utilizadas as seguintes 

concentrações: 

 Controle: somente meio de cultura 

 FCH decaída (24 horas): 0,7µg/mL 

 Pa FCH: 1 e 100µg/mL 

 DMAE: 3 e 300µg/mL 

 DBM: 3 e 300µg/mL 

Em seguida, as células foram novamente incubadas em estufa de CO2 por quatro horas, e 

então, tripsinizadas e contadas em placa de Neubauer. Para cada tratamento, foram plaqueadas 

50 células em placas de 100mm. As colônias foram avaliadas após quatro dias de incubação. 

Passado o período de incubação, as células foram observadas ao microscópio e coradas com 

solução Giemsa para a contagem das colônias formadas. Para isso, o meio de cultura de cada 

placa foi descartado e as placas lavadas com solução PBS. Acrescentou-se metanol (100%) 

em volume suficiente para cobrir o fundo da placa. Após 15 minutos, retirou-se o metanol e 

acrescentou-se a solução Giemsa (0,074%), também em volume suficiente para cobrir o 
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fundo. Seguida pela incubação por 30 minutos, a solução Giemsa foi removida e as placas 

foram lavadas três vezes com água destilada. 

As placas foram secadas à temperatura ambiente e as colônias que tiveram mais de 50 células 

foram contadas. Após a contabilização das colônias, a eficiência de plaqueamento (I) e a 

clonogenicidade (II), foram calculadas pelas seguintes fórmulas: 

 

Eficiência de plaqueamento = nº de colônias da placa tratada  x 100  (I) 

nº de células plaqueadas  

 

Clonogenicidade = nº de colônias da placa tratada  x 100     (II) 

 nº de colônias da placa controle 

 

5.3.4 Avaliação da eficácia da captação de 
18

F-Fluorocolina 

 

As células tumorais são tipicamente caracterizadas pelas taxas aumentadas da proliferação, e 

demonstram aumento dos níveis de transportadores de colina e da expressão da enzima colina 

quinase (SLAETS et al., 2010). Os testes de captação foram desenvolvidos baseados nos 

dados da literatura com algumas modificações (EMONDS et al., 2011; MÜLLER et al., 2009; 

PRICE et al., 2002). Para os cálculos de concentração da 
18

FCH foi usada atividade específica 

de 74GBq/ mol, a qual foi baseada no artigo de DeGrado e colaboradores (2001). Todos os 

testes foram realizados em quadruplicatas com n=3. Um contador gama (Wizard) foi usado 

para quantificar a captação dos radiofármacos (
18

FDG e 
18

FCH) nas linhas celulares e os 

resultados foram expressos em MBq x MBq/poço. 

No dia anterior de cada experimento, as células foram plaqueadas em placas de 96 poços 

coforme descrito no item 5.4.2. Após o plaqueamento, as linhagens celulares foram incubadas 

numa atmosfera contendo 5% de CO2 a 37ºC, para se aderirem na placa. No dia do 

experimento, o meio de cultura foi retirado das placas utilizando bomba a vácuo e então, as 

células foram lavadas uma vez com PBS gelado. 

Após o tratamento das células, seguida da incubação em estufa a 37ºC, em todos o testes de 

captação, foram realizados os mesmos procedimentos. As placas foram colocadas sobre o 

gelo e deixadas na câmara fria por dez minutos para inativar a captação. As placas foram 
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então centrifugadas a 1000 RPM por cinco minutos sob refrigeração, o sobrenadante foi 

retirado e as células lavadas duas vezes com PBS gelado (0,2mL por poço). As células foram, 

finalmente recuperadas com 1M de NaOH (0,2mL por poço) e colocadas nos tubos de 

contagem. Em seguida cada poço foi lavado com 0,2mL de PBS gelado e posteriormente a 

solução foi transferida para os tubos de contagem para a leitura da radioatividade no contador 

gama Wizard
®
. 

 

5.3.4.1 Desenvolvimento do protocolo padrão para o teste de captação in vitro 

 

Antes de iniciar os testes de captação da 
18

F-fluorocolina, foi necessário padronizar um 

protocolo de incorporação para radiofármacos. O protocolo foi padronizado em céllulas 

tumorais (PC-3 e U-87) com 
18

FDG, devido à sua maior disponibilidade em nosso centro de 

pesquisa. Duas variáveis foram investigadas para a padronização do teste: o número de 

células a serem plaqueadas em placas de 96 poços e o tempo de incubação. Também foram  

testadas algumas concentrações de 
18

FDG a serem administradas de modo a avaliar a 

saturação da captação do radiofármaco. 

 

I Estudo da quantidade de células e tempo de incubação 

 

Para avaliar a quantidade ideal de células a serem trabalhadas nos testes de captação, foram 

plaqueadas, no dia anterior ao experimento, sete concentrações diferentes de células PC-3 e 

U-87 (2,5x10
3
, 5,0x10

3
, 1,0x10

4
, 2,5x10

4
, 4,0 x10

4
, 5,0x10

4
, 7,0x10

4
 células por poço) em 

placas de 96 poços em um volume de 0,100mL/poço. Para o teste, foi estabelecido 

inicialmente três concentrações de 
18

FDG, 0,0032; 0,0320 e 0,3200MBq/poço para cada 

densidade de células. Primeiramente, foi adicionado em cada poço 0,150mL de tampão de 

incubação (meio RPMI sem SFB contendo 0,5% de BSA) e em seguida 0,100mL de solução 

de 
18

FDG. As células U-87 foram incubadas por 60 minutos em estufa 5% de CO2, a 37ºC. 

Para estabelecer o tempo ideal de incubação com os radiofármacos, as celulas PC-3 foram 

incubadas por 30 e 60 minutos após o tratamento. 
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II Teste de saturação da captação da 
18

F-Fluorodesoxiglicose 

 

A curva de captação de 
18

FDG foi determinada utilizando as mesmas linhagens de células 

tumorais (PC-3 e U-87) e a linhagem não tumoral, MRC-5. Estudos preliminares 

demonstraram que 5,0x10
4
 células plaqueadas por poço e incubadas por 30 minutos foram as 

melhores condições para os testes de captação, portanto, esses foram os parâmetros escolhidos 

como referência para os próximos experimentos. 

A partir dos resultados experimentais com as três concentrações de 
18

FDG, definiu-se as sete 

concentrações do radiofármaco (0,026 - 28,350MBq/poço) a serem utilizadas para a curva de 

saturação da captação para ambas as linhagens celulares.  

Foram plaqueadas 5,0x10
4
 células/poço das linhagens, PC-3, U-87 e MRC-5, em placas de 96 

poços um dia antes do experimento e incubadas em estufa a 37ºC. Para o experimento, foi 

adicionado 0,150mL de tampão de incubação e em seguida as células foram tratadas com as 

soluções de 
18

FDG (0,100mL po poço). As placas foram incubadas por 30 minutos em estufa 

37ºC.  

 

5.3.4.2 Teste de saturação da captação de 
18

F-Fluorocolina 

 

Para avaliar se a captação de 
18

FCH é saturável, as linhagens PC-3, U-87 e MRC-5 foram 

plaqueadas com uma densidade de 5,0x10
4
 células/poço. No dia do teste, foi adicinado 

0,150mL de tampão de incubação e 0,100mL de solução contendo o radiofármaco. Nove 

concentrações de 
18

FCH (0,0002; 0,0026; 0,0259; 0,1036; 0,2590; 1,9610; 3,7000, 7,4000 e 

13,3200Bq/poço) foram usadas. Após a adição do radiofármaco, as células foram incubadas 

em estufa por 30 minutos. 

Neste teste, são determinados dois parâmetros importantes, o Kd e o Bmax. O Kd é a constante 

de dissociação do radioligante no equilíbrio, no qual a concentração do radioligante ocupa 

50% dos transportadores e, Bmax é onúmero total de transportadores expressos nas células. O 

Kd é inversamente proporcional a afinidade do radioligante pelo receptor, quanto menor o Kd, 

maior afinidade há entre o ligane e o receptor e, quanto maior o Kd, menor é a afinidade entre 

o ligane e o receptor (vide apêndice A) (DAVENPORT; RUSSELL, 1996; MOTULSKY, 

1995). 
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5.3.4.3 Determinação da ligação específica de 
18

F-Fluorocolina 

 

A ligação específica de 
18

FCH com os transportadores de colina foi avaliada através de 

estudos de captação. Foram utilizadas as linhagens PC-3, U-87 e MRC-5. Uma concentração 

de 0,104MBq/poço (0,014µM) de 
18

FCH foi escolhida para determinar a ligação específica do 

radiofármaco. Foram adicionadas sete concentrações de padrão de fluorocolina (0,01; 0,1; 1; 

10; 100; 1.000; 10.000µM) e após 15 minutos o radiofármaco foi adicionado. As placas foram 

então incubadas por 30 minutos a 37ºC. A presença de fluorocolina padrão permitiu a 

definição da porcentagem de ligação total de 
18

FCH com seus transportadores. O excesso de 

100.000 vezes do padrão de fluorocolina em relação a 
18

F-fluorocolina foi adicionado para 

determinar a porcentagem relativa à ligação não-específica, uma vez que os sítios específicos 

foram bloqueados. A ligação específica foi obtida a partir da subtração da ligação total menos 

a ligação não-específica (MOTULSKY, 1995). 

