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Resumo 
 

Neste trabalho descreve-se a síntese e avaliação biológica novos compostos 

radioactivos dirigidos aos EGFR e aos RE visando contribuir para um melhor conhecimento 

científico nesta área da Medicina Nuclear. 

Neste contexto foram preparados e avaliados novos compostos do tipo 6-

halobenzamida-4-anilinoquinazolina (6a-6c) posteriormente marcados com 125I e 18F. Estudos 

in vitro mostraram que 6a-6c apresentavam uma elevada capacidade para inibir a 

autofosforilação dos EGFR e a proliferação de células A431. 

Embora o baixo rendimento obtido na síntese de 18F-6c não tenha permitido 

prosseguir com ensaios biológicos, os análogos 125I-6a e 125I-6b mostraram elevada captação 

em células A431 e o perfil de biodistribuição apontou para rápida depuração sanguínea e 

excreção predominantemente hepatobiliar.  

Três grupos de derivados do estradiol substituídos na posição C17 e/ou C7 foram 

avaliados como potenciais sondas radioactivas dirigidas ao RE. Foram preparados compostos 

do tipo (17,20E)-iodovinil-6-desidroestradiol substituídos em C7 (13a-13c). Estudos in vitro de 

ligação competitiva com precursores 17-etinil-6-desidroestradiol (11a-11d) mostraram que o 

composto com a cadeia ciano-hexilica (11c) era o que tinha maior afinidade para o RE. Estudos 

em células MCF-7 e/ou de biodistribuição mostraram uma fixação não especifica dos 

compostos 125I-13a-125I-13d. 

Foram preparados e avaliados compostos do tipo 17-(4´-halofeniletinil)estradiol 

substituídos ou não em C7 Atendendo aos resultados obtidos nos estudos de determinação 

da afinidade para o receptor decidimos avaliar o potencial dos compostos 7-metoxi-17-(4’-

fluorofeniletinil)estradiol (18F-21) e 17-(4’-iodofeniletinil)-6-desidorestradiol (125I-23) como 

sondas radioactivas para visualização de tumores RE+. No entanto, apenas foi possível obter 

125I-23 com elevada actividade específica para se poder avaliar biologicamente. Estudos de 

captação celular apontaram para uma ligação não especifica às células.  

Dois novos complexos de Re/99mTc funcionalizados com 17-etinilestradiol foram 

também estudados (C4-C7). Ensaios de afinidade de ligação para RE e de internalização em 

células MCF-7 apontaram para um mecanismo de fixação não mediado pelos receptores. 
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Abstract 
 

The overexpression of EGFR in tumors underlines the interest in EGFR as an attractive 

target for new cancer imaging agents’ development. EGFR-TKI based on the anilinoquinazoline 

scaffold have been explored as potential probes for EGFR imaging. Herein, we report the 

synthesis and biological evaluation of three novel 6-halobenzamide-4-anilinoquinazoline (6a-

6c) based EGFR-TKI as potential biomarkers. The compounds 6a-6c are potent inhibitors of 

EGFR autophosphorylation and A431 cell proliferation. Despite of all attempts the 

radiofluorinated compound (18F-6c) was formed in low yield hampering further biological 

evaluation. The 125I-6a and 125I-6b compounds, obtained in high radiochemical purity and 

specific activity, were highly taken up by A431 cells. Biodistribution profile in mice indicated 

fast blood clearance and hepatobiliar excretion.  

The estrogen receptor is a striking target for molecular imaging and therapy of certain 

malignancies. In case of cancer, the ability of imaging the expression of the ER would offer a 

noninvasive means of classifying tumors guiding the optimal choice of therapy. The 

importance of estradiol based radioligands as potential imaging agents for estrogen receptor 

rich tumors led us to evaluate three families of estradiol derivatives C17 and/or C7 substituted.  

Four (17,20E)-iodovinyl-6-desidroestradiol C7-substituted derivatives (13a-13d) were  

synthesized. Competitive in vitro studies of 17-ethynyl-6-desidroestradiol derivatives (11a-

11d) have shown that the 7-cyanohexyl-17-ethynyl-6-desidroestradiol (11c) was the 

compound with higher ER affinity. C. Cell uptake and/or biodistribution studies of (17,20E)-

125I-iodovinyl-6-desidroestradiol derivatives (125I-13a-125I-13d) indicated a non-ER-mediated 

mechanism.  

We have also prepared 17-(4’-halophenylethynyl)estradiol C7-substituted 

derivatives (17-23). In vitro ER binding assays of 17-(4’-halophenylethynyl)estradiol 

derivatives have shown the potential of 7-methoxy-17-(fluorophenylethynyl)estradiol (21) 

and 17-(iodophenylethynyl)estradiol (23) compounds for imaging agents of ER+ tumors. The 

18F-21 compound was obtained with low specific activity, which did not allow their biological 

evaluation. In vitro cellular uptake of 125I-23 indicated a non-ER-mediated process. 

Novel Re/99mTc complexes of 17-ethynylestradiol (C4-C7) were also prepared and 

evaluated. However, ER and MCF-7 cells binding affinity studies suggested a non-ER-mediated 

uptake mechanism. 
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Preâmbulo 

1 
 

Preâmbulo 
 

A descoberta dos raio-X por Wilhelm Conrad Roentgen em 1895 veio revolucionar a 

prática da medicina tanto a nível da terapia como do diagnóstico clínico.1 A comunidade 

científica reconheceu imediatamente as potencialidades excepcionais desta descoberta pois a 

radiografia de uma mão realizada por Roentgen, o primeiro galardoado com o prémio Nobel 

da Física em 1901, revelou a possibilidade de “visualizar o interior do corpo humano” abrindo 

novas perspectivas ao diagnóstico médico. Rapidamente surgiram também os primeiros 

estudos que visavam testar a eficácia terapêutica dos raio-X em diversas patologias, entre as 

quais o cancro, originando o que agora se designa por radioterapia. 

Posteriormente, a descoberta da radioactividade por Becquerel em 1896 teve um 

grande e abrangente impacto científico que atingiu também a Medicina. Em 1903 Alexander 

Bell sugeriu a introdução de fontes radioactivas em tumores como forma de tratamento, mas 

foi apenas em 1924 que os primeiros ensaios biológicos em modelo animal com traçadores 

radioactivos foram realizados por George de Hevesy (210Pb e 210Bi) galardoado com o prémio 

Nobel da Química em 1943 por estes estudos. Este conceito de inserir a fonte de radiação no 

interior do organismo e dirigi-la para o órgão pretendido esteve na origem da Medicina 

Nuclear.2 

Nos anos trinta e quarenta do século passado foram descobertos mais radionuclídeos 

assim como métodos mais práticos e económicos para a sua produção, nomeadamente em 

reactores nucleares e ciclotrões. A possibilidade de produzir elementos radioactivos artificiais 

com propriedades nucleares atractivas para utilização médica foi determinante para a 

evolução da medicina, em particular a descoberta dos radionuclídeos 131I e 99mTc em 1938. No 

entanto, a utilização sistemática de produtos radioactivos para fins médicos só passou a ser 

implementada regularmente a partir de 1946, quando o reactor de Oak Ridge-Tennessee 

passou a disponibilizar radionuclídeos para utilização médica. 2 

Na década de cinquenta do século XX ocorreram dois grandes acontecimentos que 

impulsionaram a utilização de radiofármacos em diagnóstico clínico. Um desses 

acontecimentos foi o desenvolvimento do gerador 99Mo/99mTc, em 1957, que permitia a 

obtenção de 99mTc no local de utilização. O segundo foi o desenvolvimento de instrumentação 

que permitiu converter eficazmente a radiação detectada em imagens de qualidade e que 

culminou com a invenção da câmara de cintilação por Anger em 1958. Esta câmara permitia 

seguir o percurso do radiofármaco no organismo do paciente possibilitando a obtenção, em 
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tempo real, de imagens do fluxo sanguíneo e de diversas funções fisiológicas tais como a 

função renal, hepática e tiroideia.2, 3 Nos anos setenta do século XX a câmara de Anger foi 

associada a computadores para a obtenção de imagens de melhor qualidade, nomeadamente 

imagens tridimensionais. 2, 3 

Paralelamente ao desenvolvimento das técnicas nucleares surgiram outras técnicas de 

imagem médica tais como a tomografia computorizada (CT – computed tomography), a 

imagiologia por ressonância magnética (MRI) e a ecografia. Estas técnicas de imagem têm a 

vantagem de possuir elevada resolução espacial sendo consideradas técnicas de imagem 

morfológica ou anatómica. Por outro lado, as técnicas nucleares como a tomografia de 

emissão de positrões (PET) ou a tomografia de emissão de fotão único (SPECT) devido à sua 

sensibilidade oferecem a possibilidade de detectar in vivo alterações ao nível molecular, 

funcional e metabólico, permitindo uma detecção precoce de processos patológicos uma vez 

que todas as alterações referidas antecedem sistematicamente as alterações anatómicas.  

O avanço das técnicas nucleares (SPECT/PET) deve-se não só aos avanços tecnológicos 

em termos de equipamento de detecção mas também ao desenvolvimento de novos 

radiofármacos. Os primeiros radiofármacos em utilização clínica, designados por 

radiofármacos de perfusão, não possuíam locais específicos de ligação e a sua selectividade e 

farmacocinética dependia exclusivamente das suas propriedades físico-químicas. Entretanto, 

os avanços científicos em áreas como a biologia celular e molecular permitiram conhecer 

melhor os processos biológicos e identificar moléculas associadas a certas patologias. Assim, 

nas últimas décadas, um grande esforço tem sido dedicado ao desenvolvimento de 

radiofármacos específicos dirigidos a alvos moleculares relacionados com certas patologias, 

nomeadamente receptores, enzimas, antigénios, etc. 

O trabalho apresentado nesta tese teve como principal objectivo contribuir para o 

aumento do conhecimento na área das sondas radioactivas de SPECT e/ou PET específicas para 

visualização de tumores ricos em receptores do factor de crescimento epidérmico (EGFR) e 

receptores estrogénicos (RE). Assim, foram preparados e avaliados biologicamente alguns 

derivados de anilinoquinazolinas marcados com 18F e 125I como possíveis agentes para 

visualização de tumores ricos em EGFR. No âmbito da visualização dos tumores que expressem 

positividade para os RE foram preparados e avaliados biologicamente derivados do estradiol 

marcados com 125I, 18F e 99mTc. 

Esta tese está organizada em seis capítulos. O primeiro capítulo consta de uma breve 

introdução à Medicina Nuclear e tipos de radiofármacos com interesse, chamando a atenção 
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para os que são selectivamente dirigidos a receptores expressos em células tumorais, 

nomeadamente os EGFR e RE. No segundo capítulo apresentam-se os trabalhos realizados até 

ao momento com inibidores da tirosina cinase para visualização de tumores ricos em EGFR. 

Apresentamos também a síntese, caracterização e avaliação biológica de novos derivados da 

4-anilinoquinazolina bem como dos análogos marcados com 125I e 18F. No capítulo 3 

apresentam-se os trabalhos realizados até ao momento com derivados halogenados do 

estradiol assim como a síntese, caracterização e avaliação biológica de novos derivados do 

estradiol halogenados ou radiohalogenados (125I e 18F) que foram que foram preparados ao 

longo da tese. No capítulo 4 faz-se um estudo de revisão dos complexos de Re/99mTc contendo 

estradiol e apresentam-se os novos complexos de Re(I)/Tc(I) preparados, caracterizados e 

avaliados. As conclusões finais bem como algumas sugestões para a continuação do trabalho 

iniciado nesta tese são apresentadas no capítulo 5. Por fim, no capítulo 6 encontra-se toda a 

informação experimental relativa ao trabalho apresentado nos capítulos 2-4. 
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1. Introdução 
 

1.1. A medicina nuclear em oncologia 

 Desde o inicio do século XX até aos dias de hoje tem-se assistido a um aumento 

progressivo da mortalidade causada pelo cancro que é actualmente considerado, nas 

sociedades industrializadas, a segunda causa de morte a seguir às doenças cardiovasculares.4 

O cancro caracteriza-se pela proliferação anómala de células, causada pela 

desregulação dos processos bioquímicos normais. Estas células adquirem características 

morfológicas e funcionais atípicas, multiplicam-se descontroladamente originando um novo 

tecido designado por neoplásico que cresce progressivamente podendo invadir os tecidos 

vizinhos.4-6 

Na maioria das vezes o cancro é diagnosticado a partir da análise dos sinais e sintomas 

que provoca. Estas manifestações podem ser muito variadas não existindo nenhuma 

específica. O cancro não é uma doença única existindo várias doenças cancerígenas cada uma 

com problemas específicos associados. Esta patologia pode ser detectada por radiografia, 

ecografia ou por métodos de imagiologia mais sofisticados, como a tomografia axial 

computorizada (TAC), a ressonância magnética nuclear (RMN) ou técnicas nucleares 

(SPECT/PET). À excepção das nucleares, as outras técnicas de imagem permitem unicamente 

detectar a presença de uma massa anómala no organismo, não conseguindo distinguir um 

tumor benigno de um maligno pelo que, na maior parte das vezes, é preciso recorrer à biopsia. 

Por seu lado, as técnicas nucleares tem a vantagem de possibilitarem a obtenção de 

informação funcional e metabólica in vivo de uma forma não-invasiva, permitindo assim uma 

detecção precoce dos processos patológicos acima referidos, uma vez que as alterações 

funcionais e metabólicas antecedem sistematicamente as alterações estruturais. 

 

Ao longo dos últimos anos a imagem e terapia do cancro tem-se tornado cada vez mais 

específica e dirigida a alvos biológicos expressos em determinados tumores. Os receptores 

expressos em células tumorais foram uns dos primeiros alvos a ser utilizados com sucesso em 

terapia tumoral dirigida a tumores do sistema endócrino, tais como o cancro da mama e da 

próstata. Avanços científicos em áreas como a biologia molecular e celular permitiram 

identificar um número crescente de alvos moleculares, muitos dos quais são receptores, tais 

como o Receptor do Factor do Crescimento Epidérmico (EGFR) e o Receptor de Estrogéneo 

(RE). 7-10 A detecção destes receptores pode desempenhar um papel muito importante no  
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diagnóstico precoce, na selecção terapêutica e na sua avaliação. Para atingir este 

objectivo será necessário encontrar compostos radioactivos capazes de os reconhecer in vivo. 

A detecção e quantificação destes receptores nos tecidos, recorrendo a técnicas 

nucleares tais como SPECT ou PET, certamente permitirão um diagnóstico precoce e também 

antever uma resposta à terapia.  

 

 

 

1.1.1. Radiofármacos  

Os radionuclídeos podem ligar-se quimicamente a determinadas moléculas e os 

compostos resultantes podem ter afinidade para determinado processo fisiológico, tecido ou 

órgão do organismo. Estes compostos designam-se por radiofármacos e, de acordo com a sua 

aplicação médica, podem ser classificados em: radiofármacos para diagnóstico ou 

radiofármacos para terapia. Os radiofármacos para diagnóstico são os que têm maior relevo 

em Medicina Nuclear permitindo, após administração, visualizar ou avaliar o funcionamento 

de um órgão ou tecido para o qual têm afinidade. Actualmente existem radiofármacos que 

permitem visualizar e/ou avaliar quase todos os órgãos e sistemas e, como tal, a Medicina 

Nuclear tem um papel relevante num vasto campo de áreas médicas, nomeadamente na 

Oncologia, Cardiologia, Nefrologia, Pediatria, Neurologia e Psiquiatria. 

A escolha de um radionuclídeo para o desenvolvimento de um radiofármaco para 

aplicação em diagnóstico ou terapia depende principalmente das suas características 

nucleares, nomeadamente tipo de emissão nuclear, período de semi-desintegração e energia 

das partículas e/ou radiação electromagnética emitida. 

Radionuclídeos são elementos com núcleos instáveis que se transformam 

espontaneamente noutros elementos mais estáveis emitindo radiação electromagnética e/ou 

partículas carregadas. Possuem um período de semi-desintegração (t1/2) característico, sendo 

que este é o tempo ao fim do qual metade dos núcleos instáveis se transformam em núcleos 

mais estáveis por emissão de partículas α, β+ ou β- e/ou radiação electromagnética (radiação  

ou raios-X) (figura 1.1).11 
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Figura 1.1: Principais modos de decaimento de um núcleo instável. A- massa atómica, E – símbolo 

químico, Z – número atómico. 

 

 

Os radiofármacos utilizados em terapia têm na sua composição radionuclídeos 

emissores de partículas , - ou electrões Auger. Estas partículas, devido ao seu carácter 

ionizante, são absorvidas pelos tecidos permitindo destruir células ou tecidos alvo. A escolha 

de um radionuclídeo para terapia deve ter em atenção o alcance das partículas que emite, pois 

esse alcance deve ser ajustado às dimensões do tumor ou tecido que se pretende irradiar. Para 

diagnóstico os radionuclídeos deverão ser emissores de radiação  ou emissores de partículas 


+ que por aniliquilação originam radiação . Esta radiação é penetrante e detectável 

externamente, permitindo visualizar a estrutura morfológica ou fisiológica do órgão ou tecido 

alvo em observação.11 

Quer para diagnóstico quer para terapia, os radiofármacos devem fixar-se rápida e 

selectivamente no órgão ou sistema que se deseja visualizar e/ou analisar e devem apresentar 

uma metabolização e excreção eficientes, de modo a reduzir a dose de radiação absorvida pelo 

paciente (diagnóstico e terapia) e a aumentar a qualidade da imagem (diagnóstico). Além 

disso, devem ser de fácil produção, baixo custo e facilmente acessíveis aos Centros de 

Medicina Nuclear. No caso de diagnóstico, o período de semi-desintegração efectivo do 

radiofármaco deve ser suficientemente curto para minimizar a exposição à radiação mas 

suficientemente longo para permitir a aquisição e o processamento das imagens.  

 

Na tabela 1.1 estão resumidas as características físicas e nucleares de radionuclídeos 

com interesse em diagnóstico.11  
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Tabela 1.1: Características físicas de radionuclídeos com interesse em diagnóstico.11 

* TI – transição isomérica; CE – captura electrónica 

 

 

Na figura 1.2 mostra-se a imagem de um cérebro obtido após injecção de 18F-FDG, que 

pretende diagnosticar a doença de Alzheimer. 

 

          Figura 1.2: Utilização de 
18

F-FDG em PET para diagnóstico da doença de Alzheimer.
12

 
 

 

Os radiofármacos utilizados em diagnóstico podem ser de perfusão (1ª geração) ou 

específicos (2ª geração).13 Os de perfusão são transportados pela corrente sanguínea atingindo 

o órgão alvo na proporção do fluxo sanguíneo. Não possuem locais específicos de ligação e a 

sua localização biológica, selectividade e farmacocinética parece depender exclusivamente das 

suas propriedades físico-químicas, designadamente do seu peso molecular, carga e lipofília. 

Por outro lado, os específicos são dirigidos por moléculas biologicamente activas que deverão 

Radionuclídeo t1/2 
Modo de 

decaimento 

Energia da radiação 

(keV) 

Abundância da 

emissão  (%) 

99mTc 6 h TI 140 89 

131I 193 h 

 364 81 

123I 13 h CE 159 83 

67Ga 78 h CE 93, 185, 300, 394 37, 20, 17, 5 

111In 67 h CE 171, 245 90, 94 

201Tl 73 h CE 135, 167 3, 20 

11C 20,4 min 
+
 511 99,8 

13N 10 min 
+
 511 100 

15º 2,07 min 
+
 511 99,9 

18F 110 min 
+
 511 96,9 

124I 4,2 dias 
+
 511 25 

64Cu 13 h 
+
 511 38 
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reconhecer um dado biomarcador. A capacidade destas biomoléculas em reconhecer esses 

biomarcadores é o factor determinante na fixação do radiofármaco no tecido alvo.14, 15 A maior 

parte dos radiofármacos em uso clínico são radiofármacos de perfusão, mas actualmente a 

investigação na área da química radiofarmacêutica tem dado especial atenção aos 

radiofármacos específicos. Devido às características nucleares do 99mTc (t1/2 =6 h, 140 keV de 

emissão ) e ao modo como é fornecido, os radiofármacos de 99mTc representam hoje em dia 

cerca de 90% da totalidade dos radiofármacos utilizados em diagnóstico clínico. 13, 14, 16 

Os radiofármacos específicos deverão permitir detectar alterações na concentração 

e/ou actividade dos biomarcadores alvo, uma vez que a concentração e/ou actividade destes 

se encontra alterada em processos oncológicos. 

A baixa concentração dos biomarcadores nos tecidos requer uma elevada actividade 

específica do radiofármaco, para que se evite a saturação dos locais de ligação, e exige 

também que tenha uma elevada afinidade para o biomarcador a que se destina e uma baixa 

ligação não específica, isto é, pouca afinidade para outros alvos moleculares.17 

 

O número de radiofármacos para terapia em utilização clínica é reduzido mas existe 

uma investigação intensa em torno dos radionuclídeos emissores de partículas ionizantes 

(partículas α, β- ou electrões Auger) que são as indicadas para tratamento de tumores.  

Os radionuclídeos emissores de partículas β- são os que já conduziram a compostos 

que estão em utilização clínica. As partículas β- permitem uma dose de radiação uniforme 

apesar de apresentarem uma fixação heterogénea nos tumores. Os radionuclídeos emissores 

de partículas α são eventualmente os mais adequados quando se pretende uma radiação 

potente de curto alcance. Embora existam mais de cem radionuclídeos emissores α a maioria é 

de difícil produção e apresenta períodos de semi-desintegração demasiado longos, de certo 

modo incompatíveis com as aplicações in vivo. Presentemente, os estudos de investigação com 

vista à aplicação terapêutica de radionuclídeos emissores α resumem-se ao 211At e ao 212/213Bi. 

Os emissores de electrões Auger (ex. 125I, 99mTc, 111In) também podem ter aplicação 

interessante na terapia selectiva de tumores, pelo que existe actualmente uma investigação 

intensa na área. Estes compostos deverão interactuar com o ADN, devido ao curto alcance dos 

electrões Auger, pelo que na sua concepção tem que ter em conta que eles deverão atingir o 

núcleo das células. 
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1.1.2. Técnicas de imagiologia em Medicina Nuclear 

Como já referido, existem essencialmente duas técnicas de aquisição de imagem em 

Medicina Nuclear, a Tomografia Computadorizada de Emissão de Fotão Único (SPECT) e a 

Tomografia de Emissão de Positrões (PET). Em SPECT os radiofármacos utilizados têm na sua 

composição radionuclídeos emissores de radiação  enquanto em PET são utilizados 

radiofármacos que têm na sua composição emissores +.11  

 

 

SPECT 

 As sondas radioactivas para SPECT utilizam radionuclídeos emissores de radiação  

com energias entre 80-150 keV. Este tipo de radiação é suficientemente penetrante para 

poder atravessar os tecidos com a mínima dispersão. Por outro lado, corresponde a uma gama 

de energia suficientemente baixa para que os fotões  possam ser detectados eficientemente 

pelos detectores actualmente existentes.18 Os emissores  mais usados e/ou estudados para 

SPECT são 99mTc, 67Ga, 111In, 123I e 201Tl. As características físicas destes radionuclídeos são 

apresentadas na tabela 1.1.  

 

As imagens SPECT são obtidas em câmaras-gama associadas a computadores que 

fazem a aquisição e tratamento de dados. As câmara-gama são constituídas essencialmente 

por detectores de radiação  (por exemplo, cristais de iodeto de sódio) que por interacção com 

a radiação  produzem um sinal luminoso. Através do uso de colimadores de chumbo é 

possível seleccionar a radiação numa determinada gama de energia com resolução e 

sensibilidade bem determinadas. A técnica SPECT produz uma imagem tomográfica que 

mostra a distribuição da radiação no paciente à medida que o detector vai rodando até 180º 

ou 360º à sua volta (figura 1.3).11, 19  
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Figura 1.3: Representação esquemática das câmara-gama utilizadas em SPECT.
20

 

 

 

PET 

As sondas radioactivas utilizadas em PET têm na sua composição radionuclídeos 

emissores de positrões. Estas partículas sofrem uma reacção de aniquilação por interacção 

com os electrões do meio, originando dois fotões  com a mesma direcção mas sentidos 

opostos e energia igual a 511 keV. Estes fotões são os que vão ser detectados externamente 

de forma coincidente, permitindo identificar o local onde ocorreu a reacção de aniquilação. 

 Os detectores utilizados em PET são constituídos por cristais de germanato de 

bismuto (BGO).11 Em PET os dados são recolhidos com diferentes ângulos de incidência em 

torno do eixo do paciente o que permite obter imagens tomográficas da distribuição da 

radioactividade numa dada região de interesse mediante a aplicação de algoritmos de 

reconstrução adequados (figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4: a) vista geral de uma câmara PET; b) Representação esquemática da obtenção de imagem 
em PET.

20
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Os radionuclídeos emissores de positrões são produzidos em ciclotrão (figura 1.5). No 

ciclotrão, os núcleos alvo são bombardeados com feixes de protões (1
1H), deutrões (2

1H) ou 

núcleos de hélio (4
2He). Estas partículas são aceleradas por um campo magnético oscilatório, 

até atingirem uma energia cinética suficiente para que ocorra uma reacção nuclear quando 

chocarem com os alvos.11 Os radionuclídeos produzidos em ciclotrão apresentam elevada 

pureza radioquímica e elevada actividade específica.21  

 

 

Figura 1.5: Vista geral de um ciclotrão.
20

 
 

 

A maioria dos radionuclídeos utilizados em PET são isótopos de elementos não-

metálicos, como o 11C, 18F, 15O, 13N ao contrário do que se verifica em SPECT em que a maioria 

são elementos de transição ou de pós-transição. No entanto, as propriedades físicas favoráveis 

de radiometais emissores de positrões, como o 64Cu, têm vindo a suscitar o interesse dos 

elementos metálicos para a concepção de novos radiofármacos para PET.19 As características 

físicas e nucleares destes radionuclídeos são apresentadas na tabela 1.1. 

 

 

 

1.2. Radiofármacos dirigidos a receptores 

Radiofármacos dirigidos selectivamente a alvos expressos em células tumorais 

desempenham um papel importante no diagnóstico e/ou terapia do cancro. Em termos de 

diagnóstico, a imagiologia molecular por técnicas de SPECT ou de PET permite a detecção in 

vivo de mecanismos celulares associados ao cancro e, devido à sua alta sensibilidade para 



1.Introdução 

13 
 

quantificar “sistemas de baixa capacidade” tais como receptores e enzimas, pode antecipar ou 

complementar a informação anatómica fornecida por outras modalidades de diagnóstico. A 

imagiologia molecular pode também ser útil na optimização e na monitorização da terapia, 

auxiliando na selecção de um regime terapêutico personalizado.22-24 Consequentemente, a 

pesquisa de sondas radioactivas específicas para certos alvos para que, por imagiologia 

molecular, se possa quantificar a expressão desses alvos no tumor e monitorizar a eficiência do 

tratamento tem constituído uma área de enorme interesse em Medicina Nuclear.10 

Entre os diversos alvos moleculares que têm sido identificados nos últimos anos para 

imagiologia e/ou terapia tumoral destacaremos neste trabalho o Receptor do Factor do 

Crescimento Epidérmico (EGFR) e o Receptor de Estrogéneo (RE).  

 

 

1.2.1. Receptores do Factor de Crescimento Epidémico (EGFR) 

O EGFR é uma glicoproteina transmembranar com 170kDa constituída por três 

domínios distintos: extracelular, transmembranar e intracelular. No domínio extracelular estão 

localizadas duas zonas ricas em cisteína, um terminal amina e o local de ligação ao receptor. O 

domínio transmembranar apresenta características hidrofóbicas. O domínio intracelular 

contém a tirosina cinase (TK – Tyrosine Kinase) e o terminal carboxílico, onde existem, pelo 

menos, cinco locais de autofosforilação dos resíduos tirosina. 

O Receptor do Factor do Crescimento Epidérmico (EGFR, ErbB-1; HER1) pertence à 

família dos receptores epidérmicos humanos, HER (Human Epidermal Receptor) também 

designada por ErbB que por seu lado é um membro da superfamília de receptores com 

actividade catalítica em tirosina cinase. A família de receptores HER é constituída por quatro 

receptores de membrana estruturalmente relacionados entre si: EGFR, erbB2 (HER2), erb3 

(HER3) e erb4 (HER4) que medeiam as vias de sinalização celular envolvidas no crescimento e 

proliferação em resposta à ligação de uma variedade de ligandos do factor de crescimento.25 

A activação dos receptores dos factores de crescimento epidérmico ocorre quando um 

ligando endógeno, nomeadamente EGF ou TGF-, se liga ao domínio extracelular provocando 

a homo ou heterodimerização do receptor. A dimerização do receptor é seguida da 

internalização do complexo ligando-receptor e activação da actividade intrínseca da proteína 

tirosina cinase, ocorrendo a autofosforilação em várias tirosinas do receptor no terminal 

carboxílico. A fosforilação do receptor é promovida pela ligação de adenosina trifosfato (ATP) à 

tirosina cinase no domínio intracelular do receptor.25-27 
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Figura 1.6: Mecanismo de acção dos factores de crescimento epidérmico quando ocorre a ligação de um 
ligando tal como o EGF.

28
 

 

 

O Receptor do Factor de Crescimento Epidérmico (EGFR) encontra-se (sobre)expresso 

numa grande variedade de tumores sólidos e tem um papel importante na carcinogénese e 

progressão tumoral. A sua (sobre)expressão está normalmente associada a uma menor 

sobrevivência e a uma maior capacidade para desenvolver metástases. Estes receptores 

podem encontrar-se (sobre)expressos em vários cancros, nomeadamente no cancro da mama, 

da prostata, do estômago, do cólon, dos ovários e do pulmão.25 

 

Nas últimas décadas a melhor compreensão da família dos EGFR, dos seus ligandos e 

do seu papel em oncologia levou ao desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, 

nomeadamente novos fármacos específicos para o tratamento do cancro. Essas estratégias 

consistem no bloqueio dos receptores e as mais exploradas têm envolvido o uso de anticorpos 

monoclonais específicos que actuam a nível extracelular ou de pequenas moléculas, 

designadas por inibidores da tirosina cinase (TKI), que actuam ao nível intracelular e que vão 

competir com o ATP da célula inibindo a actividade da tirosina cinase.25, 27, 29 

Os anticorpos monoclonais têm sido desenvolvidos para diferentes membros da 

família HER, principalmente para os EGFR e HER2. Os anticorpos monoclonais são altamente 

específicos e com poucos efeitos secundários, e actuam em sinergia quer com a quimioterapia 

quer com radioterapia externa.27 Presentemente, existe um anticorpo monoclonal aprovado 

para aplicação clínica, o Trastuzumab, que é um anticorpo específico para o domínio 
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extracelular do HER2, e um anticorpo monoclonal em ensaios clínicos, o Cetuximab, que é um 

anticorpo específico para o domínio extracelular do EGFR.27, 30 

Por seu lado, os inibidores da tirosina cinase podem ser moléculas do tipo 

anilinoquinazolinas ou pirimidinas que actuam no domínio intracelular do receptor. A ligação 

destas moléculas ao local de ligação do ATP endógeno da célula vai bloquear a ligação do ATP 

inibindo assim a actividade da TK e a autofosforilação do receptor e impedindo a activação das 

vias de transdução de sinal. Estes inibidores têm a capacidade de aumentar a apoptose e inibir 

a proliferação celular e a angiogénese provocando assim uma regressão tumoral. Os inibidores 

da tirosina cinase podem ser reversíveis ou irreversíveis e podem ser específicos para um 

receptor ou actuar em mais do que um receptor da família HER.25, 27, 30 

 

 

1.2.2. Receptores de Estrogéneo (RE)  

Os receptores de estrogéneo são factores de transcrição dependentes dos seus 

ligandos e que medeiam o efeito biológico dos estrogéneos nos tecidos. O RE é um membro da 

superfamília dos receptores nucleares que, em geral, têm uma estrutura modular com seis 

regiões distintas A-F (figura 1.7). Destas, a região C corresponde ao domínio de ligação com o 

ADN, e a região E ao domínio de ligação ao ligando.31-33 

 

 

Figura 1.7: Estrutura do receptor de estrogéneo. 
 

 

São conhecidos dois subtipos de receptores de estrogéneo: RE e REA sua 

sequência é maioritariamente homóloga residindo a maior diferença entre os dois subtipos no 

domínio A/B onde a isoforma RE apresenta apenas 20% de homologia relativamente à 

isoforma REO RE e RE apresentam diferentes expressões nos tecidos sendo o RE 

predominantemente expresso na mama, útero e ovário, enquanto o RE é essencialmente 

expresso nos tecidos do sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema imunológico, 

sistema gastrointestinal, rim, pulmão e osso.31, 33, 34


 

O estradiol, uma molécula pertencente à família das hormonas estrogénicas, é o 

composto endógeno que apresenta maior afinidade para o receptor de estrogéneo. O estradiol 
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é solúvel nos lípidos que constituem a membrana celular e nuclear entrando facilmente no 

núcleo das células. Uma vez no núcleo, o estradiol liga-se ao RE fixando-se no domínio de 

ligação do RE (domínio E). Dois receptores ocupados juntam-se para formar um dímero, que 

posteriormente se liga a um centro regulador chamado elemento de resposta ao estrogéneo 

(ERE). As moléculas do receptor ocupado e dimerizado interactuam com proteínas associadas 

a factores de transcrição e com a regulação da expressão genética. Em alguns casos, a 

expressão genética pode ser suprimida quando os estrogéneos se ligam ao receptor. Assim, 

temos um ADN geneticamente e genomicamente mutante devido aos estrogéneos. Esta 

alteração do material genético pode resultar na formação de células cancerígenas.31 

 

 

Figura 1.8: Domínio de ligação do ligando do RE (a) conformação da complexação com o estradiol;    
(b) conformação da complexação com o raloxifene.

35 

 

 

Estudos clínicos em pacientes com tumores da mama revelaram que cerca de 50 a 80% 

destes tumores expressam receptores de estrogéneo em concentrações muito mais elevadas 

do que em tecidos normais da mama ou em tecidos não-alvo. Pacientes em que o tumor 

expresse positividade para estes receptores têm um prognóstico ligeiramente melhor que 

aqueles em que as células tumorais têm expressão negativa. A detecção destas concentrações 

pode ter um papel muito importante no diagnóstico e também numa terapia orientada destes 

doentes.36 

 

Existe uma considerável diversidade de compostos esteróides e não esteróides que 

apresentam afinidade para o receptor de estrogéneo. No entanto, têm sido os derivados do 

estradiol os mais extensivamente estudados, com o objectivo de correlacionar a sua estrutura 

química com a sua actividade biológica. A influência da introdução de alguns grupos 

substituintes na estrutura do estradiol na sua ligação ao RE tem sido avaliada através de 

ensaios de ligação competitiva. Estes efeitos foram apenas descritos em termos do aumento 
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ou decréscimo da afinidade para o RE, relativamente ao estradiol. No entanto, têm também 

sido usados muitas vezes para prever o comportamento biológico in vivo desses compostos 

quando marcados com elementos radioactivos. Por outro lado, também permitiram uma 

previsão da estrutura do domínio de ligação do RE quando ainda não era conhecida a estrutura 

do receptor por difracção de raios-X.35, 37 

 

 

Figura 1.9: Estrutura química do estradiol. 

 

 

O estradiol é uma molécula hidrofóbica com polaridade nas posições C3 e C17 que 

são substituídas por grupos hidroxilo. Os grupos hidroxilo em C3 e C17 são necessários para a 

ligação ao receptor de estrogéneo.37, 38 O grupo hidroxilo em C3 está envolvido no primeiro 

passo de reconhecimento actuando como dador de protões e formando pontes de hidrogénio 

com os locais aceitadores de protões existentes no receptor. A estrutura hidrocarbonada que 

separa as duas funções hidroxilo promove uma configuração apropriada a estas 

funcionalidades permitindo a sua interacção com os resíduos aminoácido do receptor de 

estrogéneo. O esqueleto hidrocarbonado desempenha ainda um papel importante nas 

interacções hidrofóbicas com o receptor.37 Modificações na configuração espacial da estrutura 

base dos ligandos conduzem normalmente a diferentes interacções com o receptor, 

resultando num decréscimo ou num aumento da afinidade de ligação ao receptor de 

estrogéneo.38, 39 

A análise do efeito da introdução de substituintes no anel A da molécula do estradiol 

mostrou que a introdução de grupos substituintes na posição C1 influenciava negativamente a 

ligação ao RE. Por outro lado, a introdução de grupos pouco volumosos nas posições C2 e C4 

da molécula mostraram ser toleradas pelo RE desde que não promovessem pontes de 

hidrogénio intramoleculares.37, 40-45 

O receptor de estrogéneo demonstrou ser intolerante à introdução de qualquer grupo, 

polar ou não polar, na posição C6 do anel B.37, 46 Por outro lado, a introdução de grupos 

funcionais na posição C7, inclusivamente longas cadeias alquílicas, mostrou ser bem 
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tolerada.43, 47-50 Grupos funcionais polares no extremo das cadeias serão apenas permitidos se 

estiverem consideravelmente afastados do núcleo esteróide.49-52 

Na posição C11 do estradiol substituintes não polares, mesmo relativamente 

volumosos, como os grupos clorometilo e etilo, são bem tolerados pelo receptor.53-55 No 

entanto, a introdução de grupos polares (e.g. éteres) que não estejam suficientemente 

afastados do núcleo esteróide podem reduzir a afinidade.53, 54  

Substituintes volumosos na posição C16 resultam numa redução de afinidade, 

especialmente grupos polares, enquanto substituintes pequenos e não polares são bem 

tolerados pelo receptor.56 A posição C16 é menos permissiva, do ponto de vista 

estereoquímico.57 As posições C14 e C15 podem aceitar grupos pequenos e não polares sem 

perda significativa da afinidade para o RE.58 Substituintes volumosos em C17 aumentam a 

estabilidade do complexo receptor-esteróide ao impedir a metabolização em C16. Assim, um 

grupo 17-etinilo aumenta a afinidade de ligação ao receptor e parece agir em sinergia com 

outros substituintes, nomeadamente com grupos 11-metoxilo ou 11-etoxilo.59 Substituintes 

mais volumosos do que o grupo etinilo em C17 parecem não ser bem tolerados pelo receptor 

de estrogéneo. Contudo, apesar da aparente intolerância desta posição, alguns derivados 

organometálicos substituídos em C17 mostraram manter uma considerável afinidade para o 

RE, sugerindo a presença de uma zona de ligação nesta região, que aceita espécies com 

carácter hidrofóbico.60-62 A presença de um grupo iodovinilo em C17 não altera 

significativamente a afinidade para o receptor mas esta é fortemente dependente da 

estereoquímica do grupo vinilo.63, 64 De um modo geral, o isómero cis (Z) possui uma afinidade 

de ligação para o receptor de estrogéneo superior à do isómero trans (E). 65 
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2. Anilinoquinazolinas Inibidoras da Tirosina Cinase. 

2.1. Considerações gerais 

A concepção de compostos específicos para imagiologia molecular dos Receptores do 

Factor de Crescimento Epidérmico (EGFR) constitui uma área de investigação estimulante, uma 

vez que compostos deste tipo permitiriam a visualização de tumores ricos nestes receptores 

de uma forma não invasiva. Esta visualização contribuiria para a selecção dos pacientes que 

beneficiariam da administração de inibidores da tirosina cinase, em regime de monoterapia ou 

de terapia combinada com radioterapia.66-68 

Foram vários os inibidores da tirosina cinase, reversíveis e irreversíveis, marcados quer 

com emissores de positrões (11C, 18F e 124I), quer com emissores  (125I e99mTc) que foram 

sintetizados e avaliado o seu potencial como sondas radioactivas para visualização de tumores 

que (sobre)expressam EGFR.  

 

 

Inibidores reversíveis 

Actualmente existem em aplicação clínica dois inibidores reversíveis da tirosina cinase 

que são específicos para o EGFR e que se baseiam na estrutura da 4-anilinoquinazolina, 

nomeadamente o Gefitinib (ZD1839, Iressa) e o Erlotinib (CP-358774, Tarceva) (figura 2.1).69-71 

 

 

Figura 2.1: Estrutura química de Gefitinib e Erlotinib. 

 

 

Contudo, ensaios clínicos demonstraram que nem sempre a resposta ao tratamento 

com estes inibidores se correlaciona directamente com a (sobre)expressão dos EGFR, sendo 

portanto necessário um marcador preditivo da sua eficácia para poder seleccionar os 

pacientes que possam beneficiar com esta terapia.69, 72, 73 

Na sequência dos ensaios clínicos levados a cabo com estes inibidores, o Gefitinib foi 

marcado com 11C e 18F e foi avaliada a capacidade destes compostos radioactivos para a 



2.Anilinoquinazolinas Inibidoras da Tirosina Cinase: síntese e avaliação biológica 

22 
 

visualização in vivo de EGFR. Uma vez que a molécula do Gefitinib contém um grupo metilo e 

um átomo de flúor na sua estrutura foi possível a síntese dos radioligandos 11C-Gefitinib e 18F-

Gefitinib (figura 2.2) sem alterar a estrutura química da molécula. Estudos de biodistribuição 

de 18F-Gefitinib, em animais saudáveis e portadores de tumores EGFR positivos, demonstraram 

uma baixa fixação no tumor e uma elevada fixação não específica.74-77 Até ao momento ainda 

não foram publicados estudos de avaliação biológica de 11C-Gefitinib. 

 

 

Figura 2.2: Estrutura química de 11C-Gefitinib e 18F-Gefitinib. 

 

 

O Erlotinib é outro inibidor reversível da tirosina cinase em aplicação clínica. Este 

composto foi também marcado com 11C (figura 2.3). Estudos de biodistribuição em ratinhos 

portadores de tumores EGFR positivos e EGFR negativos mostraram uma elevada fixação 

selectiva do radioligando nos tumores que expressavam EGFR.78  

 

 

Figura 2.3: Estrutura química de 
11

C-Erlotinib. 

 

 

O PD153035 é outro inibidor reversível da tirosina cinase que mostrou possuir elevada 

afinidade e selectividade para os EGFR.79, 80 Este inibidor foi marcado com 11C no grupo metilo 

das posições C6 ou C7 do anel da quinazolina (11C-PD153035-A e 11C-PD153035-B, 

respectivamente) (figura 2.4). Os estudos de avaliação in vitro realizados em microssomas de 

rato e de humano mostraram a formação de metabolitos para ambos os compostos. O 11C-

PD153035-B mostrou ser o radioligando mais promissor dado o carácter polar dos 
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radiometabolitos formados que provavelmente conduziu a uma eliminação do organismo mais 

rápida.81, 82  

 

Figura 2.4: Estrutura química do PD153035 e dos seus derivados marcados com 11C.  

 

 

 Estudos de avaliação in vitro com um derivado fluorado do PD153035 mostraram que 

o composto inibia a actividade catalítica da tirosina cinase e a proliferação celular.83 Embora 

tivesse sido preparado o análogo com 18F (figura 2.5) não existem quaisquer resultados de 

estudos in vivo.  

 

Figura 2.5: Estrutura química do derivado de PD153035 marcado com 18F.  

 

 

Ainda com base na estrutura da 4-anilinoquinazolina foram preparados outros 

radioligandos marcados com 18F (figura 2.6). Estudos in vitro com células A431 indicaram a 

capacidade de inibição da proliferação celular e da fosforilação do receptor, quando foram 

utilizados os análogos frios dos radioligandos 18F-A a 18F-C. Contudo, ensaios de biodistribuição 

em ratinhos atímicos com tumores induzidos indicaram que 18F-A e 18F-C apresentavam uma 

rápida depuração sanguínea, uma baixa fixação no tumor e uma elevada ligação não 

específica. Estudos metabólicos indicaram desmetilação in vivo, o que poderia explicar o perfil 

de biodistribuição encontrado.84, 85 
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Com base na estrutura química da 6,7-dimetoxi-4-anilinoquinazolina (18F-C) Vanbroklin 

e colaboradores prepararam os compostos 18F-D e 18F-E, por introdução do átomo de flúor nas 

posições orto- e meta- do anel anilina (figura 2.6). Os mesmos investigadores preparam 

também os derivados orto- meta- e para- da 6,7-dietoxi-4-anilinoquinazolinas (18F-F a 18F-H).85 

Estudos in vitro com os análogos não radioactivos indicaram uma boa afinidade para os EGFR 

bem como elevada inibição da autofosforilação do EGFR.86 Estudos conduzidos em hepatocitos 

humanos femininos revelaram uma rápida degradação dos compostos substituídos na posição 

para- (18F-C e 18F-F) em comparação com os substituídos na posição orto- e meta- (18F-D, 18F-E, 

18F-G e 18F-H).87 Estes resultados foram posteriormente confirmados por ensaios in vivo que 

mostraram uma elevada fixação no osso dos compostos 18F-C e 18F-F, muito possivelmente 

devido à desfluoração in vivo.88 

 

 

Figura 2.6: Estrutura química de derivados da 4-anilinoquinazolina marcados com 18F. 

 

 

Outros radionuclídeos com maior período de semi-desintegração, tais como 124/125I ou 

99mTc, foram também usados para marcar alguns derivados de 4-anilinoquinazolinas.89-93 
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Fernandes e colaboradores avaliaram o composto 6-iodopropionamida-4-

anilinoquinazoliana (figura 2.7). A avaliação in vitro foi bastante promissora, uma vez que o 

composto mostrou capacidade para inibir a proliferação celular e a autofosforilação do 

receptor em células intactas A431. Contudo, os resultados de biodistribuição em ratinhos 

mostraram uma baixa estabilidade do composto, observando-se uma elevada fixação na 

tiróide devido à desiodação, provavelmente devida à baixa estabilidade da ligação alifática 

carbono-iodo.89 

 

Figura 2.7: Estrutura química da 6-125I-iodopropionamida-4-anilinoquinazolina.89 

 

 

 

Os mesmos autores preparam também três derivados da 4-anilinoquinazolina e 

marcaram-nos com 99mTc. Os compostos sintetizados, cuja estrutura química é apresentada na 

figura 2.8, foram avaliados in vitro. Verificaram que todos atravessavam a membrana das 

células A431 e que inibiam o crescimento celular e a autofosforilação do receptor, 

desconhecem-se resultados de avaliação in vivo.93 

 

 

Figura 2.8: Estrutura química de complexos de 99mTc contendo a unidade 4-anilinoquinazolina.93 
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Inibidores irreversíveis 

Compostos que se liguem especificamente ao EGFR e inibam de modo irreversível a 

actividade catalítica da tirosina cinase e as suas vias de transdução de sinal em células 

tumorais poderão ser excelentes candidatos para a concepção de sondas radioactivas para PET 

ou SPECT. Estudos estrutura - actividade biológica demonstraram que a presença de 

substituintes na posição C6 da quinazolina capazes de estabelecer uma ligação covalente com 

a cisteina 773 do receptor poderiam conduzir a uma inibição de natureza irreversível. 

Com base nos resultados obtidos por Mishani e colaboradores em ensaios in vitro com 

o inibidor reversivel ML01 (figura 2.6) que apresentou elevada inibição da proliferação celular 

e da autofosforilação do receptor, o mesmo grupo sintetizou e avaliou alguns inibidores 

irreversíveis da tirosina cinase baseados na estrutura química de ML01.84 

Um desses compostos, ML03, foi preparado pela introdução de um grupo acrilamida 

na posição C6 da quinazolina. Estudos in vitro realizados em lisados de células A431 

demonstraram que inibiam a autofosforilação de EGFR. O carácter irreversível da inibição foi 

demonstrado através de estudos com células A431 intactas em que se observou 97,5% de 

inibição 8 horas após a remoção do inibidor do meio.94 A avaliação in vitro do análogo marcado 

com 11C (11C-ML03) utilizando células A431 sugeriu também uma elevada ligação específica ao 

receptor. Contudo, estudos in vivo realizados em ratinhos com tumores induzidos indicaram 

uma baixa fixação no tumor bem como uma rápida metabolização do radioligando e um tempo 

de semi-vida biológica muito curto.95 Um análogo de ML03 foi também marcado com 18F 

(figura 2.9) mas não foram publicados quaisquer resultados da avaliação biológica. 96 

 

 

Figura 2.9: Estrutura química de 11C-ML03.95, 96 
 

 

 

Com o objectivo de aumentar a estabilidade in vivo desta classe de inibidores 

irreversíveis, mantendo a sua afinidade e selectividade, foi preparado ML04 com um 

substituinte diferente na posição C6 da quinazolina (figura 2.10). A avaliação in vitro do 



2.Anilinoquinazolinas Inibidoras da Tirosina Cinase: síntese e avaliação biológica 

27 
 

composto não radioactivo em lisados de células A431 mostrou um elevado poder inibidor de 

todos eles. O carácter irreversível da inibição da autofosforilação foi avaliado com células A431 

intactas.97 

Para avaliar o potencial deste composto como sondas para PET, ML04 foi marcado 

com 11C e 18F. Análogos de ML04 com um átomo de bromo ou iodo na anilina (ML04-1 e ML04-

2), foram também marcados com 11C (figura 2.10).97, 98 Estudos biológicos com 18F-ML04 em 

ratinhos atímicos portadores de tumores demonstraram uma elevada fixação nos tumores, 

que verificaram não ser nem selectiva nem específica, uma vez que também observaram uma 

elevada fixação em tumores EGFR-negativos e não observaram uma diminuição da ligação em 

ensaios competitivos com o composto não marcado.99 Estudos de estabilidade in vitro e 

estudos metabólicos em ratinhos atímicos demonstraram que 11C-ML04 era mais estável do 

que 11C-ML03.100 

 

 

Figura 2.10: Estrutura química dos derivados ML04 marcados com 11C e 18F. 

 

 

 

Atendendo aos resultados obtidos com 11C-ML03 o mesmo grupo desenvolveu novos 

inibidores irreversíveis da tirosina cinase quimicamente mais estáveis, menos reactivos e 

menos susceptíveis de sofrerem metabolização. Consideraram também que poderia ser 

vantajoso a marcação com um radionuclídeo com um período de semi-desintegração mais 

longo, nomeadamente 124I (t1/2 = 4,2 dias, emissor +) pois assim seria possível seguir o 

processo de autofosforilação do receptor durante mais tempo. Os novos compostos, 

designados por ML06, ML07 e ML08 (figura 2.11) basearam-se em compostos anteriormente 
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sintetizados. Os compostos ML06 e ML08 demonstraram ser potentes inibidores irreversíveis 

da tirosina cinase. Por outro lado, o composto ML07 apresentou um menor poder inibidor  

relativamente aos restantes e a ligação ao receptor mostrou ser apenas parcialmente 

irreversível. Estes ensaios indicaram que os compostos ML06 e ML08 poderiam ser excelentes 

candidatos para a visualização de tumores EGFR-positivos. No entanto, até à data ainda não 

foram publicados quaisquer resultados de ensaios in vivo.91 

 

Figura 2.11: Estrutura química de 124I-ML06, 124I-ML07 e 124I-ML08. 

 

 

 

Com o objectivo de reduzir a lipofília e minimizar a ligação não especifica in vivo, foi 

sintetizado recentemente um conjunto de derivados de ML04 com cadeias de polietilenoglicol 

(PEG) incorporadas na posição C7 da quinazolina (figura 2.12). Estudos in vitro demonstraram 

que os compostos eram potentes inibidores irreversíveis da tirosina cinase. No entanto, 

estudos biológicos em modelo animal mostraram que a introdução do PEG na posição C7 não 

se traduzia numa melhoria na especificidade da ligação nem na fixação tumoral.23, 101, 102 
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             Figura 2.12: Estrutura química de 
11

C-I, 
124

I-J, 
18

F-K e 
18

F-L. 

  

 

 

Estudos de estrutura – actividade biológica mostraram que compostos contendo a 

unidade 4-anilinoquinazolina são normalmente potentes inibidores da actividade da tirosina 

cinase e altamente selectivos para os EGFR, actuando no domínio intracelular da tirosina 

cinase através de um mecanismo competitivo com o ATP. Neste farmacóforo, os substituintes 

em C3’ e C4’ na anilina têm um papel importante na afinidade e selectividade dos inibidores 

obtidos. Por outro lado, a introdução de substituintes nos átomos C2 e C8 da unidade 

quinazolina ou a substituição dos átomos N1 e N3 conduzem a uma perda de afinidade. As 

posições C6 e C7 parecem ser tolerantes à introdução de grupos relativamente volumosos, 

mantendo o poder de inibição.103  

 

 

Neste trabalho optou-se por utilizar como farmacóforo a unidade 4-anilinoquinazolina 

(figura 2.13). Na posição C3’ e C4’ da anilina introduziu-se, respectivamente, um átomo de 

cloro e um de flúor que se sabe conferirem selectividade para o EGFR. 74  

 

Estudos realizados por Fernandes e colaboradores mostraram que apesar dos 

resultados promissores obtidos in vitro para 6-iodopropionamida-4-anilinoquinazolina o 

análogo radioactivo era instável in vivo possivelmente devido à presença de uma ligação 
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alifática C-I. Assim, neste trabalho optou-se por introduzir na posição C6 da 4-

anilinoquinazolina grupos 3/4-iodobenzamida e 4-fluorobenzamida, pelo facto das ligações 

aromáticas C-I serem mais estáveis.89, 104 

 

Figura 2.13: Estrutura química de 6-amino-4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina. 
 

 

 

Neste capítulo descrevemos a síntese, caracterização e avaliação biológica de três 

novos inibidores da tirosina cinase baseados na unidade 4-anilinoquinazolina substituídas na 

posição C6.  

 

 

 

2.2. Síntese e caracterização dos derivados 6-halobenzamida-4-

anilinoquinazolina (6a-6c) 

Como referido anteriormente, estudos de estrutura-actividade biológica 

demonstraram que a posição C6 da quinazolina é tolerante à introdução de diversos 

substituintes mantendo a capacidade para inibir a autofosforilação.105 Por esse motivo, foi 

introduzido nessa posição uma amina primária que permite a ligação a diferentes 

substituintes. A este grupo amina ligou-se um grupo halobenzamida com o objectivo de 

aumentar a estabilidade radioquímica in vivo dos compostos radioiodados. Os compostos 

halogenados N-{4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-3-iodobenzamida (6a), N-{4-

[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-4-iodobenzamida (6b) e N-{4-[(3-cloro-4-

fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-4-fluorobenzamida (6c) foram sintetizados a partir do 

precursor 6-amino-4-[(3-cloro-4-fluorofenil) amino]quinazolina (5).89 

 

A síntese de 5 foi realizada a partir de 4-hidroxiquinazolina (1) segundo o processo 

sintético indicado no esquema 2.1. A introdução do grupo nitro na posição C6 do anel da 

quinazolina foi realizada pela reacção de 4-hidroxiquinazolina (1) com uma mistura de ácido 
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nítrico e ácido sulfúrico concentrados. Seguidamente, procedeu-se à halogenação da posição 

C4 da quinazolina por reacção de 2 com uma mistura de PCl5 e POCl3 formando-se 6-nitro-4-

cloroquinazolina (3). Para a obtenção de 4-[(2-cloro-4-fluorofenil)amino]-6-nitroquinazolina (4) 

fez-se reagir 3, com 3-cloro-4-fluoroanilina. Finalmente, o grupo nitro de 4 foi reduzido com 

H2, usando um catalisador de Raney/Niquel, formando-se 6-amino-4-[3-cloro-4-

fluorofenil)amino]quinazolina (5).89 

 

Esquema 2.1: Síntese de 5. 
 

 

 

A caracterização de todos os compostos indicados no esquema 2.1 foi realizada por 

RMN de 1H. A análise espectroscópica revelou-se consistente com as estruturas químicas 

esperadas. O espectro de RMN de 1H de 5 é apresentado na figura 2.14. Analisando o espectro 

observam-se um singuleto a 5,67 ppm correspondente aos dois protões da amina primária na 

posição C6 da quinazolina, um duplo dubleto referente ao protão H-7 da quinazolina (7,25 

ppm), um dubleto correspondente ao protão H-5 da quinazolina (7,31 ppm) e um tripleto 

relativo ao protão H-5’ (7,38 ppm). Observam-se também um dubleto correspondente ao 

protão H-8 (7,54 ppm), um multipleto referente ao protão H-6’ (7,80 ppm) e um duplo dubleto 

relativo a H-2’ (8,18 ppm). A 8,37 ppm observam-se um singuleto, integrando a um protão, 

correspondente ao H-2 e outro singuleto (9,59 ppm) correspondente ao protão da amina 

secundária. 
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Figura 2.14: Espectro de RMN de 
1
H de 5 em DMSO. 

 

 

 

Os compostos halogenados N-{4-(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-3-

iodobenzamida (6a), N-{4-(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-4-iodobenzamida (6b) 

e N-{4-(3-cloro-4-fluorofenil)amino]quinazolina-6-il}-4-fluorobenzamida (6c) foram preparados 

por alquilação da amina primária de 5 com cloretos de acilo (cloreto de 3/4-halobenzoílo) 

como se mostra no esquema 2.2. 

 

Esquema 2.2: Síntese de 6a-6c. 
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Os compostos 6a-6c, foram caracterizados pelas técnicas analíticas usuais, 

nomeadamente RMN de 1H e de 13C, IV, ESI/MS e análise elementar. O composto 6c foi 

também caracterizado por RMN de 19F. A análise dos compostos 6a-6c por RMN de 1H e de 13C 

revelou-se consistente com a estrutura esperada bem como a análise elementar, IV e ESI/MS. 

A título de exemplo, na figura 2.15 é apresentado o espectro de RMN de 6a. 

Os três compostos apresentaram espectros de RMN (1H e 13C) muito semelhantes 

existindo apenas ligeiras diferenças no desdobramento dos sinais do anel aromático 

introduzido na posição C6 da quinazolina. Assim, ao comparar os espectros RMN de 1H de 6a, 

6b e 6c com o espectro do precursor 5 observa-se a ausência dos protões correspondentes à 

amina primária (5,67 ppm) e o aparecimento dos sinais correspondentes aos quatro protões 

do anel aromático da halobenzamida que foi introduzido na posição C6 da quinazolina. No 

espectro de 1H para o composto 6a observam-se três sinais (7,39 ppm H-5’’, 8,21 ppm H-6’’ e a 

8,02 ppm H-4’’ e H-2’) ao passo que nos espectros de RMN de 1H de 6b e 6c, devido à simetria 

do anel, apenas se observam dois sinais integrando para dois protões cada (7,84 ppm H-3’’ e 

5’’ e a 8,24 ppm H-2’’ e H-6’’).  

 

Figura 2.15: Espectro de RMN de 
1
H de 6a em DMSO. 

 

 

O espectro de RMN de 13C é relativamente complexo devido ao acoplamento carbono-

flúor. No entanto, o padrão de desdobramento é coerente com a estrutura do composto, 

observando-se apenas sinais na zona dos carbonos aromáticos em número concordante com o 

número de átomos de carbono esperado, sendo de salientar a presença de um sinal a cerca de 

165 ppm correspondente ao grupo carbonilo da halobenzamida.  
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2.3. Síntese dos derivados 6-125I-iodobenzamida-4-anilinoquinazolina 

(125I-6a, 125I-6b) 

Devido às suas características físico-químicas, à fácil aquisição e equipamento 

acessível, alguns isótopos radioactivos do iodo têm sido utilizados na preparação de 

radiofármacos quer para diagnóstico (123I, 124I) quer para terapia (131I). O 125I é frequentemente 

mais utilizado em ensaios in vitro, uma vez que tem a vantagem de apresentar um longo 

período de semi-desintegraçao (≈60 dias) e uma baixa energia de fotão (27-35 keV). O seu 

longo período de semi-desintegração torna-o também útil em ensaios preliminares de 

desenvolvimento de potenciais agentes marcados com 123I, pois após administração em 

modelo animal permite avaliar in vivo compostos radioiodados por períodos mais longos. 

Dadas estas características, este foi o radioisótopo escolhido para os ensaios realizados neste 

trabalho. 

A selecção do método de radioiodação depende de diversos factores, como sejam 

estrutura química da molécula, a posição onde se vai introduzir o iodo radioactivo, a pureza 

química e a actividade específica exigíveis para o produto final.104  Assim, a introdução de iodo 

radioactivo numa molécula pode efectuar-se por reacções de substituição nucleofílica ou 

electrofílica, por permuta isotópica ou por reacções de conjugação. 

Na substituição electrofílica o átomo de iodo carregado positivamente (I+) ataca um 

sistema com uma elevada densidade electrónica tal como um anel aromático ou uma dupla 

ligação. Forma-se então uma ligação covalente carbono-iodo com perda de um grupo 

abandonante carregado positivamente, geralmente um protão. Embora o iodo possa 

apresentar vários estados de oxidação a espécie I+ é a forma química activa para que a 

substituição electrofílica ocorra. Como o iodo radioactivo está disponível comercialmente sob 

a forma de iodeto de sódio (Na+I-) diferentes agentes oxidantes, tais como a cloramina-T, o 

iodogénio e o ácido peracético, são geralmente utilizados para a oxidação de I- a I+. A oxidação 

radioactiva ocorre na presença do composto a ser iodado e a reacção é interrompida por 

adição de um agente redutor que tem por função desactivar o oxidante e reconverter a 

espécie activa I+ em I-. As condições experimentais destas reacções, tais como o valor de pH, 

quantidade de reagente oxidante, razão molar substrato/oxidante e tempo de reacção são 

geralmente optimizadas para cada composto. 

Nos casos em que não é possível a substituição electrofílica directa, um grupo 

abandonante tem de ser incorporado na molécula antes de se proceder à radioiodação. Os 

processos mais utilizados são aqueles que usam precursores organometálicos, pelo que a 

substituição electrofílica se processa via desmetalação. A utilização destes complexos 
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intermediários apresenta algumas vantagens relativamente aos outros métodos de 

radioiodação, nomeadamente um ataque electrofílico mais rápido e selectivo, elevados 

rendimentos e maior acessibilidade a sistemas de anéis aromáticos que normalmente não 

podem ser funcionalizados. Neste tipo de reacções de substituição a ligação carbono-

hidrogénio, localizada na posição em que se pretende introduzir o átomo de iodo, é 

substituída por uma ligação carbono-metal. Este tipo de ligação é mais sensível a um ataque 

electrofílico devido às suas características (comprimento de ligação, energia de ligação e 

carácter iónico) conduzindo à formação de compostos radioiodados com rendimentos mais 

elevados. Complexos com mercúrio, tálio, boro, estanho, silício, germânio e chumbo têm sido 

estudados como possíveis intermediários em reacções de halogenação, sendo os de estanho 

os mais utilizados.11 

 

Os compostos 125I-6a e 125I-6b foram preparados por substituição electrofílica indirecta 

via desmetalação, usando para o efeito um precursor de tri-n-metilestanho (esquema 2.3). Por 

sua vez, os precursores organometálicos 7a e 7b foram obtidos a partir dos análogos iodados 

6a e 6b, em que o átomo de iodo foi substituído por um grupo tri-n-metilestanho usando 

(Sn(CH3)3)2 e um catalisador de Pd(PPh3)4. 

Como referido anteriormente, para que possa ocorrer a substituição electrofílica 

apenas é necessário a adição de um composto que oxide I- a I+. Assim, os compostos 

radioiodados 125I-6a e 125I-6b foram preparados a partir de uma solução dos precursores 

organometálico 7a e 7b por radioiodação com 125I-NaI na presença de ácido peracético gerado 

in situ (agente oxidante). 

 

Esquema 2.3: Síntese de 
125

I-6a e 
125

I-6b. 
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A purificação das misturas reaccionais bem como a análise dos eluatos foram 

realizadas por HPLC com detecção UV e , utilizando o método 1a ou 1b (ver 6.3) para 125I-6a e 

125I-6b, respectivamente. As condições cromatográficas utilizadas permitiram uma eficiente 

separação dos compostos 125I-6a e 125I-6b de todas as outras espécies químicas e radioquímicas 

presentes na mistura reaccional e os compostos foram obtidos com rendimentos de 51 e 33%, 

respectivamente. As fracções correspondentes aos produtos marcados foram analisadas por 

HPLC verificando-se a sua elevada pureza radioquímica (>98%) e elevada actividade específica 

(figura 2.16). 

Uma vez que os compostos radioiodados não podem ser caracterizados pelas técnicas 

analíticas usuais, a sua caracterização foi feita por comparação do seu tempo de retenção em 

HPLC com o tempo de retenção do seu análogo não radioactivo, nas mesmas condições 

cromatográficas, assumindo que espécies com o mesmo tempo de retenção têm estrutura 

idêntica. Assim, a caracterização dos compostos 125I-6a e 125I-6b foi realizada pela análise 

simultânea dos compostos radioiodados e dos análogos não radioactivos em HPLC, com 

detecção UV/visível e detecção  simultâneas. Observando os cromatogramas representados 

na figura 2.16 pode concluir-se que os compostos radioiodados têm a estrutura esperada, pois 

o seu tempo de retenção é coincidente com o do seu análogo não radioactivo que foi 

caracterizado pelas técnicas analíticas convencionais. 

 

 

Figura 2.16: Cromatogramas de HPLC da co-eluição dos compostos radioiodados 
125

I-6a e 
125

I-6b com os 

análogos não radioactivos 6a e 6b (detecção  e UV). 
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2.4. Síntese de 6-18F-fluorobenzamida-4-anilinoquinazolina (18F-6c) 

O Flúor-18 devido às suas propriedades nucleares é o radioisótopo mais utilizado em 

PET. Este radionuclídeo é um emissor + com um tempo de semi-desintegração relativamente 

curto (t1/2=109,8 min).21 O 18F é produzido num ciclotrão usualmente via 18O(p,n) usando como 

alvo água enriquecida (18O-H2O), para obter o ião fluoreto (18F-) livre de arrastador e com 

elevada actividade específica, ou usando 18O-oxigénio gasoso para obter flúor na forma 

elementar (18F2). Neste caso o radionuclídeo é obtido com adição de arrastador, o que faz com 

a actividade específica seja mais baixa.21, 104 

A introdução de flúor radioactivo numa molécula orgânica pode efectuar-se por 

substituição nucleofílica ou electrofílica, dependendo da forma química do flúor radioactivo. 

Quando o Flúor-18 é obtido na forma de ião fluoreto (18F-), a incorporação do radionuclídeo 

nos compostos orgânicos é realizada através de uma reacção de substituição nucleofílica. 

Neste caso, a radiofluoração ocorre por substituição de um bom grupo abandonante por um 

átomo de flúor radioactivo. Em substituições nucleofílicas alifáticas os grupos abandonantes 

mais utilizados são o triflato e o tosilato, por sua vez os grupos abandonantes nitro e 

trialquilamónio são os mais utilizados em substituições nucleofílicas aromáticas.21, 104 No caso 

da radiofluoração por substituição nucleofílica aromática é importante a presença de um bom 

grupo abandonante, mas também a presença de um substituinte electroactrator na posição 

orto- ou para- em relação ao grupo abandonante. Por esta razão, procedeu-se à radiofluoração 

da quinazolina na posição para- do anel aromático da fluorobenzamida (C4’’). 

 

 

A síntese do 18F-6c foi realizada por reacção de substituição nuceofílica usando dois 

precursores diferentes: trimetilamónio (9) ou nitro (10). O composto 8 foi sintetizado por 

alquilação de 5 com cloreto de 4-dimetilaminobenzoílo. Em seguida, 8 reagiu com 

trifluorosulfonato de metilo formando-se o precursor 9 (esquema 2.4). Este precursor foi 

obtido com um rendimento de 73%, após purificação por cromatografia em coluna de sílica 

gel. A alquilação de 5 com cloreto de 4-nitrobenzoílo conduziu à formação de 10 com um 

rendimento de 35%, após purificação por cromatografia em coluna de sílica gel (esquema 2.4). 
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Esquema 2.4: Síntese de 9 e 10. 
 

 

O ião fluoreto (18F-) proveniente do ciclotrão foi aplicado numa pequena coluna de 

troca iónica e posteriormente eluído com uma solução de K222 e K2CO3. Por destilação 

azeotrópica com acetonitrilo, em corrente de azoto, removeu-se toda a água existente na 

solução. O complexo seco 18F-KF-K222 foi dissolvido com uma solução do precursor 9 em 

diferentes solventes apróticos (DMF, DMSO e CH3CN) e reagiu durante cerca de 15 minutos 

variando a temperatura entre 90-140ºC (esquema 2.5). A mistura foi diluída com água e o 

produto foi analisado por HPLC. Com base nesta análise concluímos que a radiofluoração não 

tinha sido bem sucedida. 

 

 

Esquema 2.5: Síntese de 
18

F-6c utilizando o precursor 9.  
 

 

Para tentar ultrapassar este problema, procedeu-se a uma nova radiofluoração usando 

o precursor 10 que reagiu em DMSO e a 160ºC (esquema 2.6). A análise de HPLC indicou a 

formação de 18F-6c mas com um rendimento muito baixo (4%). 
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               Esquema 2.6: Síntese de 
18

F-6c utilizando o precursor 10. 

 

 

Os baixos rendimentos encontrados permitiram concluir que a substituição nucleofílica 

não era boa para a radiofluoração da molécula na posição C4’’. Os problemas associados a 

estas reacções muito provavelmente estão relacionados com o facto do efeito electroatractor 

da função carbonilo ser afectada pela natureza electrónica do farmacóforo 4-

anilinoquinazolina.  

 

Decidimos então estudar uma aproximação diferente para introdução do Flúor-18 na 

molécula. Esta aproximação consistiu em utilizar um grupo prostético como agente de 

marcação, o N-sucimidil-4-18F-fluorobenzoato (18F-SFB).106 Este éster activado é usualmente 

utilizado para a marcação de péptidos e proteínas formando grupos amidas estáveis em 

condições aquosas e pode ser produzido num módulo automático de radiossíntese. Assim, fez-

se reagir o composto 5 com 18F-SFB activado, numa mistura de DMSO e diferentes tampões, 

com e sem adição de trietilamina (esquema 2.7). Infelizmente, este método de marcação 

também não levou à formação de 18F-6c. É também de referir que ao utilizarmos condições 

mais alcalinas, pela adição de trietilamina ou pela utilização de tampões com pH>9, 

observámos a degradação do composto 18F-SFB. 

 

 

Esquema 2.7: Síntese de 
18

F-6c utilizando o precursor 
18

F-SFB. 
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2.5. Determinação da lipofília 

A incorporação de um halogéneo na estrutura de uma molécula pode afectar 

consideravelmente a sua farmacocinética devido, entre outros factores, a um aumento 

considerável da lipofília. Regra geral, uma elevada lipofília, embora aumentando a 

internalização celular, conduz também a uma elevada fixação em tecidos não-alvo, sendo esta 

uma condição limitante para a obtenção de uma boa imagem cintigráfica.53, 57 

A lipofília dos compostos é determinada através do seu coeficiente de partição n-

octanol-água (PO/A) que é definido como a relação da concentração da substância em n-octanol 

e em meio aquoso. Este coeficiente é usualmente expresso sob a forma de Log PO/A.
107 

Entre os métodos mais usados para determinação de Log PO/A estão os métodos de 

shake flask e cromatográficos, nomeadamente o método de Minick.107-109  

Atendendo à estrutura dos derivados das 4-anilinoquinazolinas estudadas, optámos 

por determinar a lipofília dos compostos 6a-6c utilizando o método cromatográfico descrito 

por Minick. Assim, Log PO/A de 6a-6c foi determinado por HPLC utilizando uma coluna de fase 

reversa C18-Nucleosil e como fase móvel uma solução de metanol com 0,25% de n-octanol 

(fase orgânica) e água saturada com n-octanol contendo tampão MOPS (0,02 mM) e n-

decilamina (0,15%, v/v) a pH 7,4 (fase aquosa). Os compostos em estudo foram dissolvidos em 

metanol e analisados no HPLC usando um método isocrático. Para cada composto fizeram-se 

várias eluições variando a composição da fase móvel. Com o objectivo de corrigir o volume 

morto do sistema de HPLC, determinou-se, para cada uma das eluições, o valor do factor de 

capacidade cromatográfico (k’), que é definido pela seguinte equação: 

 

   
     

  
 

 

tr corresponde ao tempo de retenção do composto em estudo para cada composição 

     de eluente. 

t0 corresponde ao tempo morto do sistema de HPLC, ou seja, o tempo necessário para 

     um produto “não retido” atravessar a coluna (ex. solvente). 

 

 

Para determinação do factor de capacidade a 100% da fase aquosa (Logk’w), traçou-se 

um gráfico da variação de Logk’ em função da variação da fase móvel (% MeOH). Como 
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exemplo, apresenta-se na Figura 2.17 a variação de k’ para o composto 6c em função da 

composição do eluente. 

 

 

Figura 2.17: Variação de Logk’ para 6c em função da composição do eluente. 

 

 

Considerando a correlação y=-0,0517x+4,438, obtida no gráfico acima, calculou-se o 

valor Logk’w para 6c. Este valor é igual ao Logk’ a 100% da fase aquosa (Logk’w = Logk’, 

quando x=0). Na tabela 1.1 são apresentados os valores de Logk’w para 6a-6c. 

 

Tabela 2.1: Valores de Logk’w determinados para 6a-6c. 

 Logk’w 

6a 5,48 ± 0,15  

6b 4,72 ± 0,08 

6c 4,44 ± 0,10 

 

 

 

Para determinarmos os valores de LogPO/A foi necessário traçar uma curva referência 

usando padrões para os quais os valores de LogPO/A são conhecidos. Para cada um desses 

padrões foi determinado o valor de Logk’w, como indicado para 6c (tabela 2.2).  

 

 

 

y = -0,0517x + 4,438 
       R2=0,9938 
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Tabela 2.2: Valores de LogPO/A e  Logk’w dos compostos referência. 

Padrões Log PO/A
109 Log k’w 

4-metoxianilina 0,95 0,80 ± 0,05  

4-metoxifenol 1,34 1,11 ± 0,12 

fenol 1,46 1,39 ± 0,21 

4-bromoanilina 2,26 2,10 ± 0,10 

antraceno 4,20 4,05 ± 0,09 

pireno 4,50 4,47 ± 0,12 

 

 

 

Representando Log PO/A em função dos valores de Logk’w determinados para cada 

padrão (figura 2.8), obteve-se a correlação y=0,9768x+0,1852, que permitiu o cálculo do valor 

de Log PO/A para os compostos em estudo. 

 

Figura 2.18: Variação de LogPO/A em função de Logk’w. 

 

 

Os valores Log PO/A determinados (tabela 2.3) indicaram que os derivados halogenados 

de 4-anilinoquinazolina apresentaram um elevado carácter lipofílico. Estes valores devem ser 

tidos em consideração na análise dos resultados da avaliação in vivo. 

 

y = -0,9768x + 0,1852 
       R2=0,9984 
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Tabela 2.3: Valores de Log PO/A para 6a, 6b e 6c. 

 Log PO/A 

6a 5,54 ± 0,20 

6b 4,80 ± 0,13 

6c 4,52 ± 0,15 

 

 

 

 

2.6. Avaliação biológica 

2.6.1. Inibição da autofosforilação do EGFR 

 Como referido anteriormente, os inibidores da tirosina cinase do EGFR actuam através 

da inibição da autofosforilação dos resíduos tirosina, impedindo a activação das vias de 

transdução de sinal. 

 Para avaliar se os compostos 6a-6c inibiam a actividade catalítica da tirosina cinase do 

EGFR, foram efectuados estudos de inibição da autofosforilação do receptor usando a técnica 

de western blot. Resumidamente, as células A431 intactas foram incubadas com os compostos 

em estudo (6a-6c), num intervalo de concentração que variou entre 0,1 a 5 M, durante 2 

horas e seguidamente estimulados com EGF. Foram realizados ensaios sem inibidores mas 

com e sem EGF que serviram de controlo positivo ou negativo, respectivamente. O controlo 

positivo corresponde a 100% de autofosforilação. Após quantificação da concentração proteica 

em cada amostra as proteínas foram separadas por electroforese em gel de 7% SDS-

policrialmida e transferidas para uma membrana de nitrocelulose. As membranas foram 

bloqueadas com PBS-T contendo 5% de leite em pó magro e incubadas com dois anticorpos 

primários monoclonais (anti-fosfotirosina e anti-actina). Seguidamente, as membranas foram 

lavadas e incubadas com um anticorpo secundário. Por fim, as membranas foram incubadas 

com o kit de detecção SuperSignal WestPicoe e procedeu-se à exposição e revelação da chapa 

autoradiográfica.  

A actina é uma proteína que está presente em todas as células. Assim, a medição da 

banda correspondente a esta proteína serve como controlo interno, ou seja, se a banda 

correspondente à actina tiver a mesma intensidade em todas as concentrações, significa que 

aplicamos a mesma quantidade dos compostos teste em cada poço.   
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A análise densiométrica das bandas obtidas (figura 2.19) indicou que o composto que 

mostrou ter o maior poder inibidor de EGFR-TK foi 6c, com IC50 <0,1 M. Comparando os 

compostos iodados 6a e 6b, observou-se que o 6b mostrou ser um inibidor de EGFR-TK mais 

potente que 6a, com valores de IC50 compreendidos entre 0,1 e 0,5 M e entre 0,5 e 1 M, 

respectivamente. 

 

 

Figura 2.19: Efeito de 6a, 6b e 6c sobre a fosforilação do EGFR. 

 

. 

 

2.6.2. Inibição da proliferação celular 

 Neste ensaio foi avaliada a capacidade dos compostos 6a-6c para inibirem a 

proliferação celular de células A431 e confirmámos ainda a sua capacidade atravessarem a 

membrana celular de células intactas. Este ensaio mede a quantidade de MTT (brometo de 3-

[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio) reduzido por acção das desidrogenases 

mitocondriais, que são enzimas localizadas na membrana mitocondrial das células viáveis e 

que estão envolvidas na fosforilação oxidativa, ou seja, a viabilidade celular é proporcional à 

redução de MTT. Resumidamente, as células foram incubadas com diferentes concentrações 

dos compostos em estudo (10 nM - 100 M). Seguidamente, o meio foi removido e as células 

foram incubadas com uma solução de MTT em PBS. Após a remoção do meio foi adicionado 

DMSO e a absorvância foi medida num leitor ELISA a 570 nm. A actividade inibitória de 6a-6c 

na proliferação celular foi avaliada através da determinação do IC50, que é a concentração de 

composto necessária para provocar 50% de inibição na proliferação celular. Os resultados 

foram obtidos através das curvas de inibição e são apresentados na figura 2.20. 

Analisando os valores obtidos confirmámos que os compostos estudados têm 

capacidade para atravessar a membrana celular. Os valores de IC50 determinados mostraram 

que todos os compostos são potentes inibidores da proliferação celular tendo sido o composto 



2.Anilinoquinazolinas Inibidoras da Tirosina Cinase: síntese e avaliação biológica 

45 
 

6a (IC50=0,78 M) o que mostrou um poder inibidor superior, seguido do  6c (IC50=2,43 M) e 

do 6b (IC50=3,37 M).  

Comparando estes resultados com os valores de IC50 obtidos nos ensaios de inibição da 

autofosforilação (ver 2.6.1), verificámos que os valores de IC50 determinados no ensaio de MTT 

são superiores. Pensámos que isto se pode dever ao facto de na inibição da proliferação 

celular poderem estar envolvidos outros mecanismos para além da inibição da 

autofosforilação do receptor. Por outro lado, verificámos também que o composto que 

mostrou inibir mais a autofosforilação foi o 6c, enquanto que nos ensaios de MTT foi o 

composto 6a que mostrou maior poder para inibir a proliferação celular. Estes resultados 

poderão também estar a ser afectados pela relativamente baixa solubilidade em água de 6b e 

6c. Assim, nos ensaios de MTT algumas das concentrações estudadas poderão estar a ser 

sobrevalorizadas.  

 

Figura 2.20: Inibição da proliferação de células A431 em função da concentração de 6a- 6c. 

 

 

 

 

2.6.3. Estabilidade radioquímica de  125I-6a e 125I-6b e determinação da percentagem 

de ligação às proteínas plasmáticas. 

 Um dos factores a ter em conta quando se estudam compostos radioactivo com 

potencial interesse para aplicação clínica é a sua estabilidade radioquímica. No caso de 

compostos radiohalogenados é vulgar ocorrer a libertação do radiohalogéneo, impureza 

radioquímica indesejada, pois pode interferir na qualidade da imagem e submeter o paciente a 

uma dose de radiação adicional.104 Assim, procedeu-se à avaliação da estabilidade in vitro dos 
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compostos 125I-6a e 125I-6b em soro fisiológico e em soro humano, meios potencialmente 

preditivos da sua estabilidade in vivo. Estes estudos consistiram na incubação a 37ºC dos 

compostos radioactivos em soro fisiológico e soro humano. Ao longo do tempo foram retiradas 

alíquotas e analisadas por HPLC. No caso dos estudos de estabilidade em soro humano 

precipitavam-se as proteínas plasmáticas presentes nas alíquotas, com etanol absoluto, antes 

de analisar o sobrenadante por HPLC. 

 Como se pode observar pelos radiocromatogramas apresentados nas figuras 2.21 e 

2.22, os dois compostos mostraram uma elevada estabilidade tanto em soro fisiológico como 

em soro humano durante 24 horas. 

 

 

 

       Figura 2.21: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-6a e 
125

I-6b 

em soro fisiológico (detecção ). 
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Figura 2.22: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-6a e 
125

I-6b em 

soro humano (detecção ). 
 

  

 

A determinação da percentagem de ligação às proteínas plasmáticas é também 

importante pois afecta a distribuição biológica dos compostos e a sua fixação nos órgãos alvo. 

A interacção das moléculas do tipo 4-anilinoquinazolinas com o EGFR ocorre a nível 

intracelular, competindo com o ATP endógeno pelo que, os compostos terão que atravessar a 

membrana celular por difusão passiva. Assim, as interacções quinazolina-receptor não 

dependem apenas da afinidade desta para se ligar ao receptor mas também da capacidade da 

quinazolina para penetrar na célula. Como apenas a fracção livre do composto marcado 

penetra na célula por difusão passiva a determinação da percentagem de ligação às proteínas 

plasmáticas revela-se muito importante para este tipo de compostos.  

Esta ligação foi determinada pela razão entre a radioactividade presente no 

precipitado (fracção proteica), após precipitação das proteínas com etanol e separação do 

sobrenadante, e a radioactividade total da amostra. Os compostos 125I-6a e 125I-6b 

apresentaram uma baixa percentagem de ligação às proteínas plasmáticas (<10%, 24h) pelo 

que esta propriedade não deverá comprometer a sua depuração sanguínea. 
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2.6.4. Estudos de captação celular 

  Os estudos de captação celular são também um parâmetro importante na avaliação 

biológica de um radiofármaco pois permitem determinar o nível de fixação dos compostos em 

células intactas A431. Resumidamente, os compostos 125I-6a e 125I-6b foram incubados com as 

células A431, em atmosfera húmida com 5% de CO2. Após períodos de incubação variáveis, as 

células foram lavadas, neutralizadas, lisadas e a actividade foi medida num contador gama. Os 

resultados foram normalizados para % de captação celular por milhão de células. 

Na figura 2.23 apresenta-se um gráfico que representa a cinética da captação dos 

compostos 125I-6a e 125I-6b nas células. Analisando o gráfico, é possível observar que os 

compostos têm um perfil de captação celular bastante semelhante, apresentando ambos uma 

elevada percentagem de ligação às células (> 35%). Observa-se também que a captação celular 

é bastante rápida (19,6 ± 0,6 e 18,8 ± 3,2% /106 células, aos 15 minutos para 125I-6a e 125I-6b, 

respectivamente). Este comportamento está de acordo com o elevado carácter lipofílico dos 

compostos e está também em concordância com o elevado poder inibidor da autofosforilação 

e da proliferação celular determinados em 2.6.1 e em 2.6.2. 

 

 

Figura 2.23: Captação de 
125

I-6a e 
125

I-6b pelas células A431 em função do tempo de incubação.  
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2.6.5. Estudos de biodistribuição 

A avaliação da distribuição biológica em modelo animal é importante para uma 

primeira análise do comportamento in vivo dos compostos sintetizados, pois permite tirar 

avaliação sobre a selectividade e especificidade dos compostos para determinados órgãos ou 

tecido alvo, a sua estabilidade in vivo e o seu modo de eliminação.110 

Os estudos de biodistribuição de 125I-6a e 125I-6b foram realizados em ratinhos fêmea 

CD-1 saudáveis. Os animais foram sacrificados 1 e 4 horas após administração endovenosa na 

veia da cauda. Os resultados obtidos foram expressos em percentagem de actividade 

administrada por grama de órgão (AI/g) e são apresentados na tabela 2.4. 

Os resultados encontrados mostraram um perfil de distribuição biológica similar para 

125I-6a e 125I-6b. Embora se tenham verificado ligeiras diferenças nos valores absolutos de 

fixação dos compostos nos órgãos, estes seguem a mesma tendência. As características mais 

relevantes no comportamento biológico de 125I-6a e 125I-6b foram a rápida depuração 

sanguínea (0,8 ± 0,1% AI/g e 1,0 ± 0,5% AI/g) e do tecido muscular (0,7±0,1% AI/g e 1,2±0,1% 

AI/g, 1 hora após administração, respectivamente). Analisando os resultados é possível 

verificar que a excreção dos compostos ocorreu maioritariamente por via hepatobiliar, 

provavelmente devido ao seu carácter lipofílico (Log PO/A= 5,54±0,20 e 4,80±0,13, 

respectivamente). Observou-se uma rápida fixação hepática 6,0±1,9% AI/g e 8,6±1,4% AI/g, 1 

hora após administração para 125I-6a e 125I-6b, respectivamente, que diminuiu para 0,7±0,2% 

AI/g e 0,4±0,1% AI/g, 4 horas após administração com consequente acumulação da actividade 

no intestino 3,1±1,2% AI/g e 6,9±2,0 % AI/g, 1 hora após administração e 18,4±2,6% AI/g e 

13,3±1,6% AI/g, 4 horas após administração. No entanto, foi também possível verificar uma 

pequena contribuição da via urinária para a excreção total dos compostos, uma vez que se 

encontrou uma fixação de 2,6%±0,4% AI/g e 3,0±1,0% AI/g no rim, 1 hora após administração, 

para 125I-6a e 125I-6b, respectivamente, valores que diminuíram para 1,6±0,3% AI/g e 1,6±0,3% 

AI/g, 4 horas após administração. 

 As principais diferenças encontradas na biodistribuição dos compostos está 

relacionada com a velocidade da excreção hepatobiliar que é ligeiramente mais rápida para 

125I-6a do que para 125I-6b. Pela análise dos resultados podemos concluir que 4 horas após 

administração não se observava retenção de actividade em nenhum órgão à excepção dos 

envolvidos na excreção (predominantemente no intestino). Este perfil de biodistribuição segue 

o padrão usualmente descrito na literatura para outros derivados das 4-anilinoquinazolinas 

marcadas com 18F ou 125I.84, 89 
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 A estabilidade in vivo dos compostos foi avaliada pela acumulação de actividade na 

tiróide, dado que o iodeto livre resultante de uma possível desiodação se fixa rapidamente 

neste órgão. Os baixos níveis de radioactividade detectados (0,06±0,01% AI/órgão e 

0,15±0,05% AI/órgão, 1 hora após administração e 0,20±0,08 e 0,31±0,04% AI/órgão 4 horas 

após administração para 125I-6a e 125I-6b, respectivamente) quando comparados com os 

valores anteriormente publicados para outras anilinoquinazolinas radioiodadas (5,7% AI/ órgão 

1 hora após administração e 13,2% 4 horas após administração) leva-nos a concluir que 125I-6a 

e 125I-6b apresentam uma elevada estabilidade in vivo.89 

 

Tabela 2.4: Resultados da biodistribuição de 
125

I-6a e 
125

I-6b em ratinhos CD1, expressos em %AI/g 
órgão. 

Órgão 

125I-6a 
% AI / g órgão 

125I-6b 
% AI / g órgão 

1 h 4 h 1 h 4 h 

Sangue 0,8 ± 0,1 0,7 ± 0,2 1,0 ± 0,5 0,4 ± 0,1 

Fígado 6,0 ± 1,9 3,3 ± 0,4 8,6 ± 1,4 5,8 ± 2,5 

Intestino 3,1 ± 1,2 18,4 ± 2,6 6,9 ± 2,0 13,3 ± 1,6 

Baço 0,67 ± 0,08 0,5 ± 0,1 0,9 ± 0,1 0,4 ± 0,1 

Coração 1,0 ± 0,2 0,4 ± 0,1 1,2 ± 0,2 0,50 ± 0,08 

Pulmão 1,3 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,4 ± 0,2 0,6 ± 0,1 

Rim 2,6 ± 0,4 1,6 ± 0,3 3,0 ± 1,0 1,6 ± 0,3 

Músculo 0,7 ± 0,1 0,4 ± 0,2 1,2 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

Osso 0,6 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,9 ± 0,2 0,40 ± 0,08 

Estômago 2,9 ± 0,6 2,8 ± 0,4 2,5 ± 0,8 3,6 ± 0,6 

Cérebro 0,11 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,26 ± 0,05 0,08 ± 0,02 

Tiróide 2,1 ± 0,8 6,1 ± 2,1 2,7 ± 0,55 4,2 ± 0,4 

Pele 1,2 ± 0,5 0,9 ± 0,5 2,1 ± 0,6 1,6 ± 0,4 

 

 

Apesar dos resultados promissores obtidos nos ensaios de captação celular e da 

elevada estabilidade in vivo, os elevados níveis de composto no tracto hepatobiliar levaram-

nos a não prosseguir com os estudos in vivo animais com tumores induzidos, uma vez que a 

elevada fixação no fígado e intestino, pode dificultar a interpretação das imagens, se os 

tumores ocorrerem na zona abdominal.  
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2.7. Conclusão 

Neste capítulo sintetizámos, caracterizámos e avaliámos biologicamente derivados da 

4-anilinoquinazolina. Estes derivados (6a-6c) foram obtidos pela introdução de três diferentes 

halobenzamidas na posição C6 da anilinoquinazolina.  

Os compostos 6a-6c foram preparados por alquilação da amina primária de 6-amino-4-

anilinoquinazolina (5) com cloreto de 3/4-iodobenzoílo e com cloreto de 4-fluorobenzoílo 

(esquema 2.8) e caracterizados pelas técnicas espectroscópicas usuais.  

Os compostos radioiodados 125I-6a e 125I-6b foram preparados por substituição 

electrofílica indirecta via desmetalação, usando um precursor organometálico (esquema 2.8). 

Os compostos radioiodados foram obtidos com elevada pureza radioquímica e elevada 

actividade específica, após purificação por HPLC. 

 

 

Esquema 2.8: Esquema genérico da síntese de 6a-6c e de 
125

I-6a-
125

I-6b. 

 

 

A determinação lipofília de 6a-6c foi realizada por HPLC, segundo a metodologia de 

Minick. Os compostos era lipofílicos (Log PO/A (6a)= 5,58±0,20 , Log PO/A (6b)= 4,83±0,13, Log 

PO/A (6c)=4,55±0,15). 

Estudos de western blot e de MTT mostraram que 6a-6c atravessavam a membrana 

celular e inibiam a autofosforilação de EGFR (IC50(6c)<0,1M, 0,1<IC50(6b)<0,5M,  
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0,5<IC50(6a)<1M) e a proliferação das células A431 (IC50(6a)=0,78M, IC50(6c)=2,43M, 

IC50(6b)=3,37M).  

   

A estabilidade de 125I-6a e 125I-6b foi avaliada em soro fisiológico e em soro humano, 

tendo-se verificado que os compostos eram estáveis nestes meios, durante pelo menos 24 

horas. Estudos de captação de 125I-6a e 125I-6b pelas células A431 mostraram que os compostos 

se ligavam significativamente às células.  

Os estudos de biodistribuição em ratinhos saudáveis CD-1 mostraram uma elevada 

estabilidade in vivo de 125I-6a e 125I-6b, depuração sanguínea rápida mas uma elevada fixação 

no tracto hepatobiliar. 

 

 A síntese de 18F-6c foi realizada por substituição nucleofílica aromática, utilizando um 

precursor de trimetilamónio (9) ou um precursor nitro (10) e também por conjugação do 

precursor 5 a um grupo prostético previamente marcado (18F-SFB) (esquema 2.10). No 

entanto, só foi possível isolar 18F-6c quando utilizámos o precursor 10, embora com muito 

baixo rendimento (4%), pelo que não avaliámos o seu comportamento biológico. 

 

 

Esquema 2.9: Esquema genérico dos métodos usados para a síntese de 
18

F-6c. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análogos do estradiol radiohalogenados: 
síntese e avaliação biológica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Análogos do estradiol radiohalogenados: síntese e avaliação biológica. 

53 
 

3. Análogos do estradiol radiohalogenados. 

3.1. Considerações gerais 

O cancro da mama é ainda a principal causa de morte entre a população feminina nos 

países desenvolvidos. Assim, a investigação de radiofármacos que permitam o seu diagnóstico 

precoce de um modo não invasivo tem tido nas últimas décadas um grande impacto na 

Medicina. A investigação de compostos halogenados para detecção de tumores da mama, que 

expressem positividade para os RE, tem-se baseado essencialmente em pequenas 

modificações na estrutura da molécula do estradiol, decorrentes da introdução de diferentes 

grupos funcionais em diversas posições da molécula.  

Nas últimas décadas alguns derivados radiohalogenados do estradiol foram 

sintetizados e extensivamente estudados como potenciais agentes de imagem, embora poucos 

tenham atingido a fase clínica. Os estudos mais significativos incluem derivados de estradiol 

radioiodados e radiofluorados na posição 16e derivados 17-vinilestradiol radioiodados na 

posição C21 com a configuração isomérica trans (E) ou cis (Z). 

 

 

16-iodoestradiol 

O primeiro derivado do estradiol radiodiodado a ser estudado foi o 16-125I-

iodoestradiol (figura 3.1).111-113 A sua afinidade elevada para o receptor de estrogéneo assim 

como a elevada actividade específica com que foi sintetizada (2000Ci/mmol) sugeriu a sua 

utilização como potencial agente de imagem de tecidos ricos em RE. Estudos de biodistribuição 

em modelo animal mostraram uma elevada fixação em úteros de ratos fêmea e uma elevada 

razão útero/sangue.111 Contudo, estudos posteriores em ratos com tumores mamários 

induzidos apontaram para uma rápida metabolização do esteróide assim como para uma 

elevada excreção, sugerindo a importância da avaliação destes parâmetros quando se 

pretende encontrar um composto adequado para imagiologia.114 

 

 

Figura 3.1: Estrutura química de 16-
125

I-iodoestradiol. 



3.Análogos do estradiol radiohalogenados: síntese e avaliação biológica. 

 

54 
 

Outros derivados do 16-125I-iodoestradiol, nomeadamente 11-metoxi- e 7-metil-

16-125I-iodoestradiol (figura 3.2) foram sintetizados e avaliados tendo ambos apresentado 

fixação selectiva em úteros de ratos fêmea imaturos. O análogo substituído em 11 mostrou 

uma fixação mais elevada nos tecidos alvo, mas as razões útero/sangue e útero/tecidos não-

alvo foram mais favoráveis para o 7-metil-16-125I-iodoestradiol, sugerindo o seu interesse 

para imagiologia de tumores da mama.115-117 

 

 

Figura 3.2: Estrutura química de 11-metoxi- e 7-metil-16-
125

I-iodoestradiol. 

 

 

Estudos realizados neste domínio mostraram que as principais vias de metabolização 

do estradiol endógeno ocorrem no anel A e no anel D. A observação de que a introdução de 

um átomo de flúor nas posições C2 e C4 da molécula do estradiol não afectava a sua actividade 

hormonal ou a sua afinidade para o receptor, podendo unicamente influenciar a velocidade de 

metabolização, constituiu o ponto de partida para a síntese dos compostos 2/4-fluoro-16-125I-

iodoestradiol e dos seus análogos 11-metoxilo (figura 3.3). De um modo geral, as afinidades 

de ligação mais elevadas foram observadas para os análogos substituídos em C4 relativamente 

aos análogos substituídos em C2. Estudos de biodistribuição em ratos fêmea imaturos 

mostraram uma fixação mais elevada em tecidos alvo e uma maior selectividade no caso do 4-

fluoro-11-metoxi-16-125I-iodoestradiol, quando comparado com os restantes derivados, 

sugerindo o potencial do seu análogo marcado com 123I.40, 118, 119 

 

 

Figura 3.3: Estrutura química dos derivados de 16-
125

I-iodoestradiol substituídos em 11 e/ou C2/C4.
40
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17-iodovinilestradiol 

A presença do grupo iodovinilo na posição C17 da molécula do estradiol impede a 

oxidação do grupo 17β-hidroxilo e diminui a metabolização tendo um efeito análogo ao grupo 

etinilo no 17-etinilestradiol. Derivados do 17-125I-iodovinilestradiol mostraram ser bastante 

promissores como potenciais agentes de imagem em SPECT. 120-122 Esta família de compostos 

apresenta duas configurações isoméricas, a cis (Z) e a trans (E), consoante a orientação do 

átomo de iodo no grupo vinílico (figura 3.4). 

Estudos biológicos com os isómeros (17,20E)- e (17,20Z)-125I-iodovinilestradiol 

demonstraram que a configuração cis (Z) apresentava uma maior afinidade para o receptor e 

uma fixação mais elevada nos tecidos alvo de ratos fêmea imaturos apesar da sua elevada 

instabilidade in vivo.64 Estudos clínicos com o isómero E do iodovinilestradiol marcado com 131I 

em pacientes com tumores da mama mostraram uma razão tumor/sangue (3,7:1) inferior à 

requerida para obtenção de uma boa imagem cintigráfica (5:1).123, 124 

 

 

Figura 3.4: Estrutura química de (17,20E/Z)-
125

I-iodovinilestradiol.  
 

 

Alguns derivados do estradiol substituídos na posição 11foram também sintetizados 

e avaliados in vitro.125 De entre os compostos estudados o 11-etilestradiol mostrou uma 

elevada afinidade de ligação para o receptor o que conduziu à posterior preparação do seu 

análogo marcado com 125I, (17,20E)-125I-iodovinil-11-etilestradiol (figura 3.5). Estudos de 

biodistribuição em modelo animal revelaram uma elevada fixação e retenção em úteros de 

ratos fêmea imaturos assim como uma grande selectividade para os tecidos alvo.126  

Os isómeros (17,20E/Z)-125I-iodovinil-11-metoxiestradiol (figura 3.5) foram também 

estudados e avaliados biologicamente. Estudos de biodistribuição com o isómero E revelaram 

uma elevada selectividade e fixação no útero de ratos fêmea imaturos relativamente ao 

isómero Z.63, 127-129 Estudos semelhantes em ratos fêmea adultos com tumores mamários 

induzidos mostraram também uma elevada fixação e selectividade nos órgãos alvo.63, 129 Estas 

características biológicas associadas a uma maior estabilidade in vivo em ratos fêmea imaturos 

sugeriram a sua possível aplicação em imagiologia de tumores em humanos.130 
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Os primeiros estudos clínicos em pacientes com tumores da mama foram realizados 

com (17,20E)-123I-iodovinil-11-metoxiestradiol (figura 2.5).131 Considerando a relação órgão 

alvo/órgão não-alvo como um parâmetro importante para a obtenção de uma boa imagem o 

potencial de (17,20E)- e (17,20Z)-123I-iodovinil-11-metoxiestradiol foi reavaliado em ratos 

fêmea normais e em ratos fêmea com tumores induzidos, mostrando o isómero Z um perfil de 

biodistribuição mais adequado. Estudos subsequentes em pacientes com tumores da mama 

mostraram a fixação do isómero (17,20Z)-[123I]-iodovinil-11-metoxiestradiol em metástases 

ósseas, fígado, pulmão e nódulos linfáticos.120 

 

 

Figura 3.5: Estrutura química dos derivados de (17, 20E/Z)-
123/125

I-iodovinilestradiol substituídos ou 

não em 11. 

 

 

Tendo em conta que a introdução de um átomo de flúor na posição C2 ou C4 de 

derivados de 16-125I-iodoestradiol alterou significativamente o seu comportamento biológico 

os derivados 2- e 4-flúor dos isómeros (17,20E)- e (17,20Z)-125I-iodovinilestradiol foram 

preparados e avaliados biologicamente bem como os seus derivados 7-metilo e 11-metoxilo 

(figura3.6). A afinidade de ligação para o receptor de estrogéneo mostrou ser, em geral, mais 

elevada para os derivados 4-flúor quando comparados com os derivados 2-flúor, enquanto que 

os isómeros 20Z mostraram maior afinidade de ligação quando comparados com os isómeros 

20E. Os estudos de biodistribuição em ratos fêmea imaturos mostraram que a introdução de 

um átomo de flúor em C4 favorecia a fixação no útero enquanto a introdução do flúor em C2 

conduzia a uma baixa especificidade para os tecidos alvo. A introdução do átomo de flúor no 

anel A dos derivados 7-metil- ou 11-metoxi-(17,20E/Z)-iodovinilestradiol diminuía a 

fixação no útero mas tinha pouco ou nenhum efeito nas razões útero/sangue e útero/tecido 

não alvo. A não observação de uma correlação entre as afinidades de ligação, a fixação e a 
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selectividade para o útero sugeriram que outros factores, incluindo a ligação não-especifica e 

os processos metabólicos, são também importantes no mecanismo de fixação dos 

radioligandos nos tecidos e devem também ser considerados. Os resultados deste estudo 

sugeriram que a introdução de um átomo de flúor na posição C4 do (17,20Z)-125I-

iodovinilestradiol e no seu derivado 11-metoxilo pode valorizar o potencial destes compostos 

como agentes de imagem em tecidos ricos em receptores de estrogéneo.41 

 

 

Figura 3.6: Estrutura química dos derivados de (17, 20E/Z)-
125

I-iodovinilestradiol substituídos em 11, 

7e C2/C4. 

 

 

Com o objectivo de avaliar o efeito do substituinte 7-nitrilo, um grupo fortemente 

aceitador de electrões, na fixação em tecidos alvo os isómeros 7-ciano-(17,20E/Z)-125I-

iodovinilestradiol foram também estudados (figura 3.7). No entanto, a introdução deste grupo 

substituinte conduziu a uma redução na afinidade para o receptor. In vivo, ambos os isómeros 

apresentaram uma elevada fixação na tiróide que aumentou ao longo do tempo, reflectindo 

alguma desiodação, com particular destaque para isómero Z, o que vem corroborar a sua 

maior instabilidade in vivo já anteriormente encontrada para outros compostos com a mesma 

configuração isomérica. Os dois isómeros mostraram uma fixação no útero elevada mas as 

razões útero/sangue e útero/tecido não-alvo encontradas foram relativamente baixas.132 

 

 

Figura 3.7: Estrutura química dos isómeros 7-ciano-(17,20E/Z)-
125

I-iodovinilestradiol.
132

 
 

 

O efeito da dupla ligação C6=C7 no comportamento biológico dos isómeros 3-metoxi- 

(17,20E/Z)-125I-iodovinil-6-desidroestradiol foi também avaliado biologicamente.133 Ensaios in 
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vitro de ligação competitiva ao receptor sugeriram uma afinidade mais favorável para o 

composto que apresenta uma dupla ligação relativamente ao seu análogo saturado. Ambos os 

isómeros mostraram um perfil de biodistribuição idêntico em ratinhos fêmea imaturos mas 

apenas o isómero Z, apesar de mais instável in vivo, mostrou fixação específica e selectiva no 

útero e ovários. No entanto, as razões útero/sangue e útero/tecido não-alvo encontradas 

mostraram ser inferiores às requeridas para um bom agente de imagem.134 

 

 

Figura 3.8: Estrutura química dos derivados de (17, 20E/Z)-
125

I-iodovinil-6-desidroestradiol.  

 

 

 

16α-18F-fluoroestradiol 

O composto 16α-18F-fluoroestradiol (18F-FES) mostrou ser o radiofármaco mais 

promissor para imagiologia PET de tumores da mama com positividade para o RE (figura 

3.9).135, 136 Este composto foi sintetizado com elevada actividade específica e apresentou uma 

elevada afinidade de ligação para o RE. Estudos de biodistribuição em ratos fêmea imaturos 

mostraram também uma elevada fixação no útero. A elevada razão útero/sangue e 

útero/músculo encontrada aponta para uma elevada selectividade.135 

Estudos clínicos demonstraram uma forte correlação entre a sua fixação em tumores 

primários e a concentração dos receptores determinada por ensaios in vitro. O 18F-FES mostrou 

também uma elevada sensibilidade na detecção de metástases RE+, sendo portanto um 

composto bastante promissor para visualização da eficácia da terapia hormonal.137 Contudo, 

devido à sua rápida metabolização in vivo, o 18F-FES não mostrou ser um radioligando ideal 

para visualização de tumores da mama RE+.138  

 

 

Figura 3.9: Estrutura química de 16α-
18

F-fluoroestradiol. 
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Dado que a introdução de um grupo 17-etinilo aumenta a afinidade para o RE e 

impede a oxidação do estradiol diminuindo a metabolização e que a substituição na posição 

11 além de ser bem tolerada pelo receptor também diminui a metabolização, uma família de 

compostos derivados do 18F-FES substituídos na posição 17 e 11 foi sintetizada e avaliada 

biologicamente.53 A estrutura química dos radioligandos é representada na figura 3.10. Ensaios 

em ratos fêmea imaturos demonstraram que a introdução de um grupo 11-metoxilo diminuía 

a fixação no útero e que a presença do grupo 11-etilo e 17-etinilo conduzia a um aumento 

da fixação no órgão alvo. No entanto, a introdução dos grupos 11-metoxilo ou 17-etinilo 

conduzia a uma maior selectividade relativamente à introdução do grupo 11-etilo. Assim, o 

11-metoxi-1618F-fluoroestradiol mostrou ser mais promissor como agente de imagem de 

tumores da mama RE+, apesar da baixa fixação no útero relativamente ao derivado 11-etilo.53 

 

 

Figura 3.10: Estrutura química dos derivados 16α-
18

F-fluoroestradiol substituídos em 11 ou em 17. 

 

 

Atendendo a que a introdução de átomos de flúor nas posições C2/C4 de derivados do 

16-125I-iodoestradiol conduziu a alterações no seu comportamento biológico, foram 

estudados alguns derivados 2-flúor e 4-flúor de 18F-FES e também dos seus derivados 

substituídos por um grupo 11-metoxilo (figura 3.11). Os ensaios de determinação da 

afinidade de ligação para o receptor mostraram que os compostos substituídos em C4 por um 

átomo de flúor apresentavam maior afinidade de ligação relativamente aos seus isómeros 

substituídos em C2, tal como tinha sido observado no caso dos derivados do 16-

iodoestradiol.40 Estudos de biodistribuição em ratos fêmea imaturos mostraram que a 

introdução de átomos de flúor em C2/C4 conduzia a uma diminuição da fixação no útero, 

sendo esta diminuição mais significativa em C2 relativamente a C4. Por outro lado, a presença 

de um átomo de flúor em C4 no 11-metoxi-16α-18F-fluoroestradiol conduziu a um aumento 

da sua selectividade, o que sugeriu a sua potencialidade na visualização de tumores da mama 

RE+.139 
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Figura 3.11: Estrutura química dos derivados 16α-
18

F-fluoroestradiol substituídos em 11 e/ou C2/C4.  

 

 

 Inserido num estudo que pretende relacionar a estrutura química de derivados do 

estradiol com a sua actividade biológica e tendo por base o estado da arte neste domínio vão 

ser descritos neste capítulo a síntese, caracterização e avaliação biológica de dois grupos 

diferentes de derivados do estradiol do tipo (17,20E)-iodovinil-6-desidroestradiol e 17-

(halofeniletinil)estradiol, ambos substituídos na posição C7 por diferentes grupos funcionais. 

  

 

 

 

3.2 Síntese, caracterização e avaliação biológica de derivados 7-

cianoalquil-17-iodovinil-6-desidroestradiol (13a-13c e 125I-13a - 125I-

13c). 

Tomando em consideração os resultados obtidos por outros investigadores, 

resolvemos preparar alguns derivados do (17,20E)-iodovinil-6-desidroestradiol com cadeias 

ciano-alquílicas de diferentes comprimentos (butilo, pentilo e hexilo) na posição C7, para 

avaliar a influência do comprimento da cadeia no comportamento biológico dos compostos. 

O processo de síntese dos derivados 7-cianoalquil-17-iodovinil-6-desidroestradiol 

(13a-13c) e 7-cianoalquil-17-125I-iodovinil-6-desidroestradiol (125I-13a  125I-13c) está 

resumidamente apresentado no esquema 3.1.  

Os derivados 7-cianoalquil-17-iodovinil-6-desidroestradiol (13a-13c) foram 

preparados a partir de precursores 7-cianoalquil-17-etinil-6-desidroestradiol (11a-11c) 

gentilmente cedidos pelo Prof. Thies Thiemann.140 A síntese dos compostos (E)-7-(6’-
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cianobutil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol (13a), (E)-7-(6’-cianopentil)-17-

iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol (13b) e (E)-7-(6’-cianohexil)-17-iodovinilestra-

1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol (13c) decorreu por substituição electrofílica indirecta via 

desmetalação utilizando precursores organometálicos de tri-n-butilestanho de configuração 

trans (E) (12). Estes precursores foram preparados estereosselectivamente a partir dos 

respectivos análogos 17-etinil-6-desidroestradiol (11), por reacção com HSnBu3 na presença 

de uma quantidade catalítica de AIBN. 

A presença do grupo tri-n-butilestanho activa o grupo vinílico para a iodação selectiva, 

evitando a formação de outro derivado iodado do estradiol, mesmo quando existe na molécula 

um grupo fenólico não protegido. Os compostos 13a-13c foram obtidos por reacção de uma 

solução de 12a-12c em clorofórmio com uma solução de iodo molecular no mesmo solvente à 

temperatura ambiente durante alguns minutos. A reacção foi interrompida pela adição de uma 

solução de bissulfito de sódio (agente redutor) que reduziu todo o I+ em solução a I-. Após 

purificação por cromatografia, obtiveram-se os compostos iodados 13a-13c, com retenção da 

configuração isomérica e com rendimentos de 10, 42 e 87%, respectivamente. A via de síntese 

seguida para a preparação destes compostos baseou-se em metodologias descritas para 

compostos análogos.64, 130 

 

 

Esquema 3.1: Síntese de 13a-13c e de  
125

I-13a- 
125

I-13c. 
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Os precursores organometálicos 12a-12c foram caracterizados por RMN de 1H e a sua 

análise espectroscópica revelou-se consistente com a estrutura química esperada, sendo de 

salientar a ausência do sinal do protão etinílico (2,66 ppm) e a presença de um multipleto 

entre 0,82-0,81 ppm, integrando para doze protões, correspondente aos protões dos três 

grupos metilo do substituinte tri-n-butilestanho e ao grupo metilo em C18. A estereoquímca 

foi confirmada pela observação de um par de dubletos mutuamente acoplados, a 6,04 ppm e 

6,17 ppm, correspondentes aos protões vinílicos em C21 e C20, respectivamente, com 

constante de acoplamento características de protões vinílicos 17-trans substituídos com um 

grupo tri-n-butiliestanho (EJ=19,5Hz).132   

 

Os compostos iodados 13a-13c foram caracterizados por RMN de 1H e 13C e ESI/MS e a 

sua análise espectroscópica bem como a sua análise por ESI/MS revelaram-se consistentes 

com a estrutura química esperada. A título de exemplo, na figura 3.12 é apresentado o 

espectro de RMN de 1H de 13a. Analisando os espectros de RMN de 1H dos compostos iodados 

observam-se todos os sinais correspondentes ao composto, sendo de salientar o aparecimento 

de dois dubletos a cerca de 6,3 ppm e 6,8 ppm, cada um com constante de acoplamento de 

EJ=14,4 Hz, correspondentes aos dois protões vinílicos na posição C21 e C20, respectivamente, 

atestando a configuração isomérica trans (E) em C21.  

 

 

Figura 3.12: Espectro de RMN de 
1
H de 13a em CDCl3. 
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Os espectros de RMN de 13C apresentam todos os sinais previstos, observando-se a 

presença de dois sinais a cerca de 74 ppm e 150 ppm, correspondentes aos carbonos C21 e 

C20, o que vem confirmar a isómeria dos derivados de iodovinilestradiol.132 A título de 

exemplo, na figura 3.13 é apresentado o espectro de RMN de 13C de 13a. 

 

 
Figura 3.13: Espectro de RMN de 

13
C de 13a em CDCl3. 

 

  

 

Tal como 13a-13c, os compostos 125I-13a-125I-13c foram preparados por substituição 

electrofílica indirecta via desmetalação com retenção da configuração isomérica, a partir dos 

precursores organometálicos de tri-n-butilestanho 12a-12c (esquema 3.1). Assim, 125I-13a - 

125I-13c foram obtidos por reacção de uma solução dos precursores de 12a-12c em metanol 

com 125I-NaI na presença de um agente oxidante (ácido peracético).41, 64 Após alguns minutos à 

temperatura ambiente a reacção foi interrompida adicionando uma solução de bissulfito de 

sódio. As misturas reaccionais obtidas foram diluídas com água e extraídas com diclorometano 

para remoção dos sais e do excesso de radioiodeto livre. Após evaporação da fase orgânica 

com corrente de azoto, o resíduo resultante foi dissolvido em metanol e analisado por HPLC 

com detecção UV (254 nm) e radiação  simultâneas (figura 3.14).  
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Figura 3.14: Radiocromatogramas de HPLC das misturas reaccionais obtidas quando se sintetizou 

125
I-

13a, 
125

I-13b e 
125

I-3c (detecção ). 
 

 

 

As misturas foram purificadas por HPLC usando o método 4 (ver 6.3), isolando-se assim 

os compostos 125I-13a, 125I-13b e 125I-13c, com um rendimento de 86%, 94%, 48%, 

respectivamente. Após purificação, as fracções foram analisadas novamente por HPLC com 

detecção UV (254 nm) e radiação  simultâneas, confirmando a sua elevada pureza 

radioquímica (>98%) e elevada actividade específica. 

Os compostos radioiodados não foram caracterizados pela análise simultânea dos 

compostos radioiodados com os seus análogos iodados em HPLC (detecção UV (254 nm) e 

radiação  simultâneas), nas mesmas condições cromatográficas, assumindo que compostos 

com tempos de retenção idênticos possuem a mesma estrutura (figura 3.15). 

 

 

 

Figura 3.15: Cromatogramas de HPLC obtidos na co-eluição dos produtos radioiodados 
125

I-13a-
125

I-13c 

com os respectivos análogos iodados 13a-13c) (detecção  e UV). 
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3.2.1. Determinação da Lipofília de 13a-13c 

Como anteriormente referido, a ligação não específica depende, geralmente, da 

lipofília da molécula, podendo afectar as propriedades de permeabilidade nos tecidos, 

influenciando assim a sua biodistribuição.53, 57  

Atendendo à estrutura dos compostos, optámos por determinar a lipofília de 13a-13c 

pelo método de Minick, procedendo como descrito em 2.5.109 

Como se pode observar pelos resultados apresentados na tabela 3.1, os três 

compostos apresentaram um carácter lipofílico elevado, superior ao do 17-estradiol e do 

17-etinilestradiol, sendo de salientar que o aumento da lipofília foi directamente 

proporcional ao aumento da cadeia lateral. 

  

Tabela 3.1: Valores de Logk’w e de Log PO/A determinados para 13a, 13b e 13c. 

Composto Logk’w Log PO/A 

13a 4,59 ± 0,04 4,67 ± 0,09 

13b 5,12 ± 0,12 5,18 ± 0,17 

13c 5,30 ± 0,03 5,36 ± 0,08 

17-estradiol 3,74 ± 0,04 3,84 ± 0,09 

17-etinilestradiol 3,66 ± 0,08 3,76 ± 0,13 

 

 

 

3.2.2. Avaliação biológica 

3.2.2.1. Determinação da afinidade de 11a-11c para o RE. 

A introdução de substituintes na molécula do estradiol afecta a sua afinidade para o 

receptor de estrogéneo pelo que a determinação da afinidade de ligação ao RE das novas 

moléculas é um parâmetro que deve ser avaliado. As dificuldades que encontrámos na síntese 

dos compostos 13a-13c não nos permitiram ter quantidade suficiente de todos eles para 

determinar sua a afinidade para o RE. Assim, decidimos determinar este parâmetro 

unicamente para os compostos 11a-11c., esperando uma tendência idêntica. 

Com efeito, os grupos iodovinilo e etinilo são considerados aproximadamente 

equivalentes, devido à semelhança de algumas características, como por exemplo o volume e a 

lipofília. Por esse motivo, considera-se que a substituição de um grupo etinilo por um grupo 
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iodovinilo conduzirá a compostos biologicamente equivalentes.141 Assim, esperávamos que o 

RBA dos compostos iodovinilo (13a-13c) seguiria a mesma tendência do RBA dos precursores 

etinilo (11a-11c). 

 

A afinidade de 11a-11c foi determinada por uma reacção competitiva entre estes 

compostos e o 3H-estradiol, para os locais de ligação ao receptor.  

As soluções de 11a-11c e de 17-estradiol em etanol foram diluídas para 

concentrações variáveis entre 1 nM e 50 M com uma solução de tampão (TRIS (10 mM), 

pH=7,5, 10% de glicerol, DTT (2 mM) e BSA (1mg/mL)). Estas soluções foram adicionadas a uma 

mistura de 3H-estradiol e de receptor  isolado, também diluídos no mesmo tampão. Após 

uma noite de reacção a 4ºC, foi adicionada uma suspensão de HAP em tampão TRIS 50 mM, 

pH=7,4, e a mistura reagiu durante 15 minutos, a 4ºC. Seguidamente, a mistura foi lavada 

várias vezes com tampão (TRIS-HCl (40 mM) e KCl (100 mM)). A mistura foi agitada, 

centrifugada e os sobrenadantes, