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RESUMO 

 

Embora o radiofármaco 18F-FDG seja, sem dúvida, uma ferramenta muito útil 

na detecção precoce de processos tumorais, sua inespecificidade para tumores, 

infecções e inflamações pode levar a falsos positivos, que impactarão diretamente 

na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao exame de PET/CT. Assim, a 

utilização de nanocarreadores no diagnóstico de tumores, a exemplo dos 

lipossomas, é uma ferramenta interessante para a entrega do fármaco ao alvo. A 

encapsulação de fármacos em lipossomas pode alterar a afinidade do fármaco a 

órgãos, sistemas ou patologias, contribuindo também para um mecanismo de 

entrega controlado na região afetada pela patologia, como em um microambiente 

tumoral, poupando áreas saudáveis. As formulações lipossomais pH-sensíveis de 

circulação prolongada apresentam boa seletividade para o tecido tumoral, pois são 

instáveis na presença de pH mais baixo que o do tecido normal, como é o caso do 

microambiente tumoral, liberando, dessa forma, o conteúdo encapsulado. Tendo em 

vista essa prerrogativa, a proposta deste trabalho foi preparar e caracterizar 

lipossomas pH-sensíveis (LipopHS) de circulação prolongada contendo 18F-FDG, 

além de avaliar a viabilidade de linhagens celulares sadias e tumorais quando 

expostas ao tratamento com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG e realizar testes de 

biodistribuição em uma linhagem de camundongos sadios, a fim de comparar o perfil 

de captação fisiológica do nanorradiofármaco com o do 18F-FDG. Os resultados 

mostraram que os lipossomas foram produzidos com diâmetro médio das vesículas 

de 133,2 ± 0,9292 nm, índice de polidispersão de 0,186 ± 0,014 e potencial zeta de  

-2,32 ± 0,35 mV, características aceitáveis para administração endovenosa. A taxa 

de encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS foi de 8,9 ± 1,07%, valor dentro do 

intervalo esperado. Efeitos inibitórios do crescimento das linhagens celulares sadia 

(HUVEC) e tumoral (MKN-45) só foram verificados após 48 horas de tratamento, 

tanto com LipopHS quanto com LipopHS-18F-FDG. Os ensaios de biodistribuição 

evidenciaram que a nanoencapsulação do 18F-FDG altera seu perfil de captação 

fisiológica. Dessa forma, o nanorradiofármaco proposto apresenta características 

promissoras para uma futura aplicação como sonda diagnóstica de tumores, por 

meio de imagens PET/CT. 

 

Palavras-chave: Câncer.  Radiofármacos. Nanotecnologia. Lipossomas. 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Although the 18F-FDG radiopharmaceutical is undoubtedly a very useful tool in 

early detecting tumor processes, its non-specificity for tumors, infections and 

inflammations can lead to false positives or false negatives, which will have a direct 

impact on patients' quality of life submitted to PET/CT exams. Thus, the use of 

nanocarriers for tumor’s diagnostic,as for example liposomes, is an interesting tool 

for delivery of the drug to the target. The encapsulation of drugs in liposomes can 

alter the affinity of the drug to organs, systems or pathologies, also contributing to a 

controlled delivery mechanism in the region affected by the pathology, as in a tumor 

microenvironment, sparing healthy areas. The long-circulating pH-sensitive liposomal 

formulations present good selectivity for the tumor tissue, since they are unstable in 

the presence of a lower pH than normal tissue, as in the case of the tumor 

microenvironment, thus releasing the encapsulated contents. In view of this 

prerogative, the purpose of this work was to prepare and characterize long-

circulating, besides to evaluate the viability of healthy and tumor cell lines exposed to 

the treatment with LipopHS or LipopHS-18F-FDG and perform tests of biodistribution 

in a lines of healthy mices, in order to compare the physiological uptake of the 

nanoradiopharmaceutical with that of 18F-FDG. The results showed that the 

liposomes where produced with mean vesicle diameter of 133,2 ± 0,9292 nm, 

polydispersity index of 0,186 ± 0,014 and zeta potential of -2,32 ± 0,35 mV, features 

acceptable for intravenous administration. The encapsulation rate of the 18F-FDG in 

the LipopHS was 8.9 ± 1.07%, within the expected range. Inhibitory effects of healthy 

(HUVEC) and tumor (MKN-45) cell line growth were verified after 48 hours of 

treatment, both with LipopHS and with LipopHS-18F-FDG. The results of the 

biodistribution showed that the nanoencapsulation of the 18F-FDG changes its 

physiological uptake profile. Thus, the proposed nanoradiopharmaceutical has 

promising features for future application as a diagnostic probe of tumors by means of 

PET/CT images. 

 

Keywords: Cancer. Radiopharmaceuticals. Nanotechnology. Liposomes. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Câncer é a designação genérica atribuída a um conjunto de mais de 200 

doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células com potencial 

para invadir tecidos e órgãos (tumores malignos) e espalhar-se para outras regiões 

do corpo (metástase) (NAOUM, 2016).  

Segundo o documento World Cancer Report 2014, publicado pela International 

Agency for Research on Cancer (IARC), da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o câncer é uma das principais causas de morte a nível mundial, principalmente entre 

os países em desenvolvimento, onde se estima a ocorrência de 80% dos mais de 20 

milhões de casos novos de câncer esperados para 2025 (IARC, 2014).  

No Brasil, segundo dados do INCA (2018), considerando o biênio 2018-2019, a 

estimativa é de aproximadamente 600 mil novos casos de câncer. Dentre os 

tumores de maior incidência são esperados os de mama para indivíduos do sexo 

feminino e os de próstata no sexo masculino (INCA, 2018). Observa-se que, no 

âmbito nacional, as taxas de mortalidade devido a neoplasias ainda são elevadas, 

possivelmente pelo fato da doença ser diagnosticada tardiamente (INCA, 2016). O 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado provavelmente implicarão em 

prognóstico satisfatório na maioria dos casos (ZHANG, 2006). 

Historicamente, a detecção de tumores é realizada por meio de métodos de 

imagem morfológicos, como, por exemplo, a tomografia computadorizada (do inglês 

CT, Computed Tomography). Porém, a partir da década de 1980, novos métodos 

baseados em imagens metabólicas vêm sendo aplicados, como a tomografia por 

emissão de pósitrons (do inglês PET, Positron Emission Tomography), que utiliza 

radiofármacos para fornecer imagens in vivo do metabolismo do corpo humano 

(SOARES JUNIOR, 2010).  

A PET é uma técnica não invasiva aplicada na Medicina Nuclear que possui a 

grande vantagem de ser baseada na análise bioquímica e fisiológica da lesão, 

detectando a doença antes mesmo que haja alterações morfológicas do órgão de 

interesse (FERREIRA, 2017). Sendo assim, é evidente sua importância no 

diagnóstico e acompanhamento de pacientes oncológicos. Este equipamento pode 

ser acoplado a uma Tomografia Computadorizada (TC), dando origem a um 

equipamento híbrido, a Tomografia por Emissão de Pósitrons/Tomografia 
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Computadorizada (do inglês PET/CT, Positron Emission Tomography/Computed 

Tomography), que permite a aquisição simultânea de imagens PET e CT, agregando 

informações metabólicas à localização anatômica em um mesmo exame 

(JASINOWODOLINSKI, 2012).  

Atualmente, a fluordesoxiglicose marcada com flúor-18 (18F-FDG) é o 

radiofármaco para uso diagnóstico mais utilizado na PET, cujas aplicações estão na 

oncologia, neurologia, psiquiatria e cardiologia. Trata-se de uma molécula análoga a 

de glicose com o isótopo radioativo flúor-18, emissor de pósitrons, substituindo o 

grupo hidroxila na posição 2 da molécula de glicose (2-desoxi-2-[18F]fluoro-D-

glicose). A principal motivação na utilização deste radiofármaco é que a grande 

maioria das células malignas possui alto metabolismo glicolítico, quando comparada 

aos tecidos normais. Desta forma, a diferença no consumo de glicose nos diferentes 

órgãos ou tecidos permite a detecção da doença pelo complexo 18F-FDG por 

imagens PET (OKU, 1996; ALMUHAIDEB, 2011). Porém, este radiofármaco possui 

algumas limitações, tais como ter a captação influenciada pela insulina e níveis de 

glicose no sangue, além de não apresentar captação específica para inflamações ou 

lesões granulomatosas (CARVALHO, 2012).  

Estas limitações podem levar a diagnósticos falsamente positivos, por evidenciar 

captações mais intensas em áreas normais. É o que pode ocorrer, por exemplo, com 

pacientes diabéticos ou com indivíduos que tenham se alimentado horas antes do 

exame, que podem ter seu resultado alterado devido aos altos níveis de açúcar e de 

insulina no sangue. As consequências incluem biópsias desnecessárias ou até 

mesmo procedimentos mais invasivos (GUIMARÃES, 2011).  

Com o objetivo de entregar o 18F-FDG no alvo, aumentando, dessa forma, a 

eficiência na detecção de tumores por meio da PET/CT, uma estratégia promissora 

é utilizar os nanocarreadores de fármacos, como, por exemplo, os lipossomas, que 

podem auxiliar na marcação de células cancerígenas, identificando cânceres em 

estágios iniciais (OKU, 2011). Os lipossomas são vesículas formadas por bicamadas 

fosfolipídicas circundando um núcleo aquoso, podendo ser aplicados como sistema 

de liberação de fármacos (BATISTA, 2007; SILINDIR, 2012). Devido ao fato dos 

tecidos tumorais possuírem pH extracelular mais ácido que o pH dos tecidos 

normais, a utilização dos lipossomas pH sensíveis apresenta boa seletividade, 

contribuindo para a concentração do radiofármaco no tecido alvo (ZHANG, 2006; 

BARROS, 2012; BARROS, 2013; MOTA, 2015; SILVA, 2016). 
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Uma limitação na utilização de lipossomas convencionais, para aplicação em 

diagnóstico de tumores, é que quando liberados na corrente sanguínea, proteínas 

séricas, as opsoninas, se ligam a esses nanocarreadores, facilitando o 

reconhecimento dos mesmos pelos macrófagos, que por sua vez promoverão sua 

eliminação através dos órgãos do sistema fagocitário mononuclear, principalmente 

baço e fígado. Para ultrapassar essa limitação, podem ser desenvolvidos lipossomas 

de circulação prolongada, em que são incorporados na membrana das vesículas 

lipídeos acoplados a polímeros de etilenoglicol (PEGs), cujo efeito mais importante é 

o retardamento da captura pelos macrófagos (ARULSUDAR, 2003; BARROS, 2011; 

OKU, 2011; BARROS, 2015; HANSEN, 2017; MOTA, 2015; SILVA, 2016). Sendo 

assim, a encapsulação do 18F-FDG em lipossomas pH-sensíveis de circulação 

prolongada (LipopHS) é uma estratégia promissora que pode alterar a 

biodistribuição deste radiofármaco amplamente utilizado na clínica médica, 

tornando-o uma ferramenta mais sensível para o diagnóstico PET. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver e caracterizar lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada 

contendo 18F-FDG, para uma futura aplicação em diagnóstico de tumores por meio 

de imagens PET/CT.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Preparar lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada (LipopHS) 

através do método de  hidratação do filme lipídico; 

 Caracterizar as formulações quanto ao diâmetro médio das vesículas, 

índice de polidispersão e potencial zeta; 

 Testar o uso de crioprotetores no processo de 

congelamento/descongelamento dos LipopHS; 

 Encapsular 18F-FDG nos LipopHS (LipopHS-18F-FDG); 

 Determinar a taxa de encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS; 
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 Avaliar a viabilidade celular de linhagens humanas sadia e tumoral 

tratadas com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG; 

 Comparar o perfil de captação fisiológica dos LipopHS-18F-FDG e do 

18F-FDG livre nos tecidos e órgãos de camundongos sadios por meio 

de ensaios de biodistribuição.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CÂNCER 

 

 O câncer não é uma doença nova e trata-se de um produto natural da 

evolução humana, relacionada ao desequilíbrio ambiental, hábitos pessoais e 

envelhecimento. Nos dias atuais, a importância que se dá ao câncer está 

relacionada à sua incidência, gerando um consequente interesse de pesquisadores 

que empregam esforços para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de 

diagnóstico precoce e um tratamento efetivo (NAOUM, 2016). 

Segundo estatística do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (INCA) estima-se 600 mil novos casos de câncer para o biênio 2018/2019, para 

cada ano, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, para o qual são 

esperados 420 mil novos casos. A maior probabilidade é que os tumores mais 

frequentes no sexo feminino sejam os de mama (60 mil) e no sexo masculino os de 

próstata (68 mil) (INCA, 2018). 

Vale ressaltar que 84% dos casos de câncer diagnosticados no Brasil estão 

relacionados a 17 tipos específicos, sendo eles: pele não melanoma; próstata; 

mama; cólon e reto; traqueia, brônquio e pulmão; estômago; cavidade oral; glândula 

tireoide; esôfago; linfoma não-Hodgkin; sistema nervoso central; bexiga; leucemias; 

pele melanoma; ovário; laringe e corpo do útero (INCA, 2016). 

As patologias denominadas de câncer se caracterizam por um crescimento 

desordenado de células, que podem alastrar-se para tecidos e órgãos vizinhos. 

Segundo a velocidade com que as células tumorais se dividem, os tumores podem 

ser classificados em malignos e benignos. Nos tumores benignos, a divisão celular é 

vagarosa, dando origem a uma massa localizada de células semelhantes às do 

tecido de origem, que, em geral, não são incompatíveis com a vida (INCA, 2017). 

Quando a divisão das células tumorais ocorre rapidamente, essas tendem a serem 

agressivas e incontroláveis, caracterizando uma neoplasia maligna. As células 

tumorais malignas possuem um metabolismo que favorece um crescimento rápido 

em condições de pH ácido e baixas tensões de oxigênio, ambiente onde as células 

normais não se desenvolveriam, nem conseguiriam sobreviver. Nessas células 

patológicas são verificadas alterações no metabolismo de carboidratos, lipídeos, 
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proteínas, minerais e vitaminas, isso devido à superexpressão/inibição de 

transportadores de nutrientes de superfície e de enzimas anormais (GILLIES, 2001; 

NAOUM, 2016).  

Um dos efeitos verificados em regiões tumorais é o aumento do consumo de 

glicose por meio da glicólise anaeróbica, processo conhecido por Efeito Warburg 

(HEIDEN, 2009). Diferente dos tecidos saudáveis, as células tumorais utilizam a 

glicose, independente da presença de oxigênio, no processo de glicólise. Esse 

processo implica na produção do co-fator NADPH, impedindo a fase mitocondrial da 

respiração celular, o que acarreta na diminuição da produção de espécies reativas 

de oxigênio e inibição do processo de apoptose, que estas moléculas poderiam 

causar. A quantidade de glicose utilizada pelas células cancerígenas depende do 

estágio de desenvolvimento do tumor, bem como de sua classificação em benigno 

ou maligno e o tipo de tumor (HEIDEN, 2009). Em termos quantitativos, a captação 

de glicose no tecido tumoral é cerca de 10 a 50 vezes maior, se comparada ao 

tecido normal, sendo este valor proporcional ao grau de malignidade e ao poder de 

invasão celular do tumor (WAITZBERG, 2004; INCA, 2013).  

Diante do contexto, é interessante fazer o uso dessas alterações metabólicas 

para auxiliar na detecção precoce de tumores, através de imagens em Tomografia 

por Emissão de Pósitrons/Tomografia Computadorizada (PET/CT) por meio de 

radiotraçadores. 

 

2.2 RADIOFÁRMACOS 

 

Após o conhecimento prévio a respeito das alterações metabólicas 

características do tumor de interesse é possível propor uma sonda capaz de 

interagir de maneira específica com um alvo molecular. Também denominadas 

radiotraçadores ou radiofármacos, as sondas são constituídas basicamente por um 

substrato, que possui afinidade pelo órgão/tecido alvo ou por uma função fisiológica 

ou ainda fisiopatológica, ligado a um radionuclídeo, emissor de radiação, que, por 

sua vez, pode ser identificada e quantificada por meio de detectores de radiação. 

Esses complexos são utilizados em uma especialidade médica denominada 

Medicina Nuclear (ARAÚJO, 2008). Na Figura 1 está simbolizado como ocorre a 

interação da molécula radiomarcada com o órgão/tecido alvo. 
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Figura 1 – Esquema da interação de um radiofármaco com o órgão/tecido alvo. 

 

Fonte: Adaptado de WADSAK (2010). 

 

Os radiofármacos podem ser empregados com finalidade diagnóstica ou 

terapêutica, dependendo da quantidade e tipo da radiação emitida, bem como das 

características do fármaco utilizado. Sua farmacocinética, que consiste nos 

processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (BRUNTON et al., 

2011), bem como sua farmacodinâmica, que está relacionada à interação do 

complexo com os seus receptores (BRUNTON et al., 2011), serão definidas pelas 

características físico-químicas (DILWORTH, 1998). A maioria dos radiofármacos 

utilizados em Medicina Nuclear são para fins diagnósticos (ARAÚJO, 2008; 

RUBENS, 2018). Esses radiotraçadores para uso diagnóstico não possuem ação 

farmacológica, uma vez que são administrados em baixas concentrações (SAHA, 

1998; OLIVEIRA, 2006). 

 Os equipamentos tomográficos utilizados para aquisição de imagens em 

Medicina Nuclear são: a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET, do inglês 

Positron Emission Tomography) e a Tomografia Computadorizada por Emissão de 

Fóton Único (SPECT, do inglês Single Photon Emission Computed Tomography), os 

quais utilizam radionuclídeos emissores de pósitrons (β+) e emissores gama (γ), 

respectivamente. Esses aparelhos podem ser acoplados a uma Tomografia 

Computadorizada (CT, do inglês Computed Tomography), apresentando-se em sua 

forma híbrida: PET/CT e SPECT/CT (COFFEY, 2010). 

 Os principais radioisótopos empregados em Medicina Nuclear são: iodo-

131(131I), índio-111 (111In), tálio-201 (201TI), flúor-18 (18F), tecnécio-99m (99mTc) e o 

gálio-67 (67Ga) (SAHA, 1998; ZIESSMAN, 2014). 
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2.3 TOMOGRAFIAS PET/CT 

 

A tecnologia da Tomografia por Emissão de Pósitrons (do inglês Positron 

Emission Tomography, PET) pode ser aplicada na cardiologia, neurologia e 

psiquiatria, mas é na oncologia sua principal aplicação, sendo uma ferramenta 

interessante para auxiliar no diagnóstico, acompanhamento da evolução da doença, 

resposta terapêutica e estudos de recidivas (CAMARGO, 2005; ROBILOTTA, 2006; 

JASINOWODOLINSKI, 2012). 

 Todo elemento radioativo é caracterizado por possuir um núcleo instável, que 

emite partículas e/ou ondas eletromagnéticas em busca de sua estabilidade. 

Especificamente para aplicação PET são utilizados elementos instáveis emissores 

de pósitrons. Esses elementos possuem excesso de prótons, quando comparados 

com o nuclídeo estável, então, em busca de estabilidade, podem sofrer o processo 

de estabilização nuclear denominado Decaimento de Pósitrons (β+). De maneira 

simples, um próton excedente se transforma em um nêutron, com emissão de um 

pósitron (β+) e um neutrino (υ), como mostra a equação 1 (OKUNO, 2017). O 

elemento pai  
 transmuta-se e a energia da reação é dividida entre o pósitron e o 

neutrino, em proporções que podem variar. 

 

 

 

O pósitron é uma partícula elementar, sendo a antimatéria do elétron. Sua 

carga é +1 e a massa é equivalente a do elétron (DIRAC, 1928). Após ser emitido, o 

β+ percorre uma distância relativamente pequena, que varia de acordo com sua 

energia e densidade de elétrons do meio. Ao atingir o equilíbrio térmico, ocorre a 

aniquilação do pósitron com um elétron do meio material. A maior probabilidade é a 

aniquilação resultar na produção de um par de fótons no mesmo sentido e em 

direções opostas, formando um ângulo de aproximadamente 180°, com energia de 

511 keV cada um (Figura 2) (BONIFÁCIO, 2011).  
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Figura 2 – Processo de aniquilação de pósitron-elétron. 

 

Fonte: CARVALHO, 2012. 

 

A base das imagens PET é a detecção dos fótons de aniquilação por cristais 

que estão associados a circuitos eletrônicos. Ao atingir os detectores, a radiação é 

convertida em cintilações, que por sua vez são convertidos em sinais elétricos, que 

serão decodificados pelos sistemas eletrônicos do equipamento. Diferente dos 

demais tomógrafos, o PET não utiliza colimadores, trabalha com circuitos eletrônicos 

de coincidência, cuja função é avaliar se os fótons gerados pela aniquilação do β+ 

com o elétron atingem os pares de detectores de maneira sincronizada. As 

coincidências são detectadas e enviadas para o software de reconstrução das 

imagens, tornando possível identificar a distribuição do radiofármaco no órgão alvo 

(JASINOWODOLINSKI, 2012). 

 O equipamento PET pode também se apresentar em sua forma híbrida, 

quando acoplado com a CT, dando origem ao PET/CT. A grande vantagem desse 

sistema é fundir as imagens moleculares, obtidas pela PET, com as anatômicas, 

fornecidas pela CT, de modo a obter um diagnóstico preciso e precoce de diversas 

doenças oncológicas (CAMARGO, 2005).  

Dessa forma, as imagens PET/CT por meio do radiofármaco18F-FDG, por 

exemplo, consistem em um mapeamento do metabolismo glicolítico nos diferentes 

órgãos, em que o objetivo é detectar alterações no consumo de glicose que 

indiquem determinadas patologias (GEEST, 2015). 

 

2.4 PRODUÇÃO DE RADIONUCLÍDEOS EM ACELERADORES DO TIPO 

CÍCLOTRONS   
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Na natureza são encontrados poucos radionuclídeos emissores de pósitrons, 

uma vez que a maioria possui tempo de meia-vida curta como, por exemplo, o 

Carbono-11 (t1/2 = 20,4 min), Nitrogênio-13 (t1/2 = 9,96 min) e Oxigênio-15 (t1/2 = 2,07 

min) (ROBILOTTA, 2006). Os que possuem meia-vida longa são raros, podendo 

citar o Sódio-22 (t1/2 = 2,6 anos) e o Potássio-40 (t1/2 = 1,2 x 109 anos) (ROBILOTTA, 

2006).  Dessa forma, faz-se necessário produzi-los artificialmente em aceleradores 

nucleares do tipo cíclotrons ou na forma de geradores (VALLABHAJOSULA, 2011).  

Os isótopos radioativos emissores de pósitrons mais utilizados para 

radiodiagnóstico são: Carbono-11, Nitrogênio-13, Oxigênio-15, Gálio-68, Cobre-64 e 

Flúor-18, isso porque possuem meia-vida relativamente curta, evitando a exposição 

do paciente a doses elevadas, como ocorreria no caso de radioisótopos de meia-

vida longa, porém é tempo suficiente para se conseguir realizar o exame antes de 

decaírem (NASCIMENTO, 2014). No caso do 11C, 13N e 15O, é necessário que o 

acelerador utilizado para produzi-los esteja localizado no próprio centro diagnóstico, 

devido a curta meia-vida (ROBILOTTA, 2006). A Tabela 1 mostra algumas 

características dos principais radioisótopos emissores de pósitrons utilizados em 

radiodiagnóstico produzidos em cíclotron. 

 

Tabela 1 – Principais radioisótopos emissores de pósitrons utilizados em PET. 

Nuclídeo 
T1/2 

(min) 

Modo de 

decaimento 

Reação mais  

comum 

Energia de 

aceleração  

do cíclotron (MeV) 

15O 2,03 100% β+
 

15N(p,n)15O ou 

14N(d,n)15O 
4-10 

13N 9,98 100% β+ 16O(p,α)11C 13-19 

11C 20,4 100% β+ 14N(p,α)11C 11-19 

18F 109,7 

97% β+,  

3% Captura 

eletrônica 

18O(p,n)18F 11-19 

64Cu 777,6 

38% β-,  

19% β+, 

43% CE 

64Ni(p,n)64Cu 11-12 

Fonte: Adaptado de WELCH (2003). 
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A maior parte dos isótopos radioativos para aplicação PET são produzidos em 

cíclotrons. Este equipamento, de maneira geral, consiste em um acelerador de 

partículas carregadas, como por exemplo, íons negativos de hidrogênio (H-) ou 

dêuterons (d-). Essas partículas são emitidas por uma fonte de íons, que se encontra 

localizada na parte central do equipamento. Sob a ação de um forte campo 

magnético perpendicular, as partículas carregadas descrevem um movimento 

circular dentro de duas cavidades metálicas ocas, os “Dees”, que consistem em 

eletrodos em formato de D, responsáveis pela geração de um campo elétrico 

alternado, que por sua vez acelera as partículas (JASINOWODOLINSKI, 2012). A 

alternância de polaridade ocorre de maneira sincronizada, fazendo com que a 

energia cinética das partículas aumente cada vez que elas vão de um eletrodo para 

o outro. Elas descrevem trajetórias espirais, afastando-se do centro a medida que 

sua energia cinética vai aumentando. Quando atingem o ponto máximo de sua 

energia cinética, o feixe de partículas é conduzido por um Sistema de Extração, 

formado por uma folha ultra fina de carbono (WELCH, 2003).  

 Na parte externa do cíclotron, são posicionados os alvos contendo um 

elemento estável (podendo estar na forma gasosa, líquida ou sólida), que será 

bombardeado pelo feixe de partículas aceleradas. O bombardeamento do alvo pelo 

feixe de partículas leva à produção dos radioisótopos, por meio de uma reação 

nuclear. Nesse processo há a geração de calor. Sendo assim, faz-se necessário 

acoplar um sistema de refrigeração, para que o alvo não derreta. Esse sistema é 

baseado em uma bomba que faz circular água ou gás hélio (JASINOWODOLINSKI, 

2012; WELCH, 2003).  

 Especificamente para a produção de 18F, o alvo irradiado é o 18O, cuja reação 

nuclear mais comum é 18O(p,n)18F. O isótopo radioativo 18F com fluoreto pode ser 

utilizado para marcação da desoxiglicose, dando origem ao radiofármaco 18F-FDG 

(OKUNO, 2017). 

 

2.4.1 O isótopo 18F 

 

O elemento flúor (F) está inserido na família dos halogênios na tabela 

periódica. Uma de suas características mais interessantes é que este átomo é o 

único do seu grupo que possui raio de van der Waals muito próximo ao do 

hidrogênio (1,35 e 1,2 Angström, respectivamente). O fato implica que em qualquer 
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molécula orgânica a ligação C-F terá comportamento similar à ligação C-H. Além 

disso, o flúor é o átomo mais eletronegativo dos halogênios e promove a formação 

de dipolos elétricos semelhante a uma hidroxila em uma molécula. Devido essas 

características, o radioisótopo 18F é um emissor de pósitrons bastante difundido na 

Medicina Nuclear, especificamente ideal para radiofármacos PET 

(VALLABHAJOSULA, 2011). 

