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Introdução 

O [
18

F] FDG é o radiofármaco mais amplamente 
utilizado diagnóstico oncológico por Tomografia por 
Emissão de Pósitrons (PET) devido a sua alta 
sensibilidade, mas a sua inespecificidade no 
diagnóstico de inflamação, infecção e tumores, vem 
despertando o interesse em novas moléculas 
marcadas com radioisótopos.

1
 O radiofármaco 3-

Desoxi-3-[
18

F] fluorotimidina, [
18

F] FLT por 
apresentar características como a baixa degradação 
in vivo e a afinidade metabólica por células em 
proliferação, vem sendo utilizado como alternativa 
ao [

18
F] FDG.

2
    

A Unidade de Pesquisa e Produção de 
Radiofármacos (UPPR/CDTN) vem desenvolvendo 
uma metodologia de síntese de [

18
F] FLT. Por se 

tratar de um produto injetável utilizado em humanos, 
deve passar por um controle de qualidade rigoroso 
baseado em compêndios oficias. Um dos ensaios 
exigidos é de identificação e quantificação de 
impurezas. A Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) é uma técnica cromatográfica de 
alta aplicabilidade em análises químicas. 

3
 Este 

método foi acrescido ao controle de qualidade físico-
químico do [

18
F] FLT para identificação e 

quantificação das impurezas obtidas no processo de 
síntese.   
Neste trabalho foi avaliada a seletividade do método 

desenvolvido em CLAE, avaliando resolução dos 

picos, fator de cauda e fator de retenção.  

Para os ensaios, injetou-se 20 µL de uma mistura de 
timina, timidina, estavudina, zidovudina e FLT com 
concentração de 0,001%. A amostra foi eluída com 
fase móvel 10% etanol e 90% de água, fluxo de 1,2 
mL.min

-1
 e detectada em comprimento de onda de 

266 nm.  

Resultados e Discussão 

Usando a metodologia em CLAE descrita, foi 
possível distinguir os picos das diferentes impurezas 
e do produto contidos na mistura injetada. De 
acordo com os parâmetros de referência

4
, a 

resolução superior a 1,5 indica completa separação 
entre os picos, atestando a qualidade da separação 
cromatográfica para todas as impurezas, excluindo-
se a resolução entrem os picos de timina e timidina 
que apresentou valor inferior à especificação, sendo 
necessária a alteração de parâmetros da 
metodologia. Os fatores de cauda próximos à 

unidade demonstram a simetria dos picos 
5
, os 

valores encontrados estão em torno da unidade, 
possibilitando uma integração mais precisa e 
confiável. Os fatores de retenção encontram-se 
próximos da faixa de 0,5 a 20 

6
, demonstrando que 

a força eluente da fase móvel está adequada para a 
maioria das impurezas. Porém o fator de retenção 
da timina encontra-se abaixo da faixa de referência, 
evidenciando a necessidade de ajuste em 
parâmetros da metodologia para uma detecção mais 
eficiente. 

 
Figura 1. Cromatograma da separação de 
impurezas 
 
Tabela 1. Parâmetros cromatográficos referentes à 
seletividade do método. 

 Resolução 
Fator de 

cauda 

Fator de 

retenção 

Timina - 1,241 0,20 

Timidina 0,907 1,150 0,48 

Estavudina 2,683 1,079 0,91 

FLT 3,889 1,268 1,79 

Zidovudina 4,226 1,355 3,10 

Conclusões 

A metodologia proposta ainda necessita de 

melhoramentos, mas já é possível detectar as 

principais impurezas do [
18

F] FLT.  
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