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Resumo. O radioisótopo tecnécio- 99meta-estável (99mTc), emissor de radiação gama (γ), é utilizado para a 
obtenção de imagens em Medicina Nuclear. Seu uso clínico decorre de suas características favoráveis, entre elas, 
fótons monocromáticos de 140 keV. A determinação de impurezas radioquímicas no radiofármaco é essencial 
pela influência na qualidade da imagem. L,L-Etilenodicisteína marcada com tecnécio (EC-99mTc) é um 
radiofármaco utilizado para avaliar a função renal. É preparado por adição de pertecnetato (99mTcO-

4) a conjunto 
de reagentes liofilizados comercialmente disponíveis contendo EC em condições básicas. Este trabalho 
desenvolveu dois métodos cromatográficos de análise de impurezas no EC-99mTc: a Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD) e a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência em Fase Reversa (CLAE-FR). Foram 
determinados os principais parâmetros de validação do método de análise de EC-99mTc e EC por CLAE-FR. Foi 
utilizado sistema CLAE-FR, coluna Shim-Pack VP-ODS (150 mm x 4,6 mm d.i., 5 µm), detetores de UV e de 
radioatividade.  Alíquotas de 20 µL de amostra foram injetados e eluídos isocraticamente. O cromatograma 
mostrou um único pico atribuído a EC-99mTc, com tempo de retenção de 4,9 minutos; não foi observada presença 
de 99mTcO4

-. O método de CCD para controle radioquímico foi desenvolvido em ácido acético, para 
determinação de 99mTcO2, e em acetona para determinar a porcentagem de 99mTcO4

-. Este método foi conveniente 
para quantificar 99mTcO4

-
 (0,18%) e 99mTcO2 (0,66%) no produto marcado. Para análise da concentração de EC no 

reagente liofilizado, foram preparadas soluções padrões de EC. A curva de calibração pode ser representada pela 
equação Abs (225 nm) = 0,1408 [EC] + 2,228 (n = 5), coeficiente de correlação R = 0,999, com desvio-padrão 
relativo inferior a 3,5%. A recuperação média percentual foi de 96,98%. Os limites de detecção e de 
quantificação foram 5,32 e 17,74 ppm, respectivamente. Ambos os métodos demonstraram-se precisos para 
análise de impurezas do EC-99mTc. 

 
1.  Introdução 
 
Diversos radioisótopos emissores de radiação gama (γ) são utilizados para a obtenção de imagens em 
Medicina Nuclear. Os radiofármacos de tecnécio meta-estável (99mTc) tornaram-se, nos últimos anos, 
importantes ferramentas para o diagnóstico de várias doenças [1]. O elevado índice de utilização de 
compostos de tecnécio é resultado das propriedades físicas e químicas ideais do radioisótopo, a saber: 
meia-vida física de 6 horas, desintegração por emissão de radiação gama pura, com fótons de 140 keV 
que são colimados e fornecem imagens com boa resolução espacial, praticidade da obtenção do 
radioisótopo a partir de um sistema gerador de molibdênio/ tecnécio (99Mo/ 99mTc), possibilidade do 
metal atingir vários estados de oxidação, dando origem a diferentes radiofármacos, a partir da simples 
reconstituição de conjunto de reagentes liofilizados (“kits”) [1, 2]. 
 
O radiofármaco EC- 99mTc foi desenvolvido como um útil e prático agente para estudos da função 
renal [3,4]. L,L-etilenodicisteína (EC) é um dímero de cisteína que pode ser sintetizado pela redução 
com sódio metálico do ácido R-(-)tiazolidino-4-carboxílico em amônia líquida [5]. Inicialmente tem-se 
a abertura do anel e subseqüente dimerização do radical intermediário, como mostrado na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 

    (I)                                                                                                                                (II) 
 

FIG. 1. Esquema de síntese do EC. (I) ácido R-(-) tiazolidino-4-carboxílico, (II) L,L-EC [6].   
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O dímero L,L-etilenodicisteína marcado com  99mTc na forma pentavalente [99mTc(V)EC] pode ser 
obtido pela adição de pertecnetato de sódio (Na99mTcO4) ao conjunto de reagentes liofilizados 
comercialmente disponível contendo EC em condições básicas. A Figura 2 ilustra a estrutura do 
radiofármaco EC-99mTc [7]. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2. Estrutura de EC-99mTc [7]. 

A reação de complexação de 99mTc com L,L-etilenodicisteína  pode não ser eficiente, em conseqüência 
da qualidade do eluído proveniente do gerador molibdênio/ tecnécio (99Mo/99mTc), de componentes do 
“kit” ou de procedimentos utilizados para a marcação. Nestes casos, a ineficiência nos processos pode 
dar origem a impurezas radioquímicas dentre as quais se destacam o próprio pertecnetato (99mTcO4

-) 
decorrente de sua não-redução e óxido de tecnécio (TcO2). A determinação de impurezas 
radioquímicas no produto é essencial devido sua influência na qualidade da imagem [2].  

A Cromatografia em Camada Delgada (CCD) é a principal técnica analítica utilizada no controle 
radioquímico para garantir a qualidade final dos radiofármacos, também chamada de 
radiocromatografia. Na CCD a fase estacionária é uma camada fina formada por um sólido granulado, 
depositado sobre um suporte inerte. Uma pequena gota de solução da amostra a ser analisada é 
aplicada em um ponto próximo ao extremo inferior da placa [8, 9]. A placa é seca e colocada em uma 
cuba contendo a fase móvel (solvente ou mistura de solventes). A polaridade do solvente deverá ser 
escolhida de acordo com a substância que se deseja separar. Como somente a base da placa fica 
submersa, o solvente começa a molhar a fase estacionária e sobe por capilaridade [8]. 

Mais recentemente, a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) passou a ser utilizada no 
controle radioquímico de radiofármacos. A CLAE utiliza como fase móvel um solvente que respeita 
algumas características impostas pelo método analítico. A principal característica é que a fase móvel 
deve dissolver a amostra sem qualquer interação química entre ambas [8, 9]. Esta fase deve ter alto 
grau de pureza, para que as análises apresentem alta sensibilidade. A fase estacionária utilizada para 
enchimento de colunas são partículas porosas esféricas ou irregulares com diferentes diâmetros. A 
capacidade da coluna em realizar uma boa separação é determinada pelo comprimento, diâmetro e 
pelo material de recheio [10]. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver dois métodos cromatográficos de análise de impurezas no 
radiofármaco EC-99mTc.  
 
 
2.  Materiais e Métodos 
 
2.1. Reagentes 
 
Utilizou-se padrão de etilenodicisteína (EC) (pureza superior a 95%) obtido da ABX (Advanced 
Biochemical Compounds), etanol grau CLAE (Merck S.A.), o tampão fosfato empregado na fase 
móvel foi obtido a partir de reagente Merck S.A. e água purificada obtida de sistema Milli-RX 45. 
Ácido acético e acetona (P.A) utilizados na CCD  foram produzidos pela Merck S.A. 
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2.2. Equipamentos 
 
A pesagem do reagente para preparação da solução padrão de EC foi feita em balança analítica 
Shimadzu, modelo AW-220. As diluições foram realizadas utilizando-se micropipetas calibradas da 
marca Eppendorf. Membranas filtrantes de poro 0,22 µm (Millipore) foram utilizadas. Sistema Milli-
RX  45 da Millipore (França) foi utilizado para obtenção de água purificada.  
 
 A análise foi executada em equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência Shimadzu, 
modelo LC-20AT Prominence, composto por duas bombas, degaseificador modelo DGU-20A5, injetor 
automático de amostras modelo SIL-20A, coluna cromatográfica de fase reversa Shim-Pack VP-ODS 
(150 mm x 4,6 mm d.i., 5 µm), detector UV-visível modelo SPD-M20A e detector de radioatividade 
Bioscan modelo B-FC-3300. A radioatividade foi medida em um contador gama com analisador 
multicanal, modelo Cobra II, Packard. 
 