O 18F é um radionuclídeo que emite pósitrons com baixa energia (0,64 MeV), 

logo possui um curto alcance nos tecidos (máximo de 2,4 mm), fatores que 

contribuem para o fornecimento de imagens com alta resolução. Seu decaimento 

ocorre mais de 97% por emissão de pósitrons, fato que eleva a sensibilidade no 

diagnóstico. Adicionalmente, ele é produzido em altas atividades específicas, além 

de possuir rendimentos de marcação apropriados na síntese de radiofármacos para 

uso PET. Sua meia-vida física de aproximadamente 110 minutos é longa o suficiente 

para permitir seu transporte para outras localidades, possibilitando a realização de 

exames em clínicas mais afastadas dos centros que possuam cíclotrons 

(VALLABHAJOSULA, 2011).A equação 2mostra o decaimento do 18F por emissão 

de pósitrons e na Figura 3 está ilustrado os modos de decaimento do 18F em 18O, 

que ocorre com probabilidade de 97% por emissão de pósitrons e 3% por Captura 

Eletrônica (EC) (OKUNO, 2017). 

 

 

 

Figura 3 – Decaimento radioativo do 18F. Qβ+e QEC são as energias liberadas na 

emissão de pósitron e captura eletrônica. 

 

Fonte: SILVA, 2008. 
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2.5 FLÚOR-18-FLUORODESOXIGLICOSE (18F-FDG) 

  

A primeira síntese da 2-deoxi-D-glicose (DG) data da década de 1960, tendo 

sido aplicada como um agente quimioterápico inibidor de células cancerígenas. Mais 

tarde, em 1976, o Dr. Wolf e colaboradores foram pioneiros na síntese do 

radiofármaco Flúor-18-fluorodesoxiglicose (18F-FDG), desenvolvido no Brookhaven 

National Laboratory em parceria com o Instituto Nacional de Saúde e a Universidade 

da Pensilvânia, todos localizados nos EUA. Inicialmente, a aplicação era voltada 

para a determinação do metabolismo glicolítico no cérebro, porém rapidamente se 

verificou sua utilidade nos estudos do metabolismo glicolítico miocárdico e tumoral 

(WELCH, 2003). 

Em termos bioquímicos, a glicose é um carboidrato do tipo 

monossacarídeo,que representa uma importante fonte de energia primária para a 

maioria dos organismos, desde bactérias até o ser humano. Além disso, é 

precursora de diversas vias metabólicas e pode ser armazenada na forma de 

glicogênio, principalmente no fígado (NELSON, 2011).  

O transporte transmembranar da glicose para dentro da célula é facilitado por 

14 transportadores, denominados GLUTs. Uma vez no interior da célula, o 

metabolismo da glicose tem início no citoplasma em um processo anaeróbio, 

denominado glicólise. Em suma, seu objetivo é degradar a molécula de glicose em 

duas de piruvato por meio da ação de uma sequência enzimática que envolve 11 

reações. Ao final das reações, há a geração de um produto estável, o lactato, e a 

energia gerada nesse processo é convertida em Adenosina Trifosfato (ATP) e 

Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo (NADH). No citoplasma, a primeira etapa da 

glicólise é a fosforilação da glicose, onde a enzima hexoquinase é responsável por 

converter a glicose em glicose-6-fosfato, através da substituição da hidroxila do 

carbono 6 por um grupo fosfato, proveniente da hidrólise do ATP em ADP (Figura 4). 

Várias outras etapas seguem, dando continuidade ao processo de obtenção de 

energia para a célula (NELSON, 2011). 
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Figura 4 – Conversão da glicose em glicose-6-fosfato. 

 
 

Fonte: Adaptado de TEODORO (2011). 
 

Em 1954, Crane (1954) realizou pesquisas com o análogo da glicose, a 2-

desoxi-glicose, concluindo que a ausência da hidroxila na posição do carbono 2 não 

exerce influência sobre a ação da enzima hexoquinase. Ao contrário, a presença 

dessa hidroxila é indispensável para a atuação da fosfoglicose isomerase. Desta 

forma, a 2-desoxi-D-glicose-6-fosfato não consegue ser metabolizada e, 

consequentemente, acumula-se intracelularmente, não servindo de substrato, como 

a glicose (CRANE, 1954). 

Estes resultados foram importantes para definir a posição ideal para realizar a 

radiomarcação da molécula de glicose. No caso do radiofármaco 18F-FDG, o 

radionuclídeo flúor-18 é inserido no carbono 2 da molécula de glicose. Outra 

consequência da ausência da hidroxila no carbono 2da molécula de glicose é que o 

processo de reabsorção nos túbulos renais fica impedido. Sendo assim, o 18F-FDG é 

eliminado por via renal, diferente da molécula de glicose sem a radiomarcação. O 

fato implica em baixa radioatividade do background, que, por sua vez, aumenta a 

proporção sinal-ruído nas imagens e permite a detecção de tumores que não 

estejam localizados nas proximidades dos rins (WELCH, 2003). 

 

2.5.1 Farmacocinética e farmacodinâmica do 18F-FDG 

 

 Segundo Schmiedeberg, farmacologia é definida como uma ciência que 

estuda “os efeitos das substâncias químicas sob condições fisiológicas..., que se 

ocupa da ação dos medicamentos independente de sua importância prática”. Dentre 

as subdivisões desta ciência, estão a farmacocinética e a farmacodinâmica 

(BITTENCOURT, 2013). 
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 A farmacodinâmica aborda os efeitos biológicos e fisiológicos dos fármacos 

no organismo, preocupando-se com aspectos como: absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção (BRUNTON et al., 2011).Especificamente o radiofármaco 

18F-FDG, sendo este um análogo radioativo da glicose, atravessa a membrana 

celular por difusão facilitada através dos transportadores de membrana da glicose, 

processo que ocorre em competição com outros açúcares. Uma vez no interior da 

célula, sucede o processo de fosforilação pela enzima hexoquinase, dando origem à 

glicose-6-fosfato, como já explicado no subitem anterior. A concentração celular do 

18F-FDG, ou seja, o acúmulo do radiofármaco em determinada região, é proporcional 

à atividade glicolítica da célula. As células malignas são caracterizadas por glicólise 

acelerada e redução da capacidade de produzir energia aerobicamente, o que 

implica em altas taxas de captação de glicose, necessária para manter as células 

(IPEN, 2010; TATSUYA, 2002). 

As áreas de maior captação de glicose detectadas nas imagens estão 

associadas ao aumento do número de células tumorais; maior expressão dos 

unitransportadores de glicose da família das GLUTs, especificamente, GLUT1, 

GLUT3 e GLUT5; e aumento da atividade de algumas enzimas glicolíticas, tais como 

a hexoquinase, fosfofrutase e piruvato desidrogenase. Outro parâmetro que difere as 

células tumorais das sadias é o nível de glicose-6-fosfato, uma vez que a 

desfosforilação da glicose ocorre mais lentamente em células cancerígenas. 

Frequentemente os tumores apresentam hipóxia, fato que estimula a captação do 

18F-FDG, a fim de acelerar o metabolismo glicolítico, especialmente o anaeróbio. Em 

oncologia, o 18F-FDG baseia-se no metabolismo diferencial da glicose nos tecidos 

benignos e malignos (IPEN, 2010; NORBERT, 2004).  

As propriedades farmacocinéticas se referem ao caminho percorrido pelo 

fármaco no organismo. Após sua administração intravenosa, o 18F-FDG no 

compartimento vascular obedece a uma cinética biexponencial. Este radiofármaco 

possui uma meia-vida de distribuição de aproximadamente 1 minuto e de 12 minutos 

para eliminação. A captação celular do 18F-FDG é feita por carreadores parcialmente 

insulinodependentes, logo podem ser influenciados por determinadas condições 

fisiológicas, tais como alimentação, condições nutricionais e existência de diabetes 

mellitus (IPEN, 2010; HAUBNER, 2010). 

Como o 18F-FDG sofre apenas a primeira fase da glicólise, o produto 

fluordeoxiglicose-18F-6-fosfato acumula-se na célula, não sendo metabolizado. O 
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processo de desfosforilação realizado pelas enzimas intracelulares ocorre 

lentamente, desta forma a fluordeoxiglicose-18F-6-fosfato fica aprisionada no tecido 

por várias horas. Em indivíduos sadios, o 18F-FDG acumula-se principalmente no 

cérebro (cerca de 7% da atividade administrada) num período de 80-100 minutos 

após injeção; coração (aproximadamente 3%) após cerca de 40 minutos; e uma 

pequena incidência é verificada nas regiões pulmonar e hepática, correspondendo a 

0,3-2,4% da atividade total. Este radiotraçador também se liga ao músculo ocular, 

faringe e intestino, porém em menor extensão (IPEN, 2010). Em indivíduos 

portadores de tumor, de maneira similar, o radiofármaco atravessa a membrana 

celular, sofre apenas a primeira fase da glicólise e fica retido intracelularmente sob a 

forma de fluordeoxiglicose-18F-6-fosfato, marcando, dessa forma, a região tumoral 

(COOK, 1996). 

 A via de excreção do 18F-FDG é predominantemente renal, em que 20% da 

atividade é eliminada pela urina, cerca de duas horas após a injeção (IPEN, 2010).  

 

2.5.2 Indicações e limitações do 18F-FDG 

 

O 18F-FDG é o radiofármaco PET mais usado atualmente, cujas aplicações 

em oncologia estão voltadas para diferenciação de doença benigna e maligna; 

identificação da localização do tumor para planejamento da biópsia ou cirurgia; 

detecção de tumores primários; mensuração do volume de radiofármaco captado 

para classificação do grau de malignidade; estadiamento do tumor; distinção entre 

câncer residual e cicatrizado na fase pós-tratamento; detecção de recidiva; 

determinação da resposta terapêutica e utilização voltada para guiar a radioterapia 

(KOSTAKOGLU, 2003; VIANA, 2012).  

Este radiofármaco é aplicável na detecção de cânceres do sistema 

respiratório, cabeça e pescoço, sistema digestivo, mama, órgãos genitais, tireóide, 

sistema nervoso central, linfoma e tumor primário oculto (JUNIOR, 2010; 

KOSTAKOGLU, 2003).   

O 18F-FDG, na concentração química administrada para fins diagnósticos, 

parece não apresentar atividade farmacodinâmica (IPEN, 2010). 

Apesar de ser amplamente utilizado, o 18F-FDG possui algumas limitações. 

Esse radiofármaco não é específico para detecção de neoplasias com elevado 

metabolismo glicolítico, sua absorção também ocorre em processos inflamatórios e 



33 

 

 

 

lesões granulomatosas, o que pode implicar em diagnósticos falso-positivos. Além 

disso, algumas células apresentam alto consumo de glicose mesmo na ausência de 

patologias, o que acarreta em uma alta captação do 18F-FDG naquela região, como, 

por exemplo, as células cerebrais, ficando difícil distinguir a marcação patológica da 

fisiológica. Acúmulo fisiológico também é verificado no miocárdio, estômago e 

bexiga (COOK, 1996). A distribuição do radiotraçador também fica alterada em 

alguns estados comportamentais, como em casos de estresse ou exercício físico, 

onde há acúmulo em músculo esquelético. Dessa forma, é interessante desenvolver 

métodos para tornar o 18F-FDG mais específico para detecção de tumores, a fim de 

minimizar os diagnósticos falso-positivos (COOK, 1996; IPEN, 2010). 

 

2.5.3 Síntese do 18F-FDG 

 

 Em geral, o 18F-FDG é sintetizado em equipamentos automatizados, 

denominados módulos de síntese. A síntese automatizada apresenta diversas 

vantagens em relação à manual, como, por exemplo, maior reprodutibilidade do 

processo, redução do tempo de síntese, e diminuição da exposição dos operadores 

à radioatividade devido à manipulação (WELCH e REDVANLY, 2003). A maior 

revolução na síntese do 18F-FDG ocorreu em 1986 com a implementação da técnica 

de substituição nucleofílica, onde o nucleófilo é o íon 18F (HAMACHER et al., 1986). 

 Os centros doadores de 18F-FDG para a concretização desse trabalho – 

CRCN-NE, IPEN-SP e CDTN-MG, todos órgãos vinculados à Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) – realizam a síntese desse radiofármaco em módulos 

automatizados. 

Inicialmente, o 18F é produzido no cíclotron e enviado ao módulo de síntese 

em uma solução aquosa. Para separar o 18F da água enriquecida, a solução é 

filtrada através de uma coluna de troca aniônica, em que o íon fluoreto fica retido na 

resina ao passo que as impurezas catiônicas e hidrossolúveis seguem para o frasco 

de descarte, juntamente à água enriquecida. Então, o 18F é eluído com uma solução 

de Água:Acetonitrila (1:1) contendo carbonato de potássio e Kryptofix 222 

(C18H36N2O6), em uma razão equimolar. O produto da eluição é fluoreto de potássio. 

A próxima etapa é a evaporação dos solventes residuais (água/acetonitrila), que 

ocorre em sistema fechado com vácuo de 1 mbar, sob um fluxo de nitrogênio 

ultrapuro e temperatura de 95 °C, obtendo o 18F seco (SCOTT E ROCKLEY, 2012). 
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O Triflato de Manose (SO4CF3), cuja estrutura química está ilustrada na 

Figura 5, é utilizado como precursor da reação, possuindo grupos protetores 

(grupamentos acetila) nos carbonos das posições 1, 3, 4 e 6. No carbono 2 fica 

posicionado o triflato, que é o grupo abandonador (HAMACHER et al., 1986).  

 

Figura 5 – Estrutura química do Triflato de Manose. 

 

Fonte: HAMACHER et al., 1986. 