 

5.3.4.4 Estudo da competição da captação de 
18

F-Fluorocolina 

 

Os efeitos inibitórios sobre a captação de 
18

FCH nas linhagens PC-3, U-87 e MRC-5 foram 

realizadas utilizando concentrações crescentes (0,01µM a 10mM) de hemicolinium-3 (HC-3) 

e DMAE. HC-3 é conhecida como um inibidor específico do transportador CHT1 (MÜLLER 

et al., 2009) e o DMAE quando em excesso no radiofármaco, tem demonstrado ser inibidor da 

captação de 
18

FCH em células de câncer de próstata (RODNICK et al., 2013). Após a pré-

incubação das células com os inibidores por 15 minutos a 37ºC foi adicionado 0,104 

MBq/poço (0,014µM) de 
18

FCH em cada poço e as placas foram reincubadas em estufa a 

37ºC por 30 minutos. 

Para definir a competição é calculada a razão entre a quantidade de radioligante que interagiu 

com os receptores celulares (B), o radioligante que não se ligou (F) e a concentração total do 

ligante e do competidor. O objetivo é determinar a concentração do competidor necessário 

para inibir 50% a ligação específica (vide apêndice A) (BIGOTT-HENNKENS et al., 2008). 
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5.3.5 Análise Estatística 

 

As análises estatísticas dos dados foram realizadas utilizando o Software GraphPad Prism 5.0. 

Os resultados foram expressos pela média + desvio padrão. Para análises dos resultados do 

teste clonogênico foi utilizado análise de variância ANOVA de um fator, seguida do teste de 

Dunnet para comparações de grupos com o grupo controle, e do teste de comparação de 

Bonferroni para múltiplas comparações. Os estudos da captação foram analisados pela curva 

de regressão não-linear (gráfico de Scatchard). As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significativas para p <0,05. 

 

5.4 Descarte de rejeitos radioativos 

 

5.4.1 Descarte de rejeito 

 

Todos os meios de cultivo contendo o radioisótopo 
18

F
-
 foram neutralizados com cloro 5%, 

segregados individualmente e estocados no próprio laboratório, em bombonas plásticas com 

etiquetas identificando rejeito químico contendo 
18

F. Após o monitoramento e observação do 

decaimento radiativo total, todo material líquido foi descartado em esgoto químico. As luvas, 

papel toalha, placas de 96 poços, ponteiras, e tubos falcon utilizados nos experimentos 

também foram segregados no laboratório em recipientes próprios e identificados como rejeito 

contendo 
18

F. No outro dia, após o decaimento radioativo, os insumos foram encaminhados 

para o laboratório de lavagem de materiais. 

 

5.4.2 Descarte de rejeito radioativo  

 

Todos os experimentos com materiais radioativos foram realizados obedecendo-se aos 

cuidados de radioproteção, de acordo com a norma CNEN-NE-3.01, tais como, uso de 

blindagem de chumbo e acrílico revestido com chumbo; uso dos equipamentos de proteção 

individual, tais como luvas cirúrgicas descartáveis, óculos de segurança, toucas, jalecos e 

dosímetros individuais. As bancadas foram devidamente forradas com plásticos e papéis 
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toalha e as superfícies foram monitoradas com o detector Geiger-Müller. Conforme a norma 

CNEN-NE-6.05, os rejeitos foram separados quanto ao tipo de material (sólido ou liquido) e 

acondicionados em sacos plásticos, lixeiras blindadas e bombonas de polipropileno até o 

completo decaimento. Após o decaimento por dois dias, foram descartados.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Síntese de 
18

F-Fluorocolina 

 

Um processo de síntese automático foi adaptado para produção da 
18

F-fluorocolina utilizando 

módulo o TracerLab MXFDG
®
. Alterações foram realizadas, tanto na programação automática 

da síntese, quanto na montagem do cassete (item 5.2.2). 

Vários testes foram realizados variando a temperatura e o tempo da reação e a quantidade de 

DMAE. A quantidade de DBM não foi alterada, pois, foram detectadas baixas concentrações 

no produto final. Além disso, DBM é um material corrosivo e, de acordo com Kryza e 

colaboradores (2008), ele pode deteriorar o cassete quando em concentrações maiores 

(KRYZA et al., 2008). A melhor reação de marcação do fluoreto-18 com DBM ocorreu a 

130ºC por 480 segundos, na qual o produto final apresentarou rendimento radioquímico na 

faixa de 4,70 a 8,32% e mostrou-se dependente das condições de fluoração do DBM. Foi 

possível avaliar o rendimento radioquímico da síntese de 
18

FCH com quatro diferentes 

temperaturas de fluoração (
18

F
-
) em diferentes tempos (TAB. 6). Rendimentos muito baixos 

foram obtidos com a menor temperatura de marcação 115ºC, em comparação com 130ºC. O 

tempo de fluorinação também influenciou no rendimento final. Um teste a 150ºC foi 

realizado, porém o frasco reator não suportou a alta temperatura e estourou aos 150 segundos 

de reação, interrompendo, assim, a síntese. 

 

TABELA 6 – Efeito da temperatura e do tempo de reação no rendimento da síntese de 
18

FCH. 

 

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

(seg) 

Rendimento*  

(%) 

nº  

experimentos 

150 ** ** 1 

115 480 1,20+ 0,60 2 

130 840 2,76 + 1,40 2 

135 660 3,00 + 1,10 2 

130 660 5,80 + 1,21 5 

130 480 6,60 + 1,60 28 

*Média de rendimento não corrigido 

**O frasco reator não suportou a temperatura e estourou aos 150 segundos. 
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Devido à perda da radioatividade do frasco reator durante a etapa de fluorinação foi adaptado 

ao módulo, duas válvulas de pressão automáticas, na entrada e na saída do reator, conforme 

descrito por Kryza e colaboradores (2008). Tal perda ocorria devido a evaporação do 
18

F-

fluorobromometano (
18

FCH2Br) (ponto de ebulição: 8°C) através do tubo de silicone que 

conecta o frasco ao cassete. Estas válvulas foram acionadas apenas durante a etapa de 

marcação de modo a comprimir as conexões de entrada e saída do frasco reator. 

Outro parâmetro avaliado foi a concentração de DMAE no produto final. Atualmente não 

existe um limite firmado para DMAE na literatura. No entanto, para resolver este problema, 

foi estipulado no laboratório da UPPR/CNEN um limite de 100µg/mL de DMAE nas doses de 

18
F-fluorocolina. Vários teste foram feitos para reduzir os níveis de DMAE no produto final 

(TAB. 7). O condicionamento do cartucho CM foi fundamental para a redução considerável 

da concentração de DMAE e a adiçao de um cartucho tC18 contribuiu na diminuição da 

quantidade de impurezas no produto. Os melhores resultados ( 100µg/mL) foram obtidas 

após o condicionamento da coluna CM com NaCl e água,  juntamente com 200µL de DMAE 

aplicado no primeiro cartucho tC18 e o acréscimo de mais um cartucho tC18, que além de 

reduzir os níveis de DMAE, reduziu também os níveis dos solventes etanol e acetonitrila e 

aumentou o rendimento da 
18

F-fluorocolina. 

 

TABELA 7 - Concentração de DMAE na solução final de 
18

F-fluorocolina. 

 

Grupos de síntese 

de 
18

FCH* 

Quantidade de 

DMAE (µl) 

Condicionamento 

do cartucho CM 

Concentração média de 

DMAE na solução final 

(µg/mL) 

Grupo 1 300 Etanol e HCl 0,5M 316,18 + 158,7 

Grupo 2 300 Etanol e HCl 0,5M 1837,5 + 1938,2 

Grupo 3 250 Etanol e HCl 0,5M 1406,9 + 506,3 

Grupo 4 200 NaCl 0,9% e H2O 70,2 + 21,8 

* Grupo 1 representa 6 sínteses de 18FCH; Grupo 2 representa 3 sínteses; Grupo 3 representa 2 sínteses; e Grupo 4 representa 28 sínteses. 

 

A etapa de purificação é fundamental para obter um produto adequado para a injeção em 

humanos. Kryza utilizou três cartuchos de sílica (Sep-Pak Silica Plus) para purificar o 

18
FCH2Br, no entanto, foi observado nas sínteses uma retenção de aproximadamente 40% da 

atividade total pelos cartuchos (TAB. 8). Devido a essa grande perda, os cartuchos de sílica 
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foram removidos das sínteses. Os resultados dos testes físico-químicos do radiofármaco foram 

similares e não comprometeram o resultado do produto final. 

 

TABELA 8 – Atividade residual de 
18

F-Fluorobromometano (
18

FCH2Br) nos cartuchos de 

sílica ao fim da síntese de 
18

FCH. 

 

Atividade 

inicial de 18F 

(MBq) 

1º cartucho 

Sílica 

(MBq) 

2º cartucho 

Sílica 

(MBq) 

3º cartucho 

Sílica 

(MBq) 

Quantidade 

retida 

(%) 

Rendimento 

de 18FCH*  

(%) 

14.684 2.213 1.512 820 31,0 1,50 

16.176 3.780 2.056 1.357 44,5 2,14 

15.392 3.695 1.997 1.142 44,4 2,43 

*Rendimento não corrigido do produto final 18FCH. 

 

Outras adaptações também foram feitas na síntese de 
18

F-fluorocolina, o volume de 6 mL de 

etanol apresentou níveis altos no produto final, assim o volume foi diminuído para 5 mL. 

Observou-se que o volume de 40 mL de água usado para lavar os cartuchos eliminava 

também a 
18

FCH, sendo assim, o volume foi alterado para 5 mL. Essas alterações mostraram 

eficiência adequada na eliminação dos resíduos e um aumento do rendimento radioquímico da 

18
F-fluorocolina. A extensão colocada na saída do frasco reator amenizou a pressão do gás 

18
F-fluorobromometano sobre os cartuchos após a abertura das válvulas de pressão na etapa 

de marcação evitando o rompimento entre eles. O tempo total de síntese foi de 45 minutos. 

Ao final da síntese, uma alíquota de 
18

F-fluorocolina foi encaminhada ao laboratório de 

controle de qualidade para a realização dos seguintes testes físico-químicos: pH, identificação 

e pureza radionuclídica, identificação e pureza radioquímica, pureza química e identificação 

de solventes residuais; e testes microbiológicos. 

 

6.1.2 Controle de qualidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

As determinações para a pureza do produto final foram estabelecidas por especificações da 

USP-31 (United States Pharmacopeia - 31) e complementados com dados da literatura e com 
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as especificações utilizadas para o 
18

FDG, devido ao mesmo radionuclídeo utilizado, o
 18

F-

fluoreto. 

A 
18

F-fluorocolina foi obtida com 4,68 a 8,32% de rendimento radioquímico (não corrigido) 

com um tempo de síntese de 45 minutos. O pH do produto final variou de 5,5 a 6,9. A 
18

FCH 

foi obtida com ótimas purezas radioquímicas e baixas contaminações com DMAE após 

pequenas modificações da síntese original. O Quadro 1 mostra as especificações e os 

resultados físico-químicos obtidos para o radiofármaco 
18

FCH (resultados representativos de 

31 sínteses). 

A pureza radionuclídica avaliada pelas emissões gamas tiveram mais de 99% de sua energia 

correspondentes a 511,3 + 0,3keV e apresentaram tempo morto menor que 5%. O tempo de 

meia-vida do isótopo 
18

F foi de 110,7 + 1,3 minutos. A determinação de Ky por TLC foi 

satisfatória e demonstrou pureza química do produto final < 25 g/mL em todas as amostras. 
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Quadro 1: Especificações e resultados das propriedades físico-químicas do radiofármaco 
18

F-fluorocolina (n=28). 

 

Parâmetros Especificação Resultados 
1
Características Solução límpida incolor ou ligeiramente amarelada Ok 

1
pH Entre 4,5 e 8,5 5,0 - 6,5 

1
Identificação e pureza Radioquímica 

A radioatividade de 
18

FCH não deve ser inferior a 90% da radioatividade 

total para HPLC e TLC 
>91,8% 

1
Pureza Química 

O tamanho e a intensidade da mancha obtida para 
18

FCH não devem exceder 

os da mancha obtida para Ky padrão de 50 µg/mL 
 25 g/mL 

Solventes Residuais 

1,2
Limite de etanol  5000 µg/mL (0,5 %) <965,5µg/mL 

1,2
Limite de acetonitrila

,
 400 µg/mL (0,04 %) <80,8µg/mL 

3
Limite de DMAE 100 µg/mL (0,01%) <95,7µg/mL 

2,3
Limite de dibromometano 100 µg/mL (0,01%) <9,4µg/mL 

1
Identificação Radionuclídica O tempo de meia-vida deve estar entre 105 e 115 minutos. 108,6 - 113,2 minutos 

1
Pureza Radionuclídica 

Não menos do que 99,5% das emissões gama devem corresponder a picos 

cuja energia seja de 511 e/ou 1.022 keV ± 1% ou picos referentes ao 

espalhamento Compton do 
18

F 

>99,9keV 

Integridade de Membrana Filtrante Conforme especificações do fabricante (≥ 50psi) >57psi 

1
Endotoxinas bacterianas < 11,6UE/mL < 5,0 UE/mL 

1
Esterilidade 

Se, após 14 dias, não houver evidência de crescimento bacteriano, tanto nas 

amostras como nos controles negativos, o produto final é considerado estéril. 
Estéril 

FONTE: 
1
USP-31; 

2
Kryza et al.; 

3
limite adotado pelo Laboratório da UPPR/CNEN
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Através dos testes realizados por cromatografias, foi possível identificar a pureza 

radioquímica de 
18

FCH ( 90%) e uma possível impureza, o 
18

F
-
. Os cromatogramas em HPLC 

foram obtidos de acordo com as metodologias citadas na página 62. No entanto, a melhor 

resolução do pico do padrão de colina foi obtido com a fase móvel de ácido sulfúrico 5mM e 

ACN 10%, com fluxo de 1,0mL/minuto em modo isocrático por 10 minutos. Os tempos de 

retenção (TR) da solução padrão (FIG. 21A) e da amostra de 
18

FCH (FIG. 21B) foram bem 

próximos, 5’10” e 5’01” respectivamente e o TR do 
18

F foi de 2’23”. 

O pico de 
18

FCH não pode ser visualizado no cromatograma obtido pelo detector de índice de 

refração, uma vez que está presente em quantidades de traçador, sendo mostrado no 

cromatograma obtido pelo cintilador de NaI. 

 

 

 

FIGURA 21: Cromatograma em HPLC de 
18

FCH. Cromatografia de HPLC determinada pelo 

(A) índice de refração com padrão de fluorocolina e por (B) detectores de radiação de 
18

FCH. 

Fase móvel de ácido sulfúrico 5mM e ACN 10%, com fluxo de 1,0mL/minuto em modo 

isocrático por 10 minutos. 
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A pureza radioquímica em TLC foi obtida utilizando-se diferentes fases móveis em diferentes 

concentrações. Todos os solventes apresentaram boa resolução dos picos, no entanto, a 
18

FCH 

migrou para diferentes pontos da fita de acordo com cada fase móvel. Comparando-se a FIG. 

22A e 22B, é possível notar uma resolução entre o 
18

F e o radiofármaco. Em todos as 

metodologias o 
18

F permaneceu no início da fita, próximo ao ponto de aplicação, enquanto o 

radiofármaco migrou com o solvente. Com a fase móvel acetonitrila:salina (95:5 e 90:10 v/v) 

e acetonitrila:água (50:50 v/v) o radiofármaco permaneceu no início da fita com R/f abaixo de 

0,200. Um pequeno deslocamento ocorreu utilizando o solvente acetonitrila:salina (80:20 v/v) 

com R/f de 0,311. A fase móvel acetonitrila:salina (50:50 v/v) teve um diferencial frente aos 

outros métodos, apresentando uma melhor resolução, com Rf de 0,585 para 
18

FCH e 0,033 

para 
18

F (FIG. 23). Esta última metodologia foi, então, adotada para inserção na rotina do 

controle de qualidade de 
18

FCH. 

 

 

 

FIGURA 22: Perfis cromatográficos de 
18

F (A) e 
18

FCH
 
(B) por TLC. Cromatogramas obtidos 

para 
18

F e 
18

FCH pelo método de cromatografia por TLC a partir de diferentes fases-móveis. 

 

Acetonitrila:salina (95:5 v/v)

Acetonitrila:água (50:50 v/v)

Acetonitrila:salina (90:10 v/v)

Acetonitrila:salina (80:20 v/v)

Acetonitrila:salina (50:50 v/v)

B A 
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FIGURA 23: Cromatografia por TLC da amostra de 
18

FCH. A amostra apresentou pureza de 

95,5 + 3,9%, com valor de R/f de 0,033 para 
18

F e 0,544 para 
18

FCH, foi utilizado 

acetonitrila:salina (50:50 v/v) como fase móvel. 

 

A cromatografia gasosa (CG) foi realizada a com o intuito de verificar a presença dos 

solventes residuais: etanol, acetonitrila, DBM e DMAE os quais fazem parte do processo de 

síntese de 
18

FCH. A análise realizada por CG revelou picos com boa resolução e separação 

adequada dos picos, como mostrado na FIG. 24. A diferença entre os tempos de retenção dos 

solventes na solução padrão e no produto final foi menor que 2%, permitindo assim, a 

correlação entre os picos. Todos os contaminantes presentes nas amostras apresentaram 

concentrações abaixo dos limites de especificação. 
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FIGURA 24: Cromatografia gasosa das impurezas de 
18

FCH. (A) Solução padrão (etanol 

1000 g/mL, ACN 100 g/mL, DBM e DMAE 50 g/mL) e (B) amostra de 
18

FCH 

apresentando: etanol (200 g/mL), ACN (17 g/mL), DBM (85 g/mL) e DMAE (13 g/mL). 

 

De acordo com a farmacopéia americana (USP 31, 2008), a concentração de endotoxinas 

bacterianas em radiofármacos não deve ultrapassar 175 UE/V, ou seja, deve ser inferior a 

11,6UE/mL considerando um volume máximo de 15,0mL. Os resultados obtidos 

demonstraram que a quantidade de endotoxinas bacterianas foram inferiores a 5,0UE/mL. 

O teste de resistência da membrana filtrante foi realizado aplicando-se uma pressão maior que 

50 psi do gás nitrogênio e todos os filtros utilizados nas sínteses de 
18

FCH foram aprovados. 

Tal resultado é indicativo da esterilidade do radiofármaco. Os tubos de cultura contendo 

amostra do radiofármaco foram avaliados diariamente para avaliar a evidência de crescimento 

microbiano. Após 14 dias de incubação não houve crescimento microbiano e o produto final 

foi considerado estéril em todos os testes.  

 

 

A 

 

B 
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6.1.3 Estabilidade da 
18

F-Fluorocolina 

 

Para o teste de estabilidade de 
18

FCH foram realizados, para cada lote, os mesmos ensaios 

físico-químicos e microbiológicos da rotina, nos intervalos de 0, 2, 4, 6 e 8 horas após a 

síntese. Como observado na Tabela 9, os resultados obtidos logo após a produção (0h) e 8 

horas após a produção do radiofármaco, permanecem estáveis para os três lotes. 

 

TABELA 9: Estudo de estabilidade dos três lotes de 
18

FCH, logo após a produção (0h) e 8h 

após a produção. 

 

*1º lote sintetizado dia 31/07/2013; 2º lote, dia 01/08/2013; e 3º lote, dia 02/08/2013. 

FONTE: 
1
USP-31; 

2
Kryza et al.; 

3
limite adotado pelo Laboratório da UPPR/CNEN. 

 

Foi possível observar ainda que não houve diferença significativa (p<0,05) da pureza 

radioquímica entre os tempos analisados de 0 a 8 horas após a produção de 
18

FCH (FIG. 25) 

Parâmetros 
1º Lote* 2º  Lote* 3º  Lote* 

0h 8h 0h 8h 0h 8h 

1
Características Solução 

incolor 

Solução 

incolor 

Solução 

incolor 

Solução 

incolor 

Solução 

incolor 

Solução 

incolor 

1
pH 5,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

1
Identificação e pureza 

Radioquímica (HPLC) (%) 

95,6 93,5 97,6 96,1 98,7 95,3 

1
Pureza Química ( g/mL) < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 

1,2
Etanol ( g/mL) 500 800 100 200 200 200 

1,2
Acetonitrila ( g/mL) 30 50 10 20 20 20 

3
DMAE ( g/mL) 70 90 10 30 6 7 

2,3
DBM ( g/mL)  3  3  3  3  3  3 

1
Identificação Radionuclídica 

(min) 

109,2 108,9 111,4 112,0 111,1 111,7 

1
Pureza Radionuclídica (keV) 510,65 510,50 511,4 511,5 511,5 511,4 

1
Endotoxinas bacterianas 

(EU/mL) 

< 5,0
 

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

1
Esterilidade Estéril Estéril Estéril Estéril Estéril Estéril 
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mesmo mantendo o produto em condições críticas de temperatura e umidade (40 ± 2°C / 75 ± 

5% UR). Desta maneira, os três lotes mostraram-se estáveis ao longo de 8 horas, estando de 

acordo com as especificações do produto. 

 

 

FIGURA 25: Estabilidade do radiofármaco 
18

FCH. Avaliação da pureza radioquímica após 0, 

2, 4, 6 e 8 horas da produção de 
18

FCH. 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência foi utilizada como método complementar para 

avaliação da pureza radioquímica. Os resultados obtidos a partir das duas técnicas (TLC e 

HPLC) foram semelhantes e evidenciam que a radioatividade de 
18

FCH foi superior a 90% da 

radioatividade total em todos os intervalos de tempo. 

 

6.2 Estudos in vitro 

 

6.2.1 Teste clonogênico 

 

O ensaio clonogênico é um teste in vitro baseado na capacidade de uma única célula crescer e 

se tornar uma colônia detectando, assim, a viabilidade reprodutiva celular (FRANCHI; 

TAKAHASHI, 2012). Por meio de uma análise quantitativa, é possível distinguir os efeitos de 

proliferação celular pela quantidade de células da colônia (foram avaliadas somente colônias 
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contendo mais de 50 células). A FIG. 26 mostra a fotomicrografia das células MRC-5 

controle e após quatro horas de tratamento com as impurezas da 
18

FCH. 

 

 

FIGURA 26: Morfologia das células MRC-5 após tratamento com as impurezas presentes na 
18

F-fluorocolina. Fotomicrografias de contraste de fase das células (A) controle; e tratadas com (B) 
18

FCH 

decaído 0,7µg/mL, (C) DMAE 3µg/mL, (D) DMAE 300µg/mL, (E) DBM 3µg/mL, (F) DBM 300µg/mL, (G) 

FCH 1µg/mL, (H) FCH 100µg/mL. Amplificação 400x. 

 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados obtidos com a semeadura de 50 células MRC-5 

por placa, com tratamento de quatro horas.  Observou formação de colônias com mais de 50 

células após quatro dias de incubação. O número médio de colônias formadas foi de 52,9 +/- 

7,0%. A porcentagem da capacidade proliferativa foi calculada dividindo-se o número de 

colônias nas placas tratadas pelo número de colônias da placa controle. 
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TABELA 10: Efeito das impurezas da 
18

FCH sobre a proliferação celular. 

  

Tratamento 

Concentração 

do tratamento 

(µg/mL) 

Duplicatas do nº de Colônias formadas 

Média 
Clonogenicidade 

(%) 
Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3 

1 2 1 2 1 2 

Controle 0 50 49 48 36 50 67 50,0 + 8,3 100 

18
FCH 

decaído 
0,7 40 40 48 44 60 46 46,3 + 7,4 82,3 

Padrão 

FCH 

1 37 49 41 37 59 60 47,2 + 10,1 93,1 

100 34 50 61 36 46 50 46,2 + 3,6 94,1 

DMAE 3 50 67 55 43 61 60 56,0 + 6,4 112,7 

300 70 71 65 54 74 58 65,3 + 5,5 132,3 

DBM 3 60 48 48 45 57 56 52,3 + 5,2 111,4  

300 62 73 44 55 66 67 61,2 + 10,1 128,7 

 

Análise de variância ANOVA “one way” seguida pelo teste de Bonferroni para múltiplas 

comparações e Dunetti para comparações de grupos com o grupo controle foi aplicada para 

avaliar as diferenças estatisticamente significantes e mostrou que não houve uma diferença 

significativa entre as comparações (p<0,05), indicando a ausência de efeito citotóxico. Os 

resultados foram plotados como mostrados na FIG. 27. 
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FIGURA 27: Correlação da clonogenicidade em MRC-5 com diferentes tratamentos. 

Analisado pelo teste ANOVA one-way após o tratamento com os possíveis contaminantes 

presentes em 
18

FCH com 4 dias de crescimento (p<0,05).  
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6.2.2 Avaliação da eficácia da captação de 
18

F-Fluorocolina 

  

I Desenvolvimento do protocolo padrão para o teste de captação in vitro 

 

Devido a pouca disponibilidade da 
18

FCH, os testes iniciais para a padronização do teste de 

captação foram realizados com a 
18

FDG, que é produzido rotineiramente na UPPR. 

Primeiramente, o número de células para internalziação de 
18

FDG foi definido com o 

plaqueamento de sete concentrações diferentes das linhagens PC-3 e U-87. Três 

concentrações de 
18

FDG (0,0032; 0,0320; 0,3200MBq/poço) foram selecionadas para cada 

linhagem. Observou-se uma tendência de melhor  captação quando plaqueadas um maior 

número de células (FIG. 28). O uso de 50.000 células demonstrou ser adequado para obter 

contagens mensuráveis e satisfatórias de incorporação de 
18

FDG por ambas as linhagens 

celulares. 

 

 

 

FIGURA 28: Padronização do número de células para a captação de 
18

FDG. Concentrações 

diferentes de células PC-3 (A) e U-87 (B) foram tratadas com 
18

FDG (0,0032 - 0,3200 

MBq/poço) por 30 minutos a 37ºC (gráficos representativos de um experimento).  
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Foi avaliado também o tempo ideal para incubação do radiofármaco utilizando a linhagem 

PC-3 em dois diferentes tempos: 30 e 60 minutos (FIG. 29). Observou-se que a incubação por  

60 minutos teve apersentou maior captação do radiofármaco, no entanto, a incubação durante 

30 minutos foi suficiente para obter uma captação significativa (p<0,05), uma vez que a meia-

vida do 
18

F é curta (109,7 minutos). 
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FIGURA 29: Padronização do tempo de incubação para o teste de captação de 
18

FDG. As 

células PC-3 foram tratadas com 
18

FDG (0,0032; 0,0320; 0,3200MBq/poço). 

 

A influência da administração de diferentes concentrações de 
18

FDG  nas linhagens PC-3, U-

87 e MRC- foi, avaliada pela curva dose-resposta. A curva apresentou uma tendência de 

saturação da captação do radiofármaco com a maior concentração (28,35MBq/poço). As 

correspondentes curvas de captação de 
18

FDG pelas células foram plotados em GraphPad 

Prism 5.00 e são apresentados na FIG. 30. 
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FIGURA 30: Curva de captação de 
18

FDG. As células PC-3, U-87 e MRC-5 foram tratadas 

com diferentes concentrações de 
18

FDG (0,026 - 28,350MBq/50.000 células) durante 30 

minutos de incubação (gráficos representativos de um experimento). 
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I Teste de captação da 
18

F-Fluorocolina 

 

O estudo de saturação foi realizado por meio da incubação de um número fixo das linhagens 

celulares PC-3, U-87 e MRC-5 (50.000 células/poço) com várias concentrações de 
18

FCH por 

30 minutos até que o equilíbrio de ligação fosse estabelecido. Utilizando o programa 

Graphpad Prism 5.0, a curva de saturação foi obtida pela análise de regressão não linear “one 

site - total”, representando a ligação da 
18

F-fluorocolina nas células (FIG. 31). Os dados da 

curva de saturação foram transfomados por uma regressão linear de Scatchard, o qual 

permitiu a construção da curva B/F (Ligado/Livre) versus B (Ligado) (FIG. 31). A inclinação 

da curva é igual ao inverso de -Kd e a interseção da curva com o eixo das absciças é igual ao 

Bmax (DAVENPORT; RUSSELL, 1996). 

As correspondentes curvas de saturação foram plotadas com um bom ajuste de R
2
  0,9991 

para PC-3, R
2
  0,9782 para U-87 e R

2
  0,9943 para MRC-5. A ligação de 

18
FCH nas células 

foi caracterizada como um processo saturável e dependente da concentração do ligante, com 

um platô de ligação representando o Kd com valores de 190,6 + 28,2; 261,5 + 86,0 e 452,6 + 

79,4 nMol/L para PC-3, U-87 e MRC-5, respectivamente. O número total de sítios de ligação 

(Bmax) foi de 4,06x10
-13

 + 3,57x10
-13

, 2,67x10
-13

 + 1,10x10
-13

 e 2,68x10
-13

 + 2,37x10
-13 

Molar/50.000 celulas para PC-3, U-87 e MRC-5, respectivamente. 

A partir da concentração de 7,40 MBq/poço nota-se uma tendência de saturação em todas as 

linhagens, observa-se ainda que ocorreu maior captação do radiofármaco pelas células de 

câncer de próstata PC-3 em relação às células de glioblastoma U-87 e fibroblasto MRC-5. Na 

maior concentração (13,32MBq/poço), a captação de 
18

FCH pela linhagem PC-3 foi cerca de 

34,2 + 5,7% maior que em U-87 e 26,2 + 3,1% maior que em MRC-5. 
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FIGURA 31: Curva de saturação da captação de 
18

FCH e a transformação linear de Scatchard. 

As linhagens celulares PC-3, U-87 e MRC-5 foram tratadas com diferentes concentrações de 
18

FCH (0,0002 - 13,3200MBq/poço) por 30 minutos de incubação (gráficos representativos de 

um experimento).  
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A ligação não específica foi determinada nas três linhagens, na presença de 0,014µM (0,104 

MBq/poço) de 
18

FCH e um excesso de 100.000 vezes da flurocolina não marcada (Pa FCH), 

adicionados para bloquear a ligação não específica, permitindo que a ligação específica fosse 

calculada para cada concentração de fluorocolina. Observou que a ligação de 
18

FCH é 

específica, sendo 94,4 + 3,8%, 94,9 + 4,2% e 96,7 + 2,6% nas linhagens celulares PC-3, U-87 

e MRC-5, respectivamente. 

Os efeitos da inibição competitiva utilizando 0,104 MBq/poço (0,014 µM) de 
18

FCH com os 

competidores HC-3 e DMAE e o padrão de flurocolina nas concentrações de  0,01µM a 

10mM, em linhagens celulares PC-3, U-87 e MRC-5, resultou em gráficos matematicamente 

sigmóides, indicando o fenômeno de competição (FIG. 32). A partir dos gráficos, foi possível 

calcular a concentração necessária dos competidores para inibir 50% da ligação específica de 

18
FCH, os valores de IC50 foram de 795,9 + 221,1 M (HC-3), 11,0 + 8,7 M (DMAE) e 43,9 

+ 17,1 M (Pa FCH)  para células PC-3, bem como 409,3 + 353,6 M (HC-3), 4,7 + 1,2 M 

(DMAE) e 32,4 + 3,5 M (Pa FCH) para células U-87 e 778,4 + 95,3 M (HC-3), 6,3 + 2,2 M 

(DMAE) e 34,9 + 4,5 M (Pa FCH) para células MRC-5. 

Na concentração de 100 M de HC-3 a captação de 
18

FCH foi reduzida a 89 + 2% em PC-3, 

93 + 4% em U-87 e 84 + 2% em MRC-5. Na mesma concentração (100 M), a inibição por 

DMAE foi maior que de HC-3, sendo 95 + 4% em PC-3, 98 + 5% em U-87 e 97 + 2% em 

MRC-5. Nas três linhagens celulares, observa-se que na baixa concentração (1µM) de HC-3, 

DMAE e do padrão de fluorocolina já ocorre uma inibição significativa da captação do 

radiofármaco, sendo  em PC-3 19,9 + 1,3%, 40,0 + 6,2% e 8,9 + 0,8% de inibição por HC-3, 

DMAE e padrão, respectivamente; em U-87 a inibição é de 7,6 + 1,1%, 25,2 + 3,7% e 8,6 + 

2,1% por HC-3, DMAE e padrão, respectivamente; e na MRC-5 18,8 + 1,5% 30,8 + 4,7% e 

7,3 + 2,0% por HC-3, DMAE e padrão, respectivamente. 

Em todos os testes, a captação da 
18

FCH pelas células mostrou que não mais que 10% da 

radiatividade total adicionada permanece ligada, o que minimiza os possíveis efeitos de 

depleção do ligante ao longo dos testes de saturação e competição (HULME; TREVETHICK, 

2010). 
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FIGURA 32: Curva de competição da captação de 
18

FCH nas linhagens PC-3 (A), U-87 (B) e 

MRC-5 (C) com HC-3, DMAE e Pa FCH. 50.000 células foram incubadas com HC-3 e 

DMAE nas concentrações de 0,01µM a 10mM e 0,014µM de 
18

FCH (média de 3 

experimentos).  
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7 DISCUSSÃO 

 

Radiofármacos baseados em colina marcada com 
18

F tem sido amplamente utilizados como 

agente para imagem por PET no diagnóstico por imagem de alguns tipos de cânceres. De 

forma inédita no Brasil, foi desenvolvido na UPPR/CDTN, o radiofármaco 
18

F-fluorocolina.  

O melhor rendimento radioquímico não corrigido obtido da síntese de 
18

FCH foi na faixa de 

4,68 a 8,32% e a primeira reação de marcação do fluoreto-18 com o dibromometano (DBM) 

ocorreu a 130ºC por 480 segundos. Estudos mostram que o rendimento é altamente 

dependente da primeira etapa de marcação (COENEN et al., 1985; ESKOLA et al., 1999; 

KRYZA et al., 2008). Cerca de 60% do Fluoreto-18 é perdido durante a etapa de marcação 

com DBM. Eskola e colaboradores (1999) mostraram que a reação de substituição 

nucleofílica, de dibromometano para 
18

F-fluorobromometano, possui um rendimento 

radioquímico de aproximadamente 40%. Coenen relatou, ainda, que após 45 minutos de 

reação, ocorre uma saturação de 62% da reação, se tornando inadequado devido ao 

decaimento radioativo do 
18

F (COENEN et al., 1985). Outra observação feita por Kryza e 

colaboradores (2008) mostrou que, a utilização de maiores quantidades de dibromometano 

ocorre deterioração do cassete descartável e não ocorre a formação de 
18

F-fluorocolina. 

Baseando-se nestes estudos, as sínteses produzidas na UPPR foram desenvolvidas com uma 

única concentração de DBM, 300 L, visto que esta quantidade apresentou baixas 

concentrações no produto final, menor que 10 g/mL. O rendimento radioquímico da 
18

F-

fluorocolina mostrou-se dependente das condições de fluoração do dibromometano. Devido a 

grande perda de radioatividade, nesta primeira etapa de reação, foram adaptados ao módulo 

válvulas de pressão automáticas, que contribuiram significativamente para o aumento do 

rendimento radioquímico final do radiofármaco, evitando a perda por evaporação do 
18

F-

fluorobromometano. 

Para puricidar o 
18

F-fluorobromometano, Kryza utilizou três cartuchos de troca catiônica a 

base de sílica, acoplados em linha e conseguiu um rendimento radioqúmico não corrigido de 

18
FCH de 15 a 25% (KRYZA et al., 2008). No entanto, utilizando os mesmos cartuchos de 

sílica para a síntese de 
18

FCH na UPPR/CDTN, foi obervado uma retenção de cerca de 40% 

da atividade total. Considerando a grande perda da atividade radioativa, os cartuchos de sílica 

foram removidos das sínteses e os resultados finais do controle de qualidade do radiofármaco 

não foram comprometidos. 
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Na segunta etapa de marcação, os diferentes volumes de DMAE absorvido no cartucho tC18 

(200 a 300µL), evidenciaram que as maiores quanidades aumentavam a concentração de 

DMAE residual na 
18

FCH. O DMAE não é tóxico quando injetado no organismo, porém ele 

compete com a captação da 
18

F-fluorocolina interferindo na formação da imagem (RODNICK 

et al., 2013). Apesar dos conhecimentos sobre os efeitos inibitórios do DMAE (descritos 

abaixo) na absorção de 
18

FCH, alguns lugares têm produzido rotineiramente o radiofármaco 

com níveis elevados de DMAE (superiores a 300mg/mL) (RODNICK et al., 2013). Por não 

existir ainda, um limite firmado para o contaminante DMAE, estipulou-se no laboratório da 

UPPR/CDTN um limite de 100µg/mL nas doses de 
18

FCH. Testes in vivo realizados em 

camundongos no CDTN evidenciaram que, esta concentração, não interfere na biodistribuição 

com 
18

FCH (dados não mostrados). 

Para purificar a 
18

FCH, vários estudos foram descritos a fim de obter baixos níveis de DMAE 

residual e melhores rendimentos. Kryza e colaboradores usaram cartuchos CM condicionados 

com HCl 0,5 M para melhorar o rendimento radioquímico, no entanto, as concentrações de 

DMAE residual foram maiores que 300 g/mL no produto final (KRYZA et al., 2008). 

Utilizado o mesmo processo de síntese de Kryza, Dominique e colaboradores descreveram 

vários métodos para purificar a 
18

FCH, de modo a diminuir os níveis de DMAE no produto 

final. Eles utilizaram cartuchos CM condicionados com HCl e H2O ou EtOH e cartuchos 

WCX de troca catiônica condicionados com NH4OH 6%, ou NH4OH 6%/EtOH 50/50, ou 

EtOH, ou H2O. O cartucho WCX condicionado com NH4OH 6% mostrou ser mais eficaz na 

redução dos níveis de DMAE residual em até 3 g/mL (SLAETS et al., 2010). Nas síntese 

desenvolvidas neste trabalho, também foram realizados alguns testes para reduzir os níveis de 

DMAE residual (TAB. 7). O cartucho CM foi condicionado com HCl 0,5M e H2O ou com 

NaCl 0,9% e H2O. Os melhores resultados ( 100µg/mL) foram obtidas com o 

condicionamento com NaCl e H2O. O condicionamento do cartucho CM foi fundamental para 

a redução considerável da concentração de DMAE. O NaCl aumentou a eficiência do 

cartucho CM em relação ao ácido HCl. Estes resultados podem ser explicados por uma 

diminuição do funcionamento do cartucho causado pelo ácido, o que leva à formação de 

cloridrato de DMAE e interação com o cartucho CM (KRYZA et al., 2008; SLAETS et al., 

2010). A adiçao de um cartucho tC18 também contribuiu na diminuição da quantidade de 

impurezas no produto final. Todo o processo de síntese ocorreu por 45 minutos. 

Os resultados do teste de estabilidade realizados para as amostras de 
18

FCH, submetidas a 

ensaios físico-químicos e microbiológicos, demonstraram que o radiofármaco mantém-se 
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estável até 8 horas após a sua síntese, mesmo com a retirada de sucessivas doses e quando 

armazenado sob condições críticas de temperatura e umidade (40 ± 2°C / 75 ± 5% UR). Os 

resultados da avaliação da pureza radioquímica de 
18

FCH, obtidos a partir de duas técnicas 

(TLC e HPLC) evidenciaram que o radiofármaco cumpre com o critério de aceitação para 

esse parâmetro em todas as avaliações, ou seja, a radioatividade de 
18

FCH foi superior a 99% 

da radioatividade total em todos os intervalos de tempo. Estabeleceu-se na UPPR que o prazo 

de validade de 
18

FCH será de 8 horas quando armazenado a temperatura ambiente (15 a 

30°C). 

Todos os métodos analíticos utilizados no controle de qualidade mostraram-se apropriados 

para o radiofármaco em estudo. Nos testes físico-químicos da 
18

FCH, todas as amostras 

estavam dentro dos seguintes especificações: pH, 4,5-8,5; pureza radioquímica, 90%; Ky, 

50 g/mL; etanol, 1000 g/mL; acetonitrila, 400 g/mL; DBM e DMAE, 100 g/mL 

(THE UNITED STATES PHARMACOPEIA CONVENTION, 2012). As amostras 

mostraram ausência de endotoxinas e demonstraram a esterilidade da solução. Desta forma, o 

radiofármaco 
18

FCH atendeu a todos os critérios de aceitação dos ensaios de qualidade 

avaliados. 

Para avaliar a toxicidade in vitro da 
18

FCH, foi realiziado o teste Clonogênico. O teste baseia-

se na incubação um número conhecido de células por um período desejado de tempo após a 

exposição aos agentes químicos testados e posteriormente coloração com corante Giemsa 

(MUNSHI; HOBBS; MEYN, 2005). Por meio de análise quantitativa, foi possível distinguir 

os efeitos de proliferação celular, após várias gerações, pelo tamanho e quantidade de células 

na colônia. O tempo de incubação de 4 dias foi adequado para a contagem das colônias 

formadas, visto que as mesmas já tinham mais de 50 células no qual foi possível quantificá-

las sem que tivesse ocorrido um crescimento excessivo. Nos testes foram observados que não 

houve diferença significativa no crescimento do número de colônias das placas tratadas, 

indicando que os possíveis contaminantes da 
18

FCH (padrão de fluorocolina, DMAE e 

dibromometano) não causam impacto na proliferação celular, mesmo na concentração 100 

vezes maior que a encontrada no produto. 

Os testes in vitro de captação levam ao conhecimento da comunicação intracelular que ocorre 

entre o ligante e o transportador celular e fornece dados importantes para a triagem e 

caracterização de um radiofármaco novo durante o seu desenvolvimento. (MOTULSKY, 

1995). A colina é um essencial componente para a lipogênese (MÜLLER et al., 2009), ela é 
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fosforilada pela colina quinase em fosforilcolina e após vários processos biossintéticos é 

integrada aos fosfolipídios (KRYZA et al., 2008). A 
18

FCH, assim como a colina, depende de 

um mecanismo de vários transportadores (CHT1, OCTs, difusão facilitada e CTLs) para 

atravessar a barreira lipídica da membrana celular (MICHEL et al., 2006). O metabolismo e o 

transporte de colina são aceleradas nas células tumorais causado pelo aumento na atividade da 

colina quinase. Estudos mostram que ocorre uma supraregulação de CHT1, bem como da 

enzima alfa-colina quinase nas células cancerosas em comparação com as células normais 

(VANPOUILLE et al., 2009). Hara e colaboradores avaliaram a cinética dos transportadores 

de colina nas células de câncer de próstata (PC-3) e mostraram que a linhagem expressa os 

trasnportdores CHT1, OCT1 e em menor quantiade, os transportadores de proteína CTL1, 

mostraram também que a colina pode ser internalizada por difusão facilitada (MÜLLER et al., 

2009). 

As linhagens celulares de câncer de próstata (PC-3) e glioblastomas (U-87), utilizadas como 

modelo tumoral, e as linhgens de fibroblasto (MRC-5), usada como células controle normais, 

foram incubadas na presença ou ausência de um excesso do ligante não marcado. Os testes 

mostraram que na atividade de 13,32 MBq de 
18

FCH a captação é saturável nas três linhagens. 

Nesta mesma atividade, nota-se maior captação do radiofármaco nas células PC-3, sendo 

cerca de 34,2%  e 26,2% maior que em U-87 e MRC-5, respectivamente. 

O excesso de 100.000 vezes de fluorocolina padrão em relação a 
18

F-fluorocolina permitiu a 

definição da porcentagem da ligação específica de 
18

FCH com seus transportadores, uma vez 

que os sítios específicos foram bloqueados. A ligação específica foi obtida a partir da 

subtração da ligação total menos a ligação não-específica (MOTULSKY, 1995). A 

especificidade da ligação de 
18

FCH com seus transportadores foi de 94,4 + 3,8% em PC-3, 

94,9 + 4,2% em U-87 e 96,7 + 2,6% em MRC-5. 

O acompanhamento da captação ao longo do tempo, considerando a ligação total, específica e 

não específica, mostrou que não mais que 10% da radioativiade total adicionada permanece 

associada às células, minimizando possíveis efeitos de depleção do ligante ao longo dos 

ensaios de saturação e de competição, conforme tratado por Hulme e Trevethick (2010). 

A avaliação da inibição competitiva do transporte de 
18

F-fluorocolina nas três linhagens 

revelou uma potente inibição pelo inibidor específico do transportador de colina, HC-3 e pelo 

competidor DMAE, com inibição da ligação acima de 89% para HC-3 e acima de 95% para 

DMAE na concentração de 100 M. Estes resultados defendem mecanismos similares de 
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transporte de colina nas três linhagens celulares analisadas. Hemicolinium-3 é descrito como 

um bom inibidor da absorção de colina, bloqueando a ação de HCT1 (GOMEZ; DOMINO; 

SELLINGER, 1970; MICHEL et al., 2006) e inibindo a absorção pelo proceso de difusão 

facilitada na linhagem PC-3. Muller invetigou a cinética de transporte de colina em células de 

câncer de próstata PC-3 e LNCaP utilizando a colina radiomarcada com trítio ([metil-
3
H] 

colina), seus resultados sugeriram que as linhagens apresentam um sistema de transporte 

combinado composto por dois componentes: um sendo dependente de NaCl e o outro 

independente de NaCl (MÜLLER et al., 2009). Já o DMAE tem sido descrito como um 

competidor na captação de 
18

FCH quando em concentrações altas (RODNICK et al., 2013). 

Segundo Rodnick e colaboradores, estudos demonstraram que a absorção de DMAE em uma 

variedade de linhagens celulares de tumor foi significativamente maior (2 a 7 vezes mais 

elevada) do que a do radiofármaco 
18

F-fluorocolina utilizada clinicamente. Adicionalmente, 

DMAE tem demonstrado efeitos inibidores sobre o transporte de colina no cérebro, bem como 

a inibição da captação do radiofármaco em células de cancer de próstata (RODNICK et al., 

2013). Um outro estudo adicional mostrou ainda que os níveis residuais de DMAE ( 2,5 µM), 

que são menores do que os níveis de colina no plasma (7 a 10 µM), foram significativamente 

suficiente para competir com a 
18

F-fluorocolina na captação no tumor (SLAETS et al., 2010). 

Os valores de IC50 mostraram, nas três linhagens celulares, que baixas concentrações de HC-

3, DMAE e do padrão de fluorocolina (1 µM) são suficientes para diminuir, em pequena 

parte, a captação de 
18

FCH. 
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8 CONCLUSÕES  

 

 Um procedimento para síntese de 
18

F-fluorocolina foi validado utilizando o módulo de 

síntese automático GE TracerLab MXFDG
®
 com rendimentos entre 4,68 a 8,32%. 

 As metodologias analíticas para identificação e caracterização do radiofármaco foram 

bem estabelecidas. O produto apresentou as seguintes características: pH 6,2 + 0,6, 

pureza radioquímica 93,8 + 2,0%, Ky,  25 g/mL, etanol, 365,5 + 200 g/mL, 

acetonitrila, 40,8 + 30,0 g/mL, DBM 6,0 + 3,4 g/mL, DMAE 50,7 + 33 g/mL, 

ausência de endotoxinas e soluções estéreis. 

 O teste de estabilidade da 
18

FCH submetidos a ensaios físico-químicos e microbiológicos 

evidenciaram que esse radiofármaco cumpre com todas as especificações até 8 horas após 

a sua síntese, mesmo quando armazenado a 40°C ± 2°C/ 75% ± 5% UR. 

 Os testes in vitro de clonogenicidade mostraram que os componentes intrínsecos do 

processo de fabricação da 
18

FCH, nas concentrações presentes no produto final, não 

alteram a capacidade proliferativa de células sadias humanas. 

 18
FCH foi captada pelas linhagens PC-3, U-87 e MRC-5 de maneira dose dependente. 

 Os testes de captação evidenciaram que a interação da 
18

FCH é saturável e a ligação 

específica é maior que 94% para os transportadores nas três linhgens, sugerindo que o 

radiofármaco é intermediado por transportadores específicos. 

 O Hemicolínio-3 inibiu a captação de 
18

FCH, com valores de IC50 de 795,9 + 221,1; 

409,3 + 353,6 e 778,4 + 95,3 M para PC-3, U-87 e MRC-5, respectivamente, 

demonstrado que sua captação, pelo menos parcialmente, se deve ao transportador CHT1. 

 DMAE inibiu significativamente a captação de 
18

FCH nas linhagens celulares PC-3, U-87 

e MRC-5, com IC50 de 11,0 + 8,7; 4,7 + 1,2 e 6,3 + 2,2 M, respectivamente. 

 Os testes realizados acima contribuíram, em parte, para o processo de registro conforme 

normas da ANVISA.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Princípios dos ensaios de interação Ligante-Receptor – Captação de 

18
F-Fluorocolina 

 

O ensaio de captação permite a caracterização de novos ligantes radiomarcados 

(radioligantes), de seus transportadores presentes no tecido analisado e da ligação receptor-

ligante. Trata-se de um mecanismo de detectar e estudar receptores/transportadores celulares, 

mesmo quando presentes em concentrações muito baixas, utilizando-se moléculas radioativas 

de alta afinidade e elevado grau de seletividade pelo alvo em estudo (HULME; 

TREVETHICK, 2010). 

O efeito da radiomarcação sobre as propriedades de um ligante nem sempre é bem definido. A 

seletividade e especificidade da nova molécula quando ligada ou radionuclídeo é testada in 

vitro utilizando ensaios de saturação e competição. Programas computacionais auxiliam na 

seleção e análise de um modelo apropriado construído a partir dos dados obtidos 

experimentalmente, gerando valores de parâmetros de ligação (MOTULSKY, 1995). 

Geralmete assume-se a lei de conservação de massa par a interação entre o ligante (L) e o 

receptor (R) que está livre para formar um complexo receptor-ligante (RL), conforme 

representado pelo esquema abaixo. A quantidade de complexos RL pode ser determinada pela 

medida da radioatividade quando a molécula de interesse é um radioligante, como um 

radiofármaco (HULME; TREVETHICK, 2010). 

 

O período de incubação é determinado por um tempo necesário para permitir o equilíbrio 

(completa ligação) alcançado entre o ligante e o receptor, quanto mantidos a temperatura 

constante. Teoricamente, o equilíbrio é atingido quando a quantidade de novos complexos RL 

formados são iguais a taxa de dissociação do RL (MOTULSKY, 1995). Os processos de 

resfriamento das placas contendo as células e lavá-las com tampão após o período de 

incubação interrompme o equilíbrio e separa o radioligante que permaneceu livre daquele que 

se ligou. O radioligante que não interage com o receptor é denominado “livre” (F, free). 

[L] + [R] [RL]

[RL] RESPOSTA
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Através da subtração do total de radioligante adicionado pela quantidade de radioligante 

ligado (B, bound) tem-se o valor de F. 

 

Os radioligantes podem interagir com sítios específicos e não-específicos. A especificidade 

deve-se ao fato de as superfícies do ligante e do receptor serem complementares. Para 

determinar a porcentagem de ligação específica, utiliza-se a seguinte técnica: o ligante não 

marcado é adicionado em excesso (acima de 100 vezes) para ligação e saturação dos 

receptores/transportadores específicos. Em seguida, adiciona-se o radioligante que irá 

interagir com os sítios não específicos. Retira-se toda a droga livre e faz-se a leitura da 

radioatividade correspondente ao radioligante que, neste caso, fornecerá a quantidade de 

ligação não-específica formada pela droga em estudo. Em paralelo, deve-se determinar o total 

de ligações do radioligante com o receptor, sem adição de droga não marcada. E finalmente, 

subtrair ligação total menos não-específica, para determinar ligação específica 

(DAVENPORT; RUSSELL, 1996).  

 

A partir da determinação da ligação específica é possível estudar mais detalhadamente como 

ocorre a interação do ligante em várias concentrações diferentes, na presença ou ausência de 

competidores. Os dois principais métodos usados para caracterização da interação de um 

ligante com o receptor são os ensaios in vitro de saturação e de competição. 

 

Ensaio de saturação 

 

O objetivo de estudos de saturação é medir a captação do radioligante pelo receptor específico 

no equilíbrio, determinando a afinidade e densidade do receptor. A partir de concentrações 

crescentes do radioligante é possível definir a quantidade desta molécula necessária para 

saturar os receptores/transportadores (BIGOTT-HENNKENS et al., 2008). Dois parâmetros 

importantes são determinados (MOTULSKY, 1995): 

 Kd: constante de dissociação do radioligante no equilíbrio, que mede a força da interação 

do ligante ao seu receptor. É a concentração do radioligante na qual 50% dos 

receptores/transportadores estão ocupados. 

TOTAL - B = F

T - NE = E
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 Bmax: número total de receptores/transportadores expressos nas células. 

Baixos valores de Kd indicam que o receptor possui uma afinidade elevada do radioligante 

pelo receptor. Valores de Kd igual ou menor a 1x10
-9

 M/L geralmente sugerem uma interação 

de alta afinidade entre ligante e o receptor, enquanto que Kd igual a 1x10
-6

  M/L indica baixa 

afinidade pelo receptor (DAVENPORT; RUSSELL, 1996; MOTULSKY, 1995). 

Em geral, estudos de saturação se baseiam na incubação de um número fixo de células que 

expressam o receptor a ser estudado com várias concentrações do radioligante de interesse por 

um período de tempo necessário para atingir o equilíbrio. Após processos de lavagem, 

determina-se a radioatividade associada às células ao separar o radioligante livre (F) e o 

ligado (B). Para determinação da ligação não-específica do radioligante com outras proteínas 

e lipídeos, por exemplo, é realizada a incubação do radioligante com as células na presença de 

um excesso (acima de 100 vezes) do ligante não marcado para saturar o receptor (BIGOTT-

HENNKENS et al., 2008). 

Uma curva de saturação é gerada a partir dos dados de ligação específica versus a 

concentração do radioligante. A análise de regressão não-linear dos dados da curva de 

saturação permite obter os valores de Kd e Bmax (FIG. 33) (BIGOTT-HENNKENS et al., 

2008). 

 

 

FIGURA 33: Modelos de curvas obtidas a partir de um ensaio de saturação. (A) Exemplo de 

uma curva de saturação da ligação de um radioligante ao seu receptor. (B) Análise Scatchard 

da curva de saturação. (MOTULSKY, 1995). 
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Quatro exigências devem ser observadas para que se possa partir para a análise dos resultados 

(BIGOTT-HENNKENS et al., 2008): 

 A reação deve estar em equilíbrio, ou seja, as constantes de ligação e de dissociação 

devem ser iguais. 

 Não deve haver depleção do ligante, ou seja, menos que 10% da radioatividade total 

adicionada devem permanecer associadas ao tecido (HULME; TREVETHICK, 2010). 

 A ligação específica ao receptor na superfície das células deve ser significativamente 

maior que a ligação não-específica a qualquer componente do sistema. 

 Para calcular-se o Bmax com confiança, a ligação específica deve ser medida quando o 

ligante estiver em uma concentração tal que atinja o plateau de saturação. 

O ligante pode se ligar a um ou mais sítios de interação com diferentes afinidades por cada 

um ou com coperatividade negativa. 

É possível adotar dois modelos matemáticos para análise dos resultados obtidos a partir dos 

ensaios de interação considerando ou não o efeito de depleção do ligante. De acordo com este 

último, não mais que 10% da radioatividade total adicionada devem permanecer associadas às 

células, minimizando possíveis efeitos de depleção do ligante ao longo do ensaio. A condição 

de depleção é quando a concentração do radioligante é muito menor que a de sítios 

receptores/transportadores, o que prejudica a acurácia dos parâmetros determinados 

(HULME; TREVETHICK, 2010).  

Placas contendo células aderidas e solução tampão são incubadas com o radioligante e após o 

período de incubação são refrigeradas para inibição da reação. As células são coletadas com 

solução NaOH 1M para contagem da radioatividade e determinação da porcentagem de 

radioligante livre e do radioligante ligado, respectivamente, calculadas em relação ao total de 

radioligante adicionado inicialmente. A verificação é feita a partir de um experimento na qual 

os resultados são possuem uma extrema impotância para continuidade do trabalho e análise 

dos resultados. 

 

Ensaio de competição 

 

Experimentos de competição medem a ligação de uma única concentração do radioligante na 

presença de concentrações de ligantes não marcados (MOTULSKY, 1995), nos quais 
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competem por um sítio de ligação em um receptor específico (MOTULSKY, 1995). As 

células são incubadas com concentrações crescentes do ligante não marcado por alguns 

minutos. Em seguida, uma concentração fixa do radioligante é adicionada nas células, que 

serão incubadas até que haja um equilíbrio entre o próprio radioligante e os sítios de ligação. 

Finalmente é feita a separação do ligante que está livre do que permaneceu ligado nas células. 

A equação usada para ensaio de competição está relacionada à quantidade de radioligante 

ligado (B), do radioligante livre (F) e da concentração total do ligante e do competidor 

(BIGOTT-HENNKENS et al., 2008). 

O objetivo é obter o valor de IC50, ou seja, determinar a concentração do ligante não marcado 

necessário para bloquear a ligação específica do radioligante em 50% (FIG. 34). Quanto 

menor o IC50, maior a afinidade do ligante pelo receptor, desde que uma baixa concentração 

desse ligante tenha sido utilizada para competir com o radioligante (MOTULSKY, 1995). 

 

 

FIGURA 34: Modelo de curva de competição mostrando o IC50, a concentração do 

competidor que inibe 50% da interação do ligante. (BIGOTT-HENNKENS et al., 2008). 

 

A determinação da ligação total do radioligante versus o logaritmo do competidor gera uma 

curva no qual é determinado o valor de IC50. A forma da curva sigmoide (FIG. C43) tem um 

patamar de concentração baixa do competidor que diminui acentuadamente com o aumento da 

concentração e, finalmente, estabiliza para alcançar um segundo plateou em concentração 

elevada do competidor. O plateau superior representa a ligação máxima do radioligante, já o 

plateau inferior representa a inibição máxima da ligação do radioligante pelo competidor 

(BIGOTT-HENNKENS et al., 2008). 
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