 
2.3. Cromatografia em Camada Delgada 
 
Para a determinação das impurezas radioquímicas foram utilizados dois sistemas cromatográficos: 
para determinar a porcentagem de pertecnetato (99mTcO-

4) e de óxido de tecnécio (99mTcO2) foram 
utilizados suportes de fibra de vidro com sílica gel de 5 cm x 20 cm. A fase móvel empregada foi 
acetona (P.A.) e ácido acético 0,5 mol L-1 para o 99mTcO-

4 e o 
99mTcO2, respectivamente. No suporte de 

sílica gel foi marcado o local de origem e a frente do solvente. Aplicou-se uma gota de  EC-99mTc com 
um capilar. O suporte com sílica foi colocado em uma cuba e aguardou-se até o solvente atingir a 
marca superior. 
 
A cromatografia foi desenvolvida em 30, 60, 120 e 240 minutos após a marcação. Depois de seco os 
suportes foram divididos em segmentos de 1 cm,  colocados em tubos e levados ao contador gama. 
 
A porcentagem de cada fração foi calculada considerando o Rf (fator de retardamento) do 99mTcO2 no 
ácido acético = 0,0 e o Rf do 99mTcO-

4 na acetona = 1,0. 
 
 
2.4. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
 
A solução padrão estoque de EC (500 ppm) foi obtida dissolvendo-se 12,5 mg de EC em 25 mL de 
água purificada e adicionou-se NaOH para pH = 11,00. As concentrações de 25, 50, 200 e 500 ppm de 
EC foram obtidas pela diluição sucessiva da solução estoque. A solução de padrão interno foi obtida 
adicionando-se padrão de etilenodicisteína, em concentrações crescentes, no reagente liofilizado 
reconstituído com 2 mL de água. A análise pelo método de adição de padrão interno visou à 
comparação com o método obtido pela curva analítica. Se ambos os resultados forem concordantes, 
sugere-se que os componentes da amostra não estão interferindo na quantificação do analito. 
 
Os comprimentos de onda utilizados para detecção do analito foram 225 e 265 nm e as análises foram 
realizadas à temperatura ambiente.  
 
A fase móvel foi constituída por tampão fosfato 50 mmol L-1 (pH= 2,50) e etanol (P.A.) na proporção 
de 80:20 (v/v). Alíquotas de 20 µL foram injetadas no modo isocrático com fluxo de 0,4 mL min-1. 
Todas as amostras foram previamente filtradas em unidades filtrantes estéreis e descartáveis Millipore 
com poros de 0,2 µm.  
 
 
2.4.1. Validação do método para quantificação de EC em kits de reagentes liofilizados 
 
Foi feita a otimização e validação de metodologia por CLAE-FR para a determinação de EC-99mTc e 
EC, utilizando detector de radioatividade e UV; qualificação e quantificação da porcentagem de 
impurezas radioquímicas foram feitas por CCD. 



 4 

 
Reconstituiu-se o kit de reagente liofilizado em 2 mL de água purificada em pH 11,00 para posterior 
análise por CLAE. A validação do método analítico desenvolvido para quantificação de EC em kits de 
reagentes liofilizados foi realizada por meio da determinação dos parâmetros de especificidade, 
precisão, exatidão, linearidade, recuperação, limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 
[11].  
 
 
2.4.1.1. Especificidade 
 
A capacidade do método em quantificar EC e EC-99mTc foi investigada na presença de possíveis 
impurezas como o ácido R-(-) tiazolidino-4-carboxílico. 
 
2.4.1.2. Precisão 
 
A precisão pode ser expressa como Desvio Padrão Relativo (DPR). Esse parâmetro foi determinado 
pela análise de amostras de EC em cinco diferentes concentrações (0, 25, 50, 200 e 500 ppm) e três 
repetições (precisão intra-dia = análises realizadas no mesmo dia; precisão inter-dia = análises 
realizadas em dias diferentes). Calculou-se a precisão utilizando-se a equação 1 [11]. 
 

DPR = (DP x 100) / CMD                                                  (1) 
onde  
DP = desvio padrão; 
CMD = concentração média determinada. 
 
 
2.4.1.3. Exatidão 
 
O referido parâmetro de validação foi determinado pela análise de amostras de EC em cinco diferentes 
concentrações (0, 25, 50, 200 e 500 ppm) e três repetições (exatidão intra-dia = análises realizadas no 
mesmo dia; exatidão inter-dia = análises realizadas em dias diferentes). Para o cáculo da exatidão 
aplicou-se a equação 2 [11]. 
 