 

O precursor solubilizado em acetonitrila é adicionado ao 18F livre, dando 

origem a um intermediário radiomarcado na presença de Kryptofix. O ataque do 

fluoreto e a consequente saída do grupo triflato, faz com que a configuração 

estereoquímica do carbono 2, que é quiral, seja invertida. A reação seguinte tem por 

objetivo a remoção dos grupos acetil protetores substituintes das hidroxilas da 

molécula de glicose, utilizando hidróxido de sódio para promover a hidrólise. Assim, 

o18F-Fluorodesoxiglicose já está formado. A seguir, o radiofármaco segue para a 

etapa de purificação. A primeira coluna consiste em uma resina de troca catiônica, 

responsável por remover o Kryptofix 222 e neutralizar o hidróxido de sódio. A 

segunda coluna é de óxido de alumínio e absorve o fluoreto-18F livre. Por fim, o 18F-

FDG é filtrado através de uma coluna C18, que retém espécies não polares, como 

resíduos do produto intermediário radiomarcado não hidrolisado (SCOTT E 

ROCKLEY, 2012). As etapas descritas estão resumidamente ilustradas na Figura 6. 

A síntese completa do FDG tem a duração de aproximadamente 26 minutos, 

contados após a transferência do 18F do cíclotron para o módulo de síntese 

(PRADO, 2015). O rendimento final é em torno de 60% e a solução possuí um 

caráter incolor, pH de 6,5, elevada pureza radioquímica (acima de 95%), química e 

radionuclídica (FERNANDES, 2010).  
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Após ser purificado, o 18F-FDG é enviado para o equipamento de envase, 

onde é realizada a esterilização (através de um filtro de 0,22 µm) e, em seguida, o 

envase. 

Mesmo seguindo devidamente o protocolo de síntese, é fundamental realizar 

o controle de qualidade do 18F-FDG, realizado após o término da síntese, cujo 

objetivo é constatar que o radiofármaco está em acordo aos padrões de qualidade 

estabelecidos pela monografia farmacopeica seguida, sendo a Americana e a 

Europeia as mais utilizadas (EUROPEAN PHARMACOPEIA, 2013; USP, 2008). O 

produto é avaliado quanto à: Identidade e Pureza radioquímica, em que o 

radiofármaco produzido é comparado ao padrão de 18F-FDG, a fim de comprovar 

que produto final possui quantidade aceitável de 18F-FDG; Identidade 

Radionuclídica, teste que avalia se o radionuclídeo produzido de fato foi o 18F, 

através do cálculo de meia vida; Solventes Residuais, pelo qual se verifica se as 

concentrações de etanol e acetonitrila encontram-se em níveis adequados; pH, o 

qual deve estar satisfatório para administração intravenosa em humanos; Residual 

de Kryptofix, que sendo tóxico, não deve ultrapassar determinado limite; 

Esterilidade; Endotoxinas Bacterianas, cujo valor deve estar abaixo do estabelecido; 

por último, Integridade de Membrana Filtrante, o qual verifica a integridade da 

membrana de filtração de poro 0,22 μm, utilizada para esterilização da solução 

(SCOTT E ROCKLEY, 2012). 

 

Figura 6 – Esquema de síntese do 18F-FDG. 

 

Fonte: Adaptado de HAMACHER et al. (1986). 

 

2.6 LIPOSSOMAS 

 

Os lipossomas são vesículas formadas por bicamadas fosfolipídicas 

concentricamente organizadas e funcionam como sistemas de vetorização, podendo 

ser aplicados como nanocarreadores de fármacos (TORCHILIN, 2005; 
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VALENZUELA, 2007). Podem incorporar moléculas lipofílicas, hidrofílicas e 

anfifílicas. As moléculas lipofílicas são armazenadas na bicamada, enquanto as 

hidrofílicas ficam no compartimento aquoso limitado pela bicamada fosfolipídica e as 

anfifílicas são distribuídas ao longo da vesícula, de forma a interagir com as regiões 

polar e apolar (LASIC, 1998; HRCKOVA, 2001). Suas características são definidas 

de acordo com o método de preparação e componentes utilizados na formação das 

vesículas lipossomais (METSELAAR, 2003).  

A Figura 7.c mostra os dois ambientes de solubilidades diferentes que os 

lipossomas possuem, sendo um hidrofóbico (Figura 7.c número 1) e o outro 

hidrofílico (Figura 7.c número 2), isto por consequência da natureza anfipática dos 

fosfolipídios que os compõem, constituídos por uma cabeça polar e duas caudas 

apolares. A Figura 7.d ilustra com detalhes o arranjo dos fosfolipídeos, quando 

inseridos em meio aquoso, em que as caudas ficam isoladas da água e as cabeças 

polares ficam voltadas para as regiões aquosas interna e externa (JESORKA, 2008). 

Esses sistemas lipídicos não são novos, foram propostos na década de 1960 

por Bangham e colaboradores, descritos, inicialmente, como modelos de 

membranas biológicas (BANGHAM, 1965). Foi a partir da década de 1970 que os 

lipossomas começaram a ser aplicados como sistemas de entrega de 

medicamentos. Nas primeiras formulações as vesículas apresentavam instabilidade 

em meio biológico, a taxa de encapsulação dos fármacos era baixa e a via de 

administração não era adequada. Com o avanço das pesquisas, verificou-se a 

importância de caracterizar esses sistemas lipídicos, a fim de controlar alguns 

fatores que influenciam na interação dos lipossomas com o meio biológico, tais 

como: tamanho das vesículas, composição, estabilidade físico-química e biológica, 

taxa de encapsulação dos fármacos e métodos de preparação (LASIC, 1998; 

NELSON, 2011). 
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Figura 7 – Moléculas de fosfolipídios livres (a); bicamada lipídica (b); vesícula 

lipossomal (c); e, interação dos fosfolipídios através das caudas hidrofóbicas com as 

respectivas cabeças hidrofílicas voltadas para os meios aquosos interno e externo 

(d). 

 

Fonte: Adaptado de JESORKA (2008). 
 

2.6.1 Classificação dos lipossomas 

 

 Os lipossomas podem ser classificados de acordo com suas propriedades 

químicas e físico-químicas, que variam de acordo com sua composição lipídica, 

diâmetro vesicular, lamelaridade, carga superficial e método de preparação.  

 

2.6.1.1 Classificação de acordo com o diâmetro e número de bicamadas 

 

Os lipossomas podem ser classificados morfologicamente em: vesículas 

unilamelares pequenas (SUVs), os quais possuem diâmetro compreendido entre 10 

e 100 nm; vesículas unilamelares grandes (LUVs), com diâmetro entre 100 e 1000 

nm; vesículas multilamelares (MLVs); oligolamelares (OVVs), quando pequenas 

vesículas são incorporadas dentro de uma maior; e vesículas gigantes unilamelares 

(GUVs), quando são maiores que 1 μm. As vesículas unilamelares, como o próprio 

nome já indica, são formadas por uma única bicamada, enquanto as multilamelares 

são formadas por mais de uma bicamada, sendo estas separadas por 

compartimentos aquosos (Figura 8) (SAHOO, 2003; TRESSET, 2009). 
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Figura 8 – Classificação dos lipossomas quanto a morfologia. 

 
Fonte: TRESSED, 2009. 

 

2.6.1.2 Lipossomas convencionais e de circulação prolongada 

 

 Os lipossomas convencionais são compostos de fosfolipídios, colesterol e um 

lipídeo com carga positiva ou negativa, que são os responsáveis por evitar a 

agregação das vesículas, implicando no aumento da estabilidade em suspensão 

(BATISTA, 2007). A grande limitação na utilização dos lipossomas convencionais 

para aplicação em diagnóstico de tumores, é que, quando administrados por via 

endovenosa, são reconhecidos pelas células do sistema fagocitário mononuclear 

(SFM), sofrendo adsorção de proteínas séricas, as opsoninas, principalmente no 

fígado, baço e medula óssea, sendo, dessa forma, rapidamente removidos da 

circulação (BARROS, 2015). 

Para solucionar o problema, existem alguns métodos, como a incorporação 

na membrana dos lipossomas decomponentes hidrofílicos naturais ou polímeros 

hidrofílicos sintéticos (BATISTA, 2007). Um dos polímeros hidrofílicos mais utilizados 

são os polietilenoglicóis (PEG), que modificam a interação das vesículas lipossomais 

com o ambiente, de maneira a diminuir o processo de reconhecimento molecular e a 

consequente captura pelos macrófagos, permitindo que os lipossomas fiquem mais 

tempo na circulação e distribuam o fármaco encapsulado em outros órgãos além 

daqueles do SFM (BARROS, 2015). Esses lipossomas furtivos apresentam uma 

captação pelo fígado de apenas 10 a 15%, porcentagem bem menor quando 

comparada com os lipossomas convencionais, que se acumulam de 80 a 90% neste 
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órgão (MACHADO, 2007; ZAMBONI, 2005). A Figura 9 é um esquema dos 

lipossomas de circulação prolongada.  

 

Figura 9 – Representação de polietilenoglicóis na superfície da membrana lipossomal. 

 
Fonte: BARROS (2012). 

 

 Na Figura 10 está ilustrada a estrutura química e a conformação 

tridimensional da molécula de um fosfolípide peguilado, a 

diestearoilfosfatidiletanolamina-polietilenoglicol2000 (DSPE-mPEG2000).  

 

Figura 10 – Estrutura química e conformação tridimensional da molécula de 

diestearoilfosfatidiletanolamina-polietilenoglicol2000 (DSPE-mPEG2000). 

 
Fonte: AVANTI POLAR LIPIDS (2016). 
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2.6.1.3 Lipossomas pH-sensíveis 

 

 Os lipossomas pH-sensíveis se enquadram na categoria dos lipossomas 

polimórficos, os quais se tornam reativos devido à mudança na sua estrutura 

desencadeada por alterações de pH, temperatura ou carga eletrostática (BATISTA, 

2007). Eles são preparados com fosfolipídios sensíveis ao pH, os derivados das 

fosfatidiletalonaminas (PE), como por exemplo, a dioleoilfosfatidiletanolamina 

(DOPE).O interesse em sua utilização está relacionado ao fato deles liberarem o 

fármaco no citoplasma ou no tecido intersticial de tumores, uma vez que estes têm 

pH mais ácido que o fisiológico (pH 7,4).Estes lipossomas são capturados pelas 

células por endocitose e sofrem desestabilização e/ou fusionam com a membrana 

dos lisossomos na presença de pH ácido no interior destes, ocorrendo, desta forma, 

a liberação do material encapsulado no citoplasma. Em geral, as bicamadas dos 

lipossomas sensíveis ao pH se desestabilizam na presença de pH entre 5 e 6.3 

(DERYCKE, 2004; CARVALHO Jr, 2007). 

 Os derivados das fosfatidiletalonaminas organizam-se em meio aquoso, a 

temperatura ambiente, porém não são capazes de formar vesículas, se 

apresentando sob a forma hexagonal (SIEGEL, 1986). Sendo assim, para a 

formação de lipossomas com esses fosfolipídios faz-se necessário a adição de 

agentes estabilizantes, em geral lipídeos carboxilados, como é o caso do 

hemisuccinato de colesterol (CHEMS), que se apresentam sob a forma ionizada em 

pH fisiológico. Os estabilizantes se inserem na estrutura molecular dos fosfolípides, 

o que implica no aparecimento de repulsões eletrostáticas entre os grupamentos 

carboxila (do estabilizante) e os grupos fosfato (dos fosfolipídios), favorecendo a 

organização lamelar e possibilitando a formação dos lipossomas (OLIVEIRA, 2000). 

Na Figura 11 está ilustrado como ocorre a organização dos derivados da PE na 

presença das CHEMS. 
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Figura 11 – Organização dos derivados da PE na presença de CHEMS. 

 
Fonte:  Adaptado de BARROS (2012). 

 

2.6.2 Propriedades físicas e físico-químicas dos lipossomas 

 

As características físicas e físico-químicas dos lipossomas são de 

fundamental importância para suas aplicações e definição de suas propriedades, 

uma vez que as referidas afetam diretamente a distribuição das partículas, a 

lamelaridade, a permeabilidade, a estrutura da bicamada e a taxa de encapsulação 

(SAHOO, 2003).  

 

2.6.2.1 Transição de fase dos lipídeos 

 

A composição lipídica dos lipossomas altera sua fluidez. Dessa forma, essas 

vesículas lipídicas podem se apresentar na fase cristal-líquido (fluido) ou fase gel 

(sólido). A fase cristal-líquido ocorre quando os lipossomas são compostos por 

lipídeos cuja temperatura de transição de fase (Tm) é inferior à temperatura do meio 

de interesse, onde os lipídeos e suas cadeias de hidrocarboneto apresentam grande 

liberdade de movimento e encontram-se desordenadas. Ao contrário, quando os 

lipídeos constituintes das vesículas possuem Tm maior do que a temperatura do 

meio estudado, encontram-se na fase gel, caracterizada por movimento restrito dos 

lipídeos e conformação “toda-trans” das cadeias de hidrocarboneto (FRÉZARD, 

1999; YAROSH, 2001). 
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 Corriqueiramente, as formulações lipossomais utilizam colesterol, pois além 

de melhorar a fluidez da bicamada lipídica, auxiliam na estabilidade do lipossoma na 

presença de fluidos biológicos, como,por exemplo, o sangue, reduzindo a interação 

das proteínas plasmáticas com as membranas dos lipossomas, o que contribui para 

a diminuição da desestruturação dos mesmos. O colesterol é uma molécula 

anfifílica, logo ao ser inserido na membrana seu grupo hidroxila fica orientado na 

direção da cabeça polar, enquanto a cadeia alifática é alinhada paralelamente às 

cadeias dos ácidos graxos. Na fase gel o colesterol torna a membrana mais 

permeável e na fase cristal-líquido ele reduz sua permeabilidade. Na Figura 12 está 

ilustrada as fases das membranas lipídicas e a consequência da incorporação do 

colesterol (FRÉZARD, 2005; WIEBER, 2012). 

 

Figura 12 – Fases das membranas lipídicas e incorporação do colesterol. 

 
Fonte: Adaptado de FRÉZARD (2005). 
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2.6.2.2 Diâmetro e índice de polidispersão das vesículas lipossomais 

 

 O diâmetro das vesículas lipossomais e a homogeneidade na distribuição de 

tamanho são fatores de grande importância na estabilidade dessa forma 

farmacêutica. O aumento do diâmetro é proporcional ao aumento da eficiência de 

encapsulação, porém é inversamente proporcional à estabilidade e capacidade de 

extravasamento do lipossoma. A faixa ótima do diâmetro dos lipossomas fica 

compreendida entre 80 e 200 nm, pois é um meio termo entre a eficiência de 

encapsulação, a estabilidade das vesículas e a capacidade de extravasamento. 

Muitos trabalhos propõem a utilização de lipossomas unilamelares homogêneos com 

diâmetro entre 50 e 200 nm (ARULSUDAR, 2003; BARROS, 2012;BARROS, 2011; 

KONDO, 2003;MOTA, 2015; OKU, 2011; SILVA, 2016).  

 Existem diferentes técnicas utilizadas para avaliar o diâmetro e a distribuição 

de tamanho dos lipossomas, dentre as quais a técnica de espalhamento dinâmico de 

luz (DLS, do inglês Dinamic Light Scattering) e microscopias (BERGER, 2001; 

WAGNER, 2010). O DLS, também chamado de espectroscopia de correlação de 

fótons ou espalhamento quase elástico de luz, consiste numa técnica 

espectroscópica capaz de mensurar o diâmetro hidrodinâmico de partículas em 

suspensão, sendo ideal para partículas com diâmetro compreendido entre 1 e 5000 

nm (MALVERN, 1996; MALVERN, 2018). A técnica de DLS consiste na análise da 

taxa de difusão das partículas de determinada amostra através de um fluido. Um 

feixe de laser com determinado comprimento de onda é aplicado a um determinado 

ângulo em uma dada amostra, de forma que as partículas presentes espalhem a luz. 

Esta luz é captada por um cabo de fibra ótica, que se encontra a um determinado 

ângulo, e transmitida para um tubo fotomultiplicador, que a transforma em um sinal 

elétrico (BECHTOLD, 2011; MALVERN, 2018). A luz espalhada pelas partículas 

sofre flutuações no tempo, pois as referidas possuem movimento aleatório ou 

também chamado de browniano. As partículas menores se movimentam mais 

rapidamente, se comparadas com as maiores, logo causam rápidas modificações no 

espalhamento da luz. Já as partículas com diâmetro maior, possuem coeficientes de 

difusão menor, causando flutuações menores na intensidade do espalhamento da 

luz. Como pode ser observado, existe uma relação entre a luz espalhada pelas 

partículas e o coeficiente de difusão das mesmas.  
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 O comportamento da distribuição do diâmetro das vesículas é avaliado pelo 

índice de polidispersão (PDI). Seu valor é calculado estatisticamente e varia de 0,0 a 

1,0, onde valores mais próximos de zero indicam sistemas mais homogêneos ou 

monodispersos, enquanto valores mais próximos de um indicam sistemas 

heterogêneos ou polidispersos (KIM et al., 2009). Na Tabela 2 estão mostrados os 

valores dos índices de polidispersão e suas respectivas classificações. 

 

Tabela 2 – Classificação das dispersões baseado no índice de polidispersão. 

Índice de polidispersão Classificação 

0,0 – 0,05 População monodispersa 

0,05 – 0,08 População quase-monodispersa 

0,08 – 0,3 População com baixa polidispersidade 

0,3 – 0,6 População com média polidispersidade 

>0,7 População muito polidispersa 

Fonte: KIM, 2009. 

 

2.6.2.3 Potencial zeta 

 

 O potencial zeta é uma variável de fundamental importância para estudar a 

estabilidade das formulações lipossomais. Quanto maior o valor em módulo da carga 

superficial das partículas, maior a estabilidade (SAMPAIO, 2007).  

Não é possível medir o potencial zeta de maneira direta, as medidas são 

realizadas indiretamente através do estudo acerca da magnitude da repulsão ou 

atração entre as partículas, de modo a inferir se elas estão aglomeradas ou mais 

afastadas (CASALS, 2003). 

A determinação da grandeza da carga elétrica é usualmente realizada por 

meio de mobilidade eletroforética. Nessa técnica a solução coloidal diluída é 

colocada em uma cuba com dois eletrodos, então aplica-se um potencial elétrico à 

suspensão. O resultado será o deslocamento das partículas com carga líquida para 

o eletrodo de carga contrária, sendo a velocidade das mesmas proporcional à sua 

carga elétrica e ao campo elétrico aplicado. Desta forma, é possível calcular a 

mobilidade eletroforética, definida como o quociente da velocidade do deslocamento 

pelo campo elétrico aplicado, que é expressa em m2/sV (SAMPAIO, 2007). Um 



45 

 

 

 

sistema é considerado estável quando o valor do potencial zeta é maior que +30 mV 

ou mais negativo que -30 mV (MALVERN, 1996). 

 

2.6.2.4 Teor e eficiência de encapsulação 

  

 Na escolha do método de preparação dos lipossomas, principalmente quando 

se trata da encapsulação de substâncias farmacêuticas, dois parâmetros 

importantes devem ser considerados: taxa de encapsulação e proporção substância 

encapsulada/lipídeo. Essas variáveis podem ser otimizadas de acordo com o 

método de encapsulação empregado e lipídeos utilizados para a formação da 

membrana. É interessante obter altas taxas de encapsulação, pois, na maioria das 

vezes, o conteúdo não encapsulado é descartado. Além disso, a relação substância 

encapsulada/lipídeo influencia na quantidade de lipídeo a ser administrada ao 

paciente, o que pode aumentar os riscos de efeitos colaterais relacionados aos 

lipídios (FRÉZARD, 2005). 

 Em teoria, substâncias lipofílicas, as quais são incorporadas na membrana 

dos lipossomas, podem atingir taxas de encapsulação próximas de 100%, diferente 

das hidrofílicas, como, por exemplo, o 18F-FDG, em que é teoricamente impossível 

alcançar taxas tão elevadas de encapsulação, uma vez que é necessário co-existir 

compartimentos aquosos internos e externos (FRÉZARD, 2005; ALVES, 2007).   

 

2.6.3 Estabilidade física e química dos lipossomas 

 

 Para os lipossomas atuarem como carreadores de fármacos faz-se 

necessário que os mesmos mantenham-se estáveis por um determinado período de 

tempo. Durante o período de estocagem esses estão susceptíveis a sofrer 

mudanças químicas e físicas. As mudanças físicas incluem agregação e fusão das 

vesículas fosfolipídicas, enquanto as mudanças químicas estão relacionadas com a 

hidrólise das ligações éster dos fosfolipídeos em suspensões aquosas e processo de 

oxidação dos fosfolípideos que contém ácidos graxos insaturados, podendo haver 

também a oxidação do colesterol (CHOW, 1995; INGVARSSON, 2011). 

 Para aplicação industrial, a estabilidade química, física e biológica das 

formulações lipossomais é de fundamental importância no processo de estocagem. 

É indispensável conseguir baixo índice de polidispersão das vesículas, boa 
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eficiência de encapsulação e minimizar a degradação de todos os compostos. 

Existem várias formas de alcançar essa estabilidade, como a modificação de pH, 

ajustes de força iônica, adição de agentes anti-oxidantes e gelificação. Há também a 

possibilidade de armazenar lipossomas a baixas temperaturas sob a forma 

liofilizada, através do uso de crioprotetores (YANG, 2006; TONIAZZO, 2015). 

 A liofilização é um processo de desidratação de substâncias sensíveis ao 

calor. Sua utilização é uma alternativa de retirar água do sistema sem que haja 

hidrólise dos fosfolipídeos. Nesta técnica, na primeira etapa a solução ou suspensão 

líquida é congelada, em seguida, a pressão sobre a substância congelada é 

reduzida, e para finalizar, a água é removida pelo processo de sublimação 

(AULTON, 2005). De maneira simples, o processo de liofilização ocorre em três 

fases: (i) congelar a suspensão lipossomal; (ii) realizar a primeira secagem, onde 

ocorre a retirada de água por sublimação até 0,5% e (iii) secagem secundária, que 

consiste na remoção da água residual e o produto é um pó seco poroso (AULTON, 

2005; MOHAMMED, 2006; INGVARSSON, 2011). 

 Como mencionado, a liofilização é bastante eficiente para aumentar a vida de 

prateleira dos lipossomas, porém os processos de congelamento e secagem podem 

danificar as vesículas lipossomais, contribuindo para que haja fenômenos de 

agregação e/ou fusão. Além disso, a reidratação da formulação pode alterar o 

diâmetro dos lipossomas. Desta forma, é necessária a incorporação de agentes 

estabilizantes durante o processo de liofilização, como, por exemplo, os açúcares e 

seus derivados (MOHAMMED, 2006; CHEN, 2010). 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 MATERIAL 

 

Este trabalho foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de 

Farmacotécnica e Tecnologias Farmacêuticas (LTF) da UFMG, Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN-MG/CNEN) e Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN-SP/CNEN/USP). 

Os lipídeos dioleilfosfatidiletanolamina (DOPE), 

diestearoilfosfatidiletanolamina-polietilenoglicol2000 (DSPE-mPEG2000) e o 

hemisuccinato de colesterila (CHEMS) foram adquiridos da Lipoid (Alemanha). 

 O radiofármaco flúor-18-fluorodesoxiglicose (18F-FDG) foi doado pelo Centro 

Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE/CNEN), Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN-MG/CNEN) e pelo Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN). 

 Os reagentes: NaOH, NaCl, clorofórmio, HCl, glicose e trealose (Sigma-

Aldrich Chemical Company (EUA)) foram doados pelo Laboratório de 

Farmacotécnica e Tecnologias Farmacêuticas da UFMG e pelo IPEN/CNEN.  

 Os animais foram adquiridos no biotério central do IPEN/CNEN.  

 Os ensaios realizados em animais foram previamente aprovados pelo comitê 

de ética no IPEN, sob o protocolo de número 181/17. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

3.2.1 Preparação dos lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada 

(LipopHS) 

 

Para a formação dos lipossomas foi utilizada a metodologia de hidratação de 

filme lipídico, como descrito por Chen (1996) e adaptada por Barros (2015) (Figura 

13). Para a formação do filme lipídico, os lipídeos DOPE, CHEMS e DSPE-mPEG2000 

foram solubilizados em clorofórmio, utilizando a razão molar de 5,7:3,8:0,5, 

respectivamente. Os lipossomas foram produzidos nas concentrações lipídicas de 

20, 40 e 80 mM. 
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Inicialmente, o solvente orgânico foi evaporado com o auxílio de um 

evaporador rotatório sob pressão reduzida, havendo a formação do filme lipídico. Em 

seguida, o filme obtido foi hidratado com uma solução de NaCl (10mM) e foi 

adicionado NaOH (0,1 M) em quantidade suficiente para promover a ionização 

completa do CHEMS. Desta forma, vesículas multilamelares se formaram 

espontaneamente. Para a obtenção das vesículas unilamelares pequenas, as 

vesículas multilamelares foram filtradas sequencialmente através de membranas de 

policarbonato com poros de 0,4, 0,2 e 0,1 μm, com o auxílio de uma extrusora de 

média pressão. Foram realizados 5 ciclos de filtração em cada membrana. 

 

Figura 13 – Preparação dos lipossomas. 

 

Fonte: Adaptado de Nunes (2016). 

 

3.2.2 Caracterização dos LipopHS 

 

 Os LipopHS foram caracterizados quanto ao diâmetro médio das vesículas, 

índice de polidispersão, potencial zeta e taxa de encapsulação.   

  

3.2.2.1 Diâmetro médio das vesículas e índice de polidispersão 

 

O diâmetro médio e a distribuição de tamanho dos lipossomas foram 

determinados por espalhamento dinâmico de luz (DLS), utilizando o equipamento 

Zetasizer ZS90 (Malvern Instruments, Inglaterra). Inicialmente, amostras de 50 µL de 

lipossomas foram diluídos em 1 mL de NaCl 0,9% (p/v). As medidas foram 

realizadas a 25 °C e um ângulo de 90°. Os experimentos foram realizados em 

triplicata e as caracterizações no Zetasizer também foram feitas em triplicata, logo os 

resultados correspondem à média de nove medidas. 
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3.2.2.2 Potencial zeta 

 

O potencial zeta foi determinado pelas técnicas de espalhamento dinâmico de 

luz e mobilidade eletroforética das vesículas lipossomais. Para essa finalidade, foi 

necessário diluir a formulação 250 vezes em solução de NaCl 0,9% (p/v). Os 

experimentos foram realizados em triplicata, a uma temperatura de 25 °C e um 

ângulo de 90°. Os resultados correspondem à média de nove medidas. 

 

3.2.3 Testes com crioprotetores  

 

Para a escolha do crioprotetor mais adequado para a formulação de LipopHS 

foram realizados testes com dois carboidratos, a glicose e a trealose. Nessa etapa, 

foram utilizados lipossomas numa concentração molar de 10 mM, segundo Barros 

(2012). Outra motivação para realização dos testes com crioprotetores utilizando 

formulações lipossomais com baixa concentração molar foi a pequena quantidade 

de lipídeos disponíveis para realização dos experimentos.  

 Inicialmente, foram realizados testes de congelamento/descongelamento 

utilizando a glicose e a trealose como agentes crioprotetores na formulação de 

LipopHS. Para tanto, alíquotas de 1 mL de lipossomas foram adicionados a frascos 

contendo glicose e trealose nas proporções crioprotetor:fosfolipídeos (M/M) de 2:1 e 

3:1, respectivamente. Como parâmetro, o mesmo processo de 

congelamento/descongelamento foi utilizado sem a presença de crioprotetores. 

Todos os testes foram realizados em triplicata e as variáveis avaliadas foram 

diâmetro médio das vesículas, índice de polidispersão e potencial zeta, seguindo 

metodologia descrita em 3.2.2. 

  

3.2.4 Encapsulação do 18F-FDG em lipossomas pH-sensíveis de circulação 

prolongada 

 

 
18F-FDG foi encapsulado em lipossomas pH-sensíveis de circulação 

prolongada pelo método dos ciclos de congelamento/descongelamento. Para tanto, 

lipossomas nas concentrações molares de 20, 40 e 80 mM foram adicionados a 

frascos de penicilina contendo trealose em pó na proporção crioprotetor:fosfolipídeo 

(M/M) de 3:1, definida experimentalmente de acordo com ensaios descritos no item 
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3.2.3. A mistura foi homogeneizada em vórtex por 1 minuto. Em seguida, foram 

adicionados 250 µL de 18F-FDG radioativo em quantidade suficiente para obter a 

metade da concentração lipídica inicial da formulação lipossomal, ou seja, 10, 20 e 

40 mM, respectivamente. A atividade das amostras de 18F-FDG foi determinada por 

meio de medições em activímetro (CAPINTEC – CRC-15R) antes do processo de 

encapsulação. Por fim, as formulações foram submetidas a cinco ciclos de 

congelamento, durante cinco minutos, em nitrogênio líquido ou gelo seco, seguido 

por descongelamento em banho-maria a 37 °C (BARROS, 2015). 

Para quantificar o 18F-FDG adsorvido nas vesículas lipossomais, a 

metodologia de encapsulação foi repetida, excetuando-se a fase dos ciclos de 

congelamento/descongelamento (BARROS, 2011).  

 Com o objetivo de separar eficientemente o 18F-FDG livre do encapsulado nos 

lipossomas (purificação), foram testadas três metodologias: formação de pellet em 

centrífuga, filtração através de filtros AMICON e filtração em colunas de Sephadex. 

 

3.2.4.1 Formação de pellet 

 

 Após o processo de encapsulação, descrito no item 3.2.4, foi testada a 

metodologia de formação de pellet em centrífuga, para separar o 18F-FDG livre do 

encapsulado. Para tanto, logo após o processo de encapsulação, os lipossomas 

foram submetidos à centrifugação numa velocidade de 17.000 rpm, a 4 °C e foram 

realizadas 3 lavagens, cada uma de 30 minutos. A cada lavagem o sobrenadante 

era armazenado em um microtubo eppendorf e o pellet era ressuspenso em solução 

de NaCl 0,9% (p/v), de modo a obter o volume inicial. Ao final das três lavagens, a 

atividade do pellet e do sobrenadante foi mensurada em activímetro. A porcentagem 

de encapsulação total (PE%total), ou seja, o radiofármaco encapsulado mais o 

adsorvido na superfície das vesículas, foi calculada de acordo com a equação 3. 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

3.2.4.2 Filtração em AMICON 

 

 Alíquotas de 500 µL de LipopHS-18F-FDG foram adicionadas a filtros AMICON 

(30 kDa). Esses filtros foram acoplados a microtubos eppendorfs e submetidos à 

centrifugação, respeitando a velocidade máxima recomendada pelo fabricante, para 

que não houvesse rompimento das membranas de filtração (15.000 rpm, 4°C) por 30 

minutos. Foram realizadas três lavagens, onde a cada ciclo de centrifugação o 

filtrado era transferido para um eppendorf e adicionava-se NaCl 0,9% (p/v) aos 

filtros, até completar o volume inicial. Após as três lavagens, a atividade presente no 

filtro e no filtrado foi mensurada em activímetro. A atividade presente no filtro foi 

considerada o radiofármaco encapsulado e adsorvido nas vesículas lipossomais, 

enquanto a atividade detectada no filtrado foi considerada o 18F-FDG livre. A 

porcentagem de encapsulação total (PE%total) foi calculada segundo a equação 4. 

 

 

 

3.2.4.3 Filtração em colunas de Sephadex 

 

A filtração da formulação em colunas de sephadex foi baseada na 

metodologia descrita por New (1990). Foram testadas seis colunas a fim de verificar 

a que melhor conseguia reter o 18F-FDG livre: PD-10, G-10, CM Sephadex, C-25, G-

25 Coarse e LH-20. Todas as sephadex foram previamente hidratadas com solução 

de NaCl 0,9% (p/v) por 24 horas. Então, as colunas foram estruturadas em seringas 

de 1 ou 3 mL. Para tanto, uma porção de lã de vidro foi depositada em cada seringa 

e adicionou-se as suspensões de sephadex hidratadas até atingir a marca de 1 ou 3 

mL, como mostra o exemplo da Figura 14. As seringas foram encaixadas em tubos 

Falcon de 15 mL e centrifugadas a 1.200 x g por 1 minuto, para empacotamento da 

sephadex. As colunas foram lavadas 10 vezes com água deionizada e duas vezes 

com NaCl 0,9% (p/v).  
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Figura 14 – Composição da coluna de Sephadex. 

 

Fonte: Adaptado de Martins (2007). 

 

Alíquotas de 250 ou 500 μL de 18F-FDG radiativo foram adicionadas nas 

colunas e centrifugadas a 2.000 x g por 2 minutos. A atividade presente nas colunas 

foi considerada o 18F-FDG retido pela sephadex, enquanto a atividade mensurada no 

filtrado foi considerada 18F-FDG não retido. Dessa forma, a percentagem de 

retenção (PR%) do 18F-FDG foi calculada de acordo com a equação 5. 

 

 

 

 Após o processo de encapsulação ou ensaio de adsorção do 18F-FDG nos 

lipossomas, alíquotas de 500 μL da formulação foram adicionadas às colunas mais 

adequadas para a purificação, como previamente definido, e as mesmas foram 

centrifugadas a 2.000 × g por 2 minutos. A atividade presente no filtro e na coluna foi 

mensurada em activímetro e a percentagem de encapsulação total (PE%total) ou a 

percentagem de 18F-FDG adsorvido foram calculadas de acordo com as equações 6 

ou 7, respectivamente.  
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A percentagem de encapsulação real do 18F-FDG nos lipossomas (taxa de 

encapsulação real) foi obtida subtraindo a percentagem de 18F-FDG adsorvido da 

percentagem de encapsulação total (equação 8). 

 

 

 

3.2.5 Ensaios de viabilidade celular de linhagens humanas sadia e tumoral 

expostas a LipopHS-18F-FDG 

 

A viabilidade celular das linhagens de células endoteliais da veia umbilical 

humana (HUVEC) e células de tumor gástrico (MKN-45) expostas a formulações 

LipopHS e LipopHS-18F-FDG foi avaliada pelo ensaio de Sulforrodamina B, segundo 

metodologia descrita por Skehan (1990) e adaptada por Santos et al. (2016). 

Primeiramente, as células das linhagens humanas sadias e tumorais, obtidas 

do banco de células do IPEN/CNEN, foram cultivadas em meio DMEM ou RPMI, 

respectivamente, ambos suplementados com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% 

de antibiótico/antimicótico. As culturas de células foram mantidas em uma câmara de 

CO2 a 5%, numa temperatura de 37 °C. 

Após expansão suficiente para realização dos experimentos, as células foram 

tripsinizadas, contadas em uma câmara de Neubauer e plaqueadas em placas de 

microdiluição de 96 poços, com densidade de 2 × 103 células/poço. Todas as placas 

foram mantidas a 37 °C, 5% de CO2, por 24 horas, tempo necessário para que as 

células consigam aderir aos poços. Após esse período, as células foram tratadas 

com diluições seriadas de LipopHS-18F-FDG ou LipopHS, em uma faixa de 

concentração lipídica de 10 a 0,0097 mM (MAIA, 2017), e novamente incubadas sob 

as mesmas condições descritas acima. Como controle negativo, foi utilizado meio de 

cultura sem nenhum tratamento. Nos tempos de 24, 48 e 72 horas após o 

tratamento, foi adicionada uma solução gelada de Ácido tricloroacético (TCA) a 50% 

(w/v) e as placas foram incubadas por 60 minutos a 4 °C para fixar as células às 
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placas. Então, o sobrenadante foi descartado, as placas foram lavadas 5 vezes em 

água da torneira e secas ao ar livre.  

Cada poço recebeu uma solução de Sulforrodamina B diluída em 0,1% de 

ácido acético, sendo, posteriormente, incubadas por 10 minutos a temperatura 

ambiente. Em seguida, as placas foram lavadas cinco vezes em uma solução de 

ácido acético, a fim de remover a coloração inespecífica, e secas ao ar livre. Foram 

realizados dois experimentos independentes, ambos em triplicata. 

Por fim, a coloração obtida pela solução de Sulforrodamina B foi solubilizada 

pela adição de base Trizma a 100 mM e a absorbância foi mensurada num leitor de 

placas de ELISA, utilizando um comprimento de onda de 490 nm. Os valores de 

absorbância de todos os grupos, obtidos do leitor de ELISA, foram normalizados em 

relação ao grupo controle, ou seja, as células não tratadas. Os grupos controle estão 

indicados nos gráficos como concentração zero. Em todas as análises, foi 

considerado o valor médio de absorbância em cada uma das concentrações 

testadas, acompanhado do respectivo desvio padrão. 

A viabilidade celular foi expressa em percentagem. Os valores de EC50 foram 

calculados no software GraphPad Prism versão 8, a partir dos valores médios de 

absorbância normalizados em relação ao grupo controle.  

 

3.2.6 Ensaios de biodistribuição em camundongos sadios 

 

 Foram realizados ensaios em camundongos sadios, a fim de comparar o perfil 

de biodistribuição do 18F-FDG livre e encapsulado em lipossomas (LipopHS-18F-

FDG). Os ensaios in vivo tiveram aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais do IPEN, sob o protocolo de número 181/17. 

Todos os animais foram mantidos no Biotério Central do IPEN/CNEN sem 

restrição de água e ração e em ciclo de claro/escuro (12h/12h). Um dia antes da 

realização dos ensaios, os animais foram transferidos para o biotério de 

experimentação animal do Centro de Radiofarmácia do IPEN, onde foram 

submetidos a um jejum de 12 horas (FUEGER et al., 2006). 

 Foram utilizados 12 camundongos machos BALB/c, com peso médio 

compreendido entre 28-33 g e idade entre 10 e 12 semanas. Os ensaios foram 

realizados nos tempos de 60 e 120 minutos após a administração do 18F-FDG ou do 

LipopHS-18F-FDG, considerando o tempo de biodistribuição do radiotraçador no 
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organismo (FUEGER et al., 2006; ZHAO, 2019). Estes animais foram divididos em 

quatro grupos, de acordo com o fármaco administrado e o tempo de sacrifício, da 

seguinte forma: 

Grupo 1 – injeção de 18F-FDG livre (160 µCi)/60 min; 

Grupo 2 – injeção de 18F-FDG livre (160 µCi)/120 min; 

Grupo 3 – injeção de LipopHS-18F-FDG (62 µCi)/60 min; 

Grupo 4 – injeção de LipopHS-18F-FDG (62 µCi)/120 min. 

 

Os animais foram anestesiados com o anestésico inalatório Isoflurano e, 

posteriormente, sacrificados, conforme os tempos citados. Foram retirados órgãos e 

tecidos de interesse, considerando a captação fisiológica esperada para o 18F-FDG 

(FUEGER et al., 2006; ZHAO, 2019), bem como para os lipossomas (FERREIRA, 

2012; BARROS, 2015; NUNES, 2018), tais como: cérebro, coração, bexiga, pulmão, 

fígado, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, músculo, rins, sangue, 

estômago, vesícula biliar, osso, pele e baço. Em seguida, os órgãos/tecidos foram 

lavados, para retirar o excesso de sangue, pesados e levados ao contador gama de 

poços (PACKARD – COBRA II – AUTO GAMMA) para mensurar a atividade 

presente em cada um. Os resultados foram expressos como percentual de dose 

injetada por grama de tecido (%ID/g).  

 

3.2.7 Análise Estatística 

 

A análise estatística para interpretação dos resultados foi realizada através do 

software GraphPad Prism 8. Os grupos experimentais foram comparados por análise 

de variância (ANOVA), seguida pelo pós-teste de Fisher-Bonferroni. Para 

comparação de apenas duas amostras, foi aplicado o teste t de Student. Em todos 

os casos adotou-se o intervalo de confiança de 95% e as diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas para p ˂ 0,05. Todos os experimentos 

foram realizados em triplicata e os valores foram expressos como média ± desvio 

padrão (média ± DP). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PREPARAÇÃO DOS LIPOSSOMAS pH-SENSÍVEIS DE CIRCULAÇÃO 

PROLONGADA (LipopHS) 

 

 Após a hidratação do filme lipídico, os lipossomas formados apresentaram 

tamanho de partícula e PDI elevados, o que justifica a necessidade de ajuste do 

tamanho dos mesmos, que foi realizada através de extrusões sequenciais em 

membranas de policarbonato de poros 0,4, 0,2 e 0,1 µm (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Diâmetro médio das partículas e índice de polidispersão (PDI) dos LipopHS 

antes e após extrusão em membranas de policarbonato. 

Poro da membrana de 

policarbonato (µm) 

Diâmetro médio 

(nm) 
PDI 

Antes da extrusão 493,2 ± 12,52 0,394 ± 0,05 

0,4 203,6 ± 5,415 0,256 ± 0,024 

0,2 173,6 ± 1,553 0,202 ± 0,015 

0,1 133,2 ± 0,9292 0,186 ± 0,014 

Fonte: Autor. 

 

Como pode ser observado, a extrusão reduziu 3,70 vezes o tamanho dos 

lipossomas. De acordo com a literatura, o diâmetro médio das vesículas pode 

influenciar a biodistribuição e a captura celular do sistema (LITZINGER et al., 1994; 

LI; HUANG, 2008; PEREIRA et al., 2008; MAEDA, 2010). Partículas na faixa de 50 a 

200 nm são ideais para aplicação endovenosa. Partículas menores que 10 nm são 

rapidamente filtradas pelos rins, enquanto que as maiores que 300 nm são 

identificadas pelo sistema imune e rapidamente retiradas da circulação pelas células 

do sistema fagocitário mononuclear, acumulando-se principalmente no fígado e no 

baço (LITZINGER et al., 1994; ZAMBONI, 2005; MACHADO, 2007; LI; HUANG, 

2008; MAEDA, 2010).  

O processo de extrusão também implicou numa redução de 2,11 vezes no 

valor do PDI. Valores de PDI abaixo de 0,3 indicam populações com baixa 

polidispersidade (KIM, 2009). A formulação proposta apresentou PDI de 0,186 ± 
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0,014, ou seja, valor dentro do limite estabelecido para o sistema ser classificado 

como pouco polidisperso, sendo ideal para aplicação endovenosa.  

Após extrusão através da membrana de 0,1 µm, os LipopHS apresentaram 

potencial zeta no valor de -2,32 ± 0,35 mV. Esse potencial zeta próximo a 

neutralidade pode ser explicado devido a presença do lipídeo DSPE-mPEG2000, um 

derivado de PEG, que apresenta grande resistência hidrodinâmica, o que implica em 

baixa mobilidade eletroforética (WOODLE et al., 1992). Além disso, não foi utilizado 

nenhum lipídeo com carga, que justificasse valor de potencial zeta diferente da 

neutralidade. 

 

4.2 TESTES COM CRIOPROTETORES 

 

Os resultados do ensaio realizado para analisar a influência dos 

crioprotetores no processo de congelamento/descongelamento dos LipopHS, estão 

sumarizados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Influência dos crioprotetores nas características físico-químicas dos 

LipopHS. 

Crioprotetor Razão 
Diâmetro 

médio (nm) 
PDI 

PZ 

(mV) 

Ausente ___ 766,0 ± 90,6 0,407 ± 0,113 -2,08 ± 0,64 

Glicose 
2:1 111,5 ± 1,6 0,155 ± 0,015 -3,05 ± 0,55 

3:1 109,4 ± 1,0 0,186 ± 0,008 -3,44 ± 0,14 

Trealose 
2:1 115,0 ± 1,8 0,199 ± 0,009 -3,24 ± 0,35 

3:1 113,2 ± 1,2 0,104 ± 0,016 -2,94 ± 0,10 

Fonte: Autor. 
 

A ausência de crioprotetor no processo de congelamento/descongelamento 

implicou em vesículas lipossomais com diâmetro médio 5,75 vezes maior que o 

diâmetro médio apresentado pelos lipossomas antes do processo de 

congelamento/descongelamento (133,2 ± 0,9292 nm). Além disso, na ausência de 

crioprotetores, a formulação apresentou uma população com média polidispersidade 

(PDI = 0,407 ± 0,113), não sendo adequada para administração endovenosa, onde 

se preconiza trabalhar com populações monodispersas (PDI ˂ 0,3) (KIM et al., 

2009). 
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A fim de selecionar o melhor agente crioprotetor, bem como a razão ideal de 

açúcar:fosfolípideos, as médias desses grupos foram comparadas por análise de 

variância (ANOVA), seguido pelo pós-teste de Fisher-Bonferroni. Os resultados 

mostraram que não houve diferença significativa entre os grupos avaliados. Tanto a 

glicose quanto a trealose, nas duas razões testadas, foi eficiente em manter o 

diâmetro médio e a distribuição de tamanho dos lipossomas homogênea, após os 

ciclos de congelamento/descongelamento.  

Os crioprotetores não exerceram influência no valor do potencial zeta das 

formulações, tendo o mesmo permanecido próximo à neutralidade na totalidade das 

amostras.   

Os experimentos seguiram com a utilização da trealose na razão 

crioprotetor:fosfolípideos de 3:1, pois esta formulação apresentou os menores 

valores de PDI (quando a média foi considerada), embora as diferenças não tenham 

sido estatisticamente significantes para as demais formulações, como já foi dito. 

 

4.3 PURIFICAÇÃO DA FORMULAÇÃO LipopHS CONTENDO 18F-FDG (LipopHS-

18F-FDG) 

 

4.3.1 Formação de pellet 

 

 Após o processo de centrifugação das formulações, como descrito no item 

3.2.4.1, a porcentagem de encapsulação do 18F-FDG nos lipossomas, calculada de 

acordo com a equação 3, foi de 25,47 ± 6,97%. Porém, a atividade mensurada no 

sobrenadante da terceira lavagem estava relativamente alta. O perfil de 

comportamento esperado era que a cada lavagem, a atividade do sobrenadante 

coletado fosse menor, até que na última lavagem a atividade estivesse tendendo a 

zero. Neste caso, provavelmente a velocidade de rotação utilizada não foi 

suficientemente alta para separar o 18F-FDG livre do encapsulado. Uma maneira de 

ultrapassar essa barreira seria submeter as formulações à ultracentrifugação (60.000 

rpm) ou aumentar o tempo de centrifugação das amostras durante as lavagens 

(BARROS, 2012; NUNES, 2018). Porém, essas alternativas ficaram limitadas pela 

velocidade máxima da centrífuga disponível (17.000 rpm), bem como pelo fator 

“tempo”, visto que o 18F é um radionuclídeo de meia-vida curta (aproximadamente 2 

horas), o que inviabiliza estender o tempo de purificação das formulações. 



59 

 

 

 

4.3.2 Filtração em AMICON  

 

 Após filtração da formulação em filtros AMICON, segundo metodologia 

descrita no item 3.2.4.2, o percentual de encapsulação do 18F-FDG nos lipossomas, 

obtido de acordo com a equação 4, foi de 49,33 ± 0,5%. De acordo com a literatura, 

a taxa de encapsulação de fármacos hidrofílicos em lipossomas, utilizando a 

metodologia de ciclos de congelamento/descongelamento, está compreendida entre 

10 e 30% (FRÉZARD, 2005; ALVES, 2007). Dessa forma, a taxa de encapsulação 

encontrada (49,33 ± 0,5%) está fora do intervalo esperado. Além disso, a cada ciclo 

de centrifugação, observou-se que a quantidade de solução filtrada era mínima, 

sugerindo que parte do 18F-FDG livre estava retido no filtro. Sendo assim, concluiu-

se que a taxa de encapsulação obtida não corresponde ao valor real e que essa 

metodologia não foi adequada para o processo de purificação dos LipopHS-18F-

FDG. 

  

4.3.3 Filtração em colunas de Sephadex  

 

Após filtração do 18F-FDG nas diferentes colunas testadas, a atividade 

presente na coluna e no filtrado foi mensurada, segundo metodologia descrita em 

3.2.4.3, e a porcentagem de retenção do radiofármaco foi calculada de acordo com a 

equação 5.  

 Como pode ser verificado na Tabela 5, o tamanho da coluna de  sephadex 

influenciou na retenção de 18F-FDG. O melhor resultado foi verificado para a 

sephadex LH-20 estruturada em seringa de 3 mL, uma vez que ela conseguiu reter 

99,90% dos 500 μL de solução de 18F-FDG filtrada. Dessa forma, essa foi a estrutura 

da coluna escolhida para a purificação das formulações. 
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Tabela 5 – Percentagem de retenção do18F-FDG nas colunas de Sephadex. 

Material 

Porcentagem de retenção do 18F-FDG  

Seringa 1 mL  Seringa de 3 mL 

 Volume 
filtrado: 500 μL 

Volume 
filtrado: 250 

μL 

Volume filtrado: 
500 μL 

PD-10 80% 93% 92,60% 

G-10 45% 68% 76% 

CM Sephadex - C-25 95% 95,50% 99,20% 

G-15 35,30% 86,40% 95,60% 

G-25 Coarse 60% 74% 76% 

LH-20 74% 95,30% 99,90% 
Fonte: Autor. 

 

A principal vantagem da utilização dessa metodologia para purificação das 

formulações foi o tempo, uma variável de grande relevância quando se trata de 

radionuclídeos de meia-vida curta, como é o caso do 18F. O processo de 

encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS, segundo método descrito em 3.2.4, teve 

duração de aproximadamente 35 minutos. As técnicas de purificação baseadas em 

formação de pellet em centrífuga e filtração em AMICON tiveram duração de 

aproximadamente 100 minutos. Dessa forma, o tempo total decorrido desde a 

encapsulação do radiotraçador até a purificação da formulação, utilizando essas 

metodologias, foi em torno de 135 minutos.  

A técnica de filtração em coluna de sephadex reduziu o tempo de purificação 

para 2 minutos, implicando numa diminuição significativa do tempo total de 

preparação do nanorradiofármaco, que passou a ser em torno de 40 minutos. 

Considerando a meia-vida do 18F (109 minutos), esta técnica de purificação se 

mostrou mais interessante, se comparada às outras duas testadas, uma vez que a 

encapsulação do radiofármaco seguido pela etapa de purificação, levou um tempo 

inferior a uma meia-vida do radionuclídeo, enquanto a rota de formação de pellet em 

centrífuga e filtração em AMICON para separação do 18F-FDG livre, extrapolaram 

esse tempo. Além disso, do ponto de vista da proteção radiológica, a redução da 

variável “tempo de preparo” implica na diminuição da exposição do operador a altas 

taxas de radiação, uma vez que é possível trabalhar com atividades mais baixas do 

radiofármaco, sem comprometer a atividade final necessária para realização dos 

experimentos in vivo e in vitro.  
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4.4 TAXA DE ENCAPSULAÇÃO  

 

A taxa de encapsulação do 18F-FDG foi diretamente proporcional ao aumento 

da concentração lipídica da formulação lipossomal até o valor máximo de 40 mM, 

como pode ser verificado na Tabela 6 e no gráfico da Figura 15. Neste estudo, o 

incremento na concentração lipídica implicou no aumento da taxa de encapsulação 

do radiofármaco, porém nem sempre esse perfil é observado, pois a eficiência de 

encapsulação varia de acordo com as características do fármaco utilizado 

(BARROS, 2011; SILVA, 2016; NUNES, 2018).  

Neste trabalho foi adotada a concentração lipídica máxima de 40 mM, pois 

baseado em dados da literatura, concentrações lipídicas acima desse valor não 

implicaram em aumento significativo da taxa de encapsulação de radiofármacos 

hidrofílicos, especificamente para a formulação utilizada, bem como considerando a 

metodologia de encapsulação escolhida (BARROS, 2012; NUNES, 2016). Além 

disso, concentrações lipídicas mais altas também não puderam ser testadas devido 

à quantidade limitada do DOPE disponível para realização dos ensaios.  

  

Tabela 6 – Influência da concentração lipídica na taxa de encapsulação do 18F-FDG em 

LipopHS 

Concentração 

Lipídica 
Taxa (%) 

Taxa de 18F-FDG 

adsorvido (%) 

Taxa de encapsulação 

18F-FDG (%) 

10 mM 5,166 ± 1,35 1,64 ± 0,35 3,53 ± 1,39 

20 mM 6,133 ± 0,115 0,863 ± 0,546 5,27 ± 0,56 

40 mM 9,7 ± 1,044 0,8 ± 0,264 8,9 ± 1,07 

Fonte: Autor. 
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Figura 15 – Variação da taxa de encapsulação de acordo com a concentração lipídica 

dos LipopHS. 

 

Fonte: Autor. 

 

Segundo dados encontrados na literatura, o 18F-FDG possui uma baixa 

eficiência de encapsulação em lipossomas (OKU, 2011; SILINDIR, 2012). Oku 

(1996) encapsulou o 18F-FDG, por meio de ciclos de 

congelamento/descongelamento, em lipossomas de dipalmitoylphosphatidylcholina 

(DPPC), colesterol e um lipídeo carregado ou peguilado: palmityl-D-glucoronide 

(PGlcUA), dipalmitoylphosphatidylglycerol (DPPG), polyethyleneglycol-PEG (DSPE-

PEG) ou ganglioside GM1. Em todas as preparações, a taxa de encapsulação obtida 

foi em torno de 10%. 

Posteriormente, Kondo (2004) desenvolveu lipossomas de 1,2-distearoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine (DSPC) e colesterol com ou sem o marcador específico 

stearoyl-GlyPro-Leu-Pro-Leu-Arg (stearoyl-GPLPLR), pela metodologia de 

hidratação de filme lipídico e, posteriormente, encapsulou o 18F-FDG por ciclos de 

congelamento/descongelamento. Em todas as preparações, a taxa de encapsulação 

foi de aproximadamente 10%. 

Maeda (2006) desenvolveu lipossomas de DSPC e colesterol ligados com 

APRPG-PEG-DSPE ou DSPE-PEG ou DSPC e colesterol sem conjugados de PEG. 

Os lipossomas também foram preparados pela metodologia de hidratação do filme 

lipídico e o 18F-FDG foi encapsulado por ciclos de congelamento/descongelamento. 

O artigo não informou a taxa de encapsulação do 18F-FDG nas formulações 
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lipossomais. Entretanto, os autores conseguiram confirmar a acumulação dos 

lipossomas modificados com APRPG no modelo de carcinoma de cólon 26 NL-17, 

através de lipossomas marcados com 18F-FDG. 

Dessa forma, a taxa de encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS obtido neste 

trabalho está de acordo com os valores encontrados na literatura. 

 Adicionalmente, os sistemas modernos disponíveis no mercado, que 

possuem alta performance, tecnologia avançada dos scanners e sistemas de 

reconstrução de imagens mais eficientes, impulsionam pesquisadores a propor 

novos protocolos para aquisição de imagens PET/CT, onde o principal objetivo é a 

otimização da dose injetada no paciente, poupando a exposição do próprio paciente, 

bem como dos profissionais envolvidos, à altas taxas de dose (GROOT, 2013; 

FALLMAR et al, 2016; MENEZES et al, 2016). Dessa forma, a baixa taxa de 

encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS não é um problema para uma futura 

aplicação deste nanorradiofármaco como agente diagnóstico por meio de imagens 

PET/CT. 

 

4.5 ENSAIOS DE VIABILIDADE CELULAR DE LINHAGENS HUMANAS SADIA E 

TUMORAL EXPOSTAS A LipopHS OU LipopHS-18F-FDG 

 

 Os resultados obtidos a partir do ensaio de Sulforrodamina B  revelaram que 

após 24 horas de tratamento com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG, não foi observada 

inibição estatisticamente significativa no crescimento das células HUVEC e MKN-45, 

em nenhuma das concentrações lipídicas testadas. As Figuras 16-A e 16-B mostram 

a percentagem da viabilidade celular em função da concentração de LipopHS ou 

LipopHS-18F-FDG respectivamente, utilizados para tratar as células HUVEC, por um 

período de 24 horas. As Figuras 16-C e 16-D mostram a viabilidade celular em 

função da concentração de LipopHS ou LipopHS-18F-FDG, respectivamente, 

utilizados para tratar as células de linhagem cancerígena MKN-45, por um período 

de 24 horas. 
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 Figura 16 – Avaliação da viabilidade celular de linhagens humanas sadia e tumoral  

tratadas com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG em diferentes concentrações por 24 

horas: (A) HUVEC tratadas com LipopHS; (B) HUVEC tratadas com LipopHS-18F-FDG; 

(C) MKN-45 tratadas com LipopHS; (D) MKN-45 tratadas com LipopHS-18F-FDG. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Após exposição das células HUVEC à formulação de LipopHS por um período 

de 48 horas, observou-se uma redução significativa da viabilidade celular (18,13%) a 

partir da concentração de 0,078 mM (Figura 17-A). Apesar desta redução, nenhuma 

das concentrações testadas foi capaz de inibir 50% ou mais das células avaliadas. 

Já para as células HUVEC tratadas com LipopHS-18F-FDG por 48 horas (Figura 17-

B), não foi verificado nenhum efeito inibitório do crescimento celular. 

Em relação às células de linhagem cancerígena, MKN-45, após serem 

expostas a LipopHS (Figura 17-C) ou LipopHS-18F-FDG (Figura 17-D) por um 

período de 48 horas, apresentaram uma redução estatisticamente significativa da 

viabilidade, em relação ao grupo controle, a partir das concentrações de 0,156 mM 
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(32,69%) e 0,3125 mM (18,44%), respectivamente. Mas, em nenhum dos dois 

grupos foi identificada uma concentração capaz de inibir 50% das células avaliadas. 

   

Figura 17 – Avaliação da viabilidade celular de linhagens humanas sadia e tumoral  

tratadas com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG em diferentes concentrações por 48 

horas: (A) HUVEC tratadas com LipopHS; (B) HUVEC tratadas com LipopHS-18F-FDG; 

(C) MKN-45 tratadas com LipopHS; (D) MKN-45 tratadas com LipopHS-18F-FDG. 

 

Fonte: Autor. 

 

As células HUVEC tratadas por 72 horas com LipopHS (Figura 18-A) ou 

LipopHS-18F-FDG (Figura 18-B) tiveram redução significativa da viabilidade celular a 

partir das concentrações de 0,078 mM (28,22%) e 0,3125 mM (44,45%), 

respectivamente. As células cancerígenas MKN-45 tratadas com LipopHS (Figura 

18-C) ou LipopHS-18F-FDG (Figura 18-D) por 72 horas, tiveram comportamento 

similar, apresentando efeitos inibitórios significativos a partir da concentração de 

0,156 mM (47,88% e 18,92%, respectivamente).  
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Figura 18 – Avaliação da viabilidade celular de linhagens humanas sadia e tumoral  

tratadas com LipopHS ou LipopHS-18F-FDG em diferentes concentrações por 72 

horas: (A) HUVEC tratadas com LipopHS; (B) HUVEC tratadas com LipopHS-18F-FDG; 

(C) MKN-45 tratadas com LipopHS; (D) MKN-45 tratadas com LipopHS-18F-FDG. 

 

Fonte: Autor. 

 

Resultados similares aos observados neste trabalho foram encontrados na 

literatura. Maia (2017) avaliou a viabilidade de células cancerígenas 4T1 tratadas 

com lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada por um período de 24 horas, 

pelo ensaio de MTT, verificando que a toxicidade apresentada por essa formulação 

foi insignificante. Campos (2016) verificou inibição do crescimento celular de 

linhagens cancerígenas (MCF-7, HELA e Sarcoma-180) tratadas com lipossomas 

brancos a partir de 48 horas de tratamento. 

Foram calculados os valores da concentração dos LipopHS e dos LipopHS-

18F-FDG que induz metade do efeito máximo (EC50). Os valores de EC50 referentes 

aos ensaios com células HUVEC e MKN-45 estão nas Tabelas 7 e 8, 

respectivamente. 
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Tabela 7 – Valores de EC50 para células HUVEC tratadas com LipopHS ou LipopHS-18F-

FDG. 

Duração do 
tratamento (h) 

EC50 (mM) 

LipopHS 
LipopHS-18F-FDG 

 

48 0,0861 0,2869 

72 0,0658 0,2496 
Fonte: Autor. 

 

Tabela 8 – Valores de EC50  para células MKN-45 tratadas com LipopHS ou LipopHS-

18F-FDG. 

Duração do 
tratamento (h) 

EC50 (mM) 

LipopHS 
LipopHS-18F-FDG 

 

48 0,1088 0,2534 

72 0,0915 0,1541 
Fonte: Autor. 

 

O efeitos inibitórios induzidos pela exposição das células HUVEC por 48 

horas às formulações de LipopHS ou LipopHS-18F-FDG foram comparados, em cada 

uma das concentrações testadas. Os resultados mostraram que só foi verificada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos na concentração de 

0,156 mM.  Já as células MKN-45 tratadas por 48h com diferentes concentrações de 

LipopHS ou LipopHS-18F-FDG, apresentaram diferenças significativas para as 

concentrações mais elevadas (5 e 10 mM).  

 Após 72 horas, as células HUVEC expostas a LipopHS ou LipopHS-18F-FDG, 

apresentaram resposta diferente nas concentrações de 0,078 e 0,156 mM, enquanto 

as MKN-45, quando expostas aos mesmos tratamentos, pelo mesmo período de 

tempo, apresentaram respostas diferentes nas concentrações de 0,156, 0,3125 e 

10 mM.  

 A análise dos resultados evidenciou que os grupos tratados com LipopHS 

apresentaram menores efeitos inibitórios do crescimento celular, quando 

comparados aos tratados com LipopHS-18F-FDG. O fato ocorreu em decorrência do 

processo de purificação ao qual as formulações de LipopHS-18F-FDG foram 

submetidas, fazendo com que houvesse uma perda da concentração lipídica, uma 

vez que vesículas lipossomais ficaram retidas na coluna de sephadex LH-20.  
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4.6 ENSAIOS DE BIODISTRIBUIÇÃO EM CAMUNDONGOS SADIOS 

 

Os resultados obtidos do estudo de biodistribuição evidenciaram maior 

captação do radiofármaco livre (18F-FDG) no coração, cérebro e bexiga, 

respectivamente (Figuras 19 e 20), em ambos os tempos de estudo, o que mostra 

congruência com os dados já apresentados na literatura e que estão relacionados ao 

metabolismo da glicose (MIN et al., 2004; FUEGER et al., 2006). Além disso, o uso 

do anestésico isoflurano contribui para o aumento da captação do 18F-FDG no 

coração ao mesmo tempo em que reduz sua captação no cérebro (TOYAMA et al., 

2004; FUEGER et al., 2006). 

 

Figura 19 - Ensaios de biodistribuição 60 minutos após injeção do 18F-FDG ou do 

LipopHS-18F-FDG em animais BALB/c sadios. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Em relação à biodistribuição da formulação LipopHS-18F-FDG (Figuras 19 e 

20), percebeu-se um aumento significativo da captação em órgãos do sistema 

fagocitário mononuclear, como fígado e baço, quando comparado aos valores 

obtidos nos ensaios de biodistribuição do18F-FDG livre. Esta é mais uma evidência 

de que o radiofármaco foi encapsulado. Praticamente não foram identificadas 

alterações nas captações nesses órgãos nos tempos de 60 e 120 minutos após a 
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injeção do nanoradiofármaco. Esses resultados corroboram com os dados descritos 

na literatura, que evidenciam captação relevante no fígado e baço, mesmo quando 

se trata de lipossomas peguilados, embora a acumulação seja bem menor quando 

comparada com os lipossomas convencionais, que chegam a se acumular de 80 a 

90% nesses órgãos (MACHADO, 2007; ZAMBONI, 2005; BARROS, 2012; BARROS, 

2013; NUNES, 2018). 

Foi percebida também que a encapsulação do 18F-FDG reduziu a captação no 

cérebro no tempo de 120 minutos após injeção (Figura 20), provavelmente devido ao 

fato dos lipossomas desenvolvidos no presente estudo não ultrapassarem a barreira 

hematoencefálica (OKU, 2011). 

 

Figura 20 - Ensaios de biodistribuição 120 minutos após injeção do 18F-FDG ou do 

LipopHS-18F-FDG em animais BALB/c sadios. 

 

Fonte: Autor. 

 

Outro fato relevante é que, embora tenha sido observada a alta captação do 

18F-FDG livre e, sobretudo, do encapsulado na bexiga devido a via de excreção 

deste radiofármaco, houve uma grande variabilidade nos valores de captação para 

os tempos de 60 e 120 min. Este comportamento é esperado uma vez que a 



70 

 

 

 

excreção do radiofármaco depende do metabolismo de cada animal (BACH-

GANSMO et al, 2012) e não deve ser atribuído ao nanocarreador. 

A mudança no perfil de captação para a formulação LipopHS-18F-FDG em 

relação ao radiofármaco livre pode sugerir uma aplicação em diagnóstico de tumores 

cerebrais, visto que a baixa captação nas áreas normais resultará em um 

background adequado para a realização de exames por imagens moleculares. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada (LipopHS) foram 

preparados com diâmetro médio e PDI apropriados para administração endovenosa. 

 

Trealose numa razão crioprotetor:fosfolípide (m/m) de 3:1 foi escolhida como 

agente crioprotetor para os ciclos de congelamento/descongelamento dos LipopHS, 

um vez que foi eficiente em manter o diâmetro médio das vesículas, bem como o 

PDI, dentro da faixa aceitável para aplicação in vivo. 

 

A taxa de encapsulação do 18F-FDG nos LipopHS foi satisfatória, onde os 

resultados se mostraram congruentes com os valores reportados na literatura.  

 

Efeitos inibitórios do crescimento celular só foram verificados a partir de 48 

horas de tratamento das linhagens HUVEC e MKN45-Mock, tanto com LipopHS 

quanto com LipopHS-18F-FDG. 

  

Os ensaios de biodistribuição em camundongos sadios evidenciaram 

diferenças significativas no padrão de captação fisiológica do 18F-FDG livre e 

encapsulado em lipossomas pH-sensíveis de circulação prolongada. Foi identificada 

captação relevante nos órgãos do sistema fagocitário mononuclear, como baço e 

fígado, nos ensaios de biodistribuição dos LipopHS-18F-FDG, comprovando a 

marcação das vesículas lipossomais com o 18F-FDG.  

 

Sendo assim, o nanorradiofármaco proposto neste trabalho apresenta 

características interessantes para uma futura aplicação como agente diagnóstico de 

tumores, por meio de imagens PET/CT. Além disso, os resultados abrem caminho 

para a proposição de novas sondas sítio-específicas emissoras de pósitrons, que 

podem ter aplicações nas áreas de diagnóstico ou ainda teranóstica.      
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6  PERSPECTIVAS 

 

 Realizar biodistribuição do 18F-FDG e do LipopHS-18F-FDG  em 

camundongos portadores de tumor gástrico (MKN-45), a fim de 

verificar a eficiência do nanorradiofármaco em marcar as células alvo. 

 Fazer imagens µPET/CT de animais sadios e portadores de tumor 

(linhagem MKN-45) para comparar o perfil de biodistribuição dos 

LipopHS-18F-FDG com o do 18F-FDG livre, a fim de verificar se há 

correlação com os resultados dos testes de biodistribuição ex-vivo. 

 Testar a eficiência do nanorradiofármaco como sonda diagnóstica de 

tumor cerebral, através de ensaios de biodistribuição ex vivo e imagens 

µPET/CT de camundongos portadores de tumor.  
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