Exatidão = (CMD x 100) / CT                                                 (2) 
onde  
CMC = concentração média determinada; 
CT = concentração teórica. 
 
2.4.1.4. Linearidade 
 
A linearidade é a capacidade de uma metodologia analítica em demonstrar que os resultados obtidos 
são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo 
específico. Analisando-se cinco amostras de EC em triplicata, estabeleceu-se correlação linear entre 
concentração (x) e absorbância (y) dos picos cromatográficos do EC.  
 
2.4.1.5. Recuperação 
 
A recuperação mede a eficiência do procedimento de extração de um método analítico dentro de um 
limite de variação. Porcentagens de recuperação do analito e do padrão interno próximos a 100 % são 
desejáveis, porém, admite-se valores menores, desde que a recuperação seja precisa e exata. A 
recuperação foi importante para analisar a interferência de outros analitos com relação ao EC [11].  
 
A porcentagem de recuperação foi determinada em amostras de EC adicionando-se ao padrão interno. 
Considerou-se a média dos quatro valores obtido em 265 nm. 
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2.4.1.6. Limite de detecção (LD) 
 
O limite de detecção foi definido como a menor concentração de EC que pode ser detectada, mas não 
necessariamente quantificada.O LD foi determinado pela equação 3 [11]. 
 

                                     LD = (DP x 3) / IC                                                   (3) 
onde  
DP = desvio padrão do branco; 
IC = inclinação da curva. 
 
2.4.1.7. Limite de quantificação (LQ) 
 
O limite de quantificação é a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser determinada 
com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. Este parâmetro foi 
determinado pela equação 4 [11]. 

                                     LQ = (DP x 10) / IC                                                    (4) 
 

 
 
3. Resultados e discussão 

Realizou-se controle radioquímico até 4 horas após a marcação de reagentes liofilizados com 99mTc. 
Os valores obtidos das frações separadas na análise por cromatografia em camada delgada (CCD) 
estão apresentados na Tabela I. 

 

     Tabela I. Porcentagens de EC-99mTc e de impurezas obtidas por CCD em sílica gel. 

     *Minutos 
     **Desvio Padrão 

Observou-se que a porcentagem de pertecnetato livre (99mTcO-
4) em todos os tempos analisados variou 

de 0,18 a 2,00 %. Os resultados revelaram que EC-99mTc tem uma eficiência máxima de marcação de 
99,34 % ± 0,04 % aos 30 minutos enquanto que a eficiência decresce para 98,16 % após 240 minutos 
da marcação. A análise usando acetona como fase móvel revelou eficiência máxima de marcação de 
99,82 % no primeiro tempo (30 minutos) diminuindo para 98,30 % no último tempo. 

A porcentagem máxima de óxido de tecnécio (99mTcO2) foi encontrada em 120 minutos após a 
marcação (2,48 ± 0,24) %. 

As condições experimentais para as análises de EC- 99mTc por CLAE-FR, como fase móvel e vazão, 
foram otimizadas considerando o tempo de análise e a separação adequada dos compostos de 
interesse. O uso do modo isocrático mostrou maior simetria do pico cromatográfico e menor tempo de 
análise, reduzindo de 40 para 10 minutos. Os cromatogramas das análises de EC- 99mTc, solução 
padrão de EC e EC no kit de reagente liofilizado por CLAE-FR estão apresentados nas Figuras 3A, 3B 
e 3C, respectivamente. O espectro UV (Ultra-violeta) do EC padrão está ilustrado na Figura 3D. 

 

Tempo (min)* 
EC-99mTc ± DP** (%) 

Ácido Acético  
Rf = 1,0 

99mTcO2 ± DP (%) 
Ácido Acético 

Rf = 0,0 

EC-99mTc ± DP (%) 
Acetona  
Rf = 0,0 

99mTcO-
4 ± DP (%) 

Acetona 
Rf = 1,0  

 
30 

 
99,34 ± 0,04 

 
0,66 ± 0,05 

 
99,82 ± 0,02 

 
0,18 ± 0,03 

 
60 

 
98,56 ±  0,06 

 
1,44 ± 0,091 

 
98,64 ± 0,04 

 
1,36 ± 0,06 

 
120 

 
97,52 ±  0,17 

 
2,48 ±  0,24 

 
98,00 ± 0,24 

 
2,00 ± 0,33 

 
240 

 
98,16 ±  0,52 

 
1,84 ±  0,73 

 
98,30 ± 0,07 

 
1,70 ± 0,10 
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FIG. 3. Cromatogramas CLAE-FR de (A) EC-99mTc, (B) 500 ppm EC solução padrão e (C) EC no kit 
de reagente liofilizado (IPEN-CNEN/SP). (D) Espectro UV de 500 ppm de EC solução padrão. 
 
  
Para o EC- 99mTc observou-se tempo de retenção de 4,9 minutos. 99mTcO-

4 não foi observado como 
impureza radioquímica durante as quatro horas de marcação. O reagente EC-ABX e EC do kit 
liofilizado produzido no IPEN-CNEN/SP não apresentaram impurezas de síntese nestas condições de 
análise. Os três cromatogramas mostraram picos simétricos com resolução da linha de base no 
decorrer da análise.  
 
A análise na região do espectro UV permitiu a identificação do EC com o aparecimento de duas 
bandas características: uma em 225 nm e outra em 265 nm. 
 
O método desenvolvido demonstrou-se específico para o EC, pois apresentou boa separação em 
relação ao reagente ácido R-(-) tiazolidino-4-carboxílico que foi adicionado em excesso para 
verificação. O método foi linear na faixa de 0 – 500 ppm. A equação linear que representa a curva de 
calibração para determinação de EC foi Abs (λ=225nm) = 0,1408 [EC] + 2,228 (n= 5), com coeficiente 
de correlação linear r = 0,999. 
 
A Tabela II ilustra os valores de precisão e exatidão das análises dos padrões de EC por CLAE-FR. 
 

 

Tabela II – Valores de precisão e exatidão intra e inter-dia das análises dos padrões de EC. 

 
 
A precisão variou entre 1,18 e 2,88 % para amostras analisadas no mesmo dia (intra-dia) e entre 1,13 e 
3,49 % para amostras analisadas em dias diferentes (inter-dia). A exatidão variou entre 102,60 e 
111,42 % para análises intra-dia e entre 103,18 e 114,08 para análises inter-dia (Tabela II). 
 

Valor 
Nominal 

(ppm) 

Intra-dia  
Média ± DP 

Precisão (%) 
(Intra-dia) 

Exatidão (%) 
(Intra-dia) 

Inter-dia  
Média ± DP 

Precisão (%) 
(Inter-dia) 

Exatidão(%) 
(Inter-dia) 

25 26,09 ± 0,31 1,18 104,36 27,04 ± 0,43 1,59 108,16 

50 55,71 ± 1,61 2,88 111,42 57,04 ± 1,99 3,49 114,08 

200 211,89 ± 2,92 1,38 105,94 212,00 ± 3,04 1,43 106,00 

500 513,00± 6,87 1,34 102,60 515,97 ± 5,82 1,13 103,18 
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A repetibilidade (intra-dia) e precisão intermediária (inter-dia) expressas como DPR (desvio padrão 
relativo), foram menores que 3,5% para todas as análises, e a porcentagem média de recuperação foi 
de 96,98 %. Segundo Bressolle et al., valores de recuperação ao redor de 100 % são desejáveis, mas 
valores menores são aceitáveis, desde que reprodutíveis [12].   
 
O limite de detecção do método (LD) e o limite de quantificação (LQ) foram 5,32 ppm e 17,74 ppm, 
respectivamente.  
 
Existem outros métodos descritos na literatura para quantificação de EC no radiofármaco, como a 
análise da eficiência da síntese por eletroforese capilar (Schepdael et al., [13]), entretanto os métodos 
propostos neste trabalho apresentam vantagens, especialmente em relação à linearidade e tempo de 
análise. 
 
 
4.  Conclusões 
 
A otimização das condições experimentais e a determinação dos parâmetros de validação 
demonstraram que os métodos CCD e CLAE-FR podem ser empregados para a análise de EC- 99mTc e 
EC. A análise do radiofármaco por CLAE-FR mostrou-se rápida, sendo indicada na análise de rotina 
de controle de qualidade. 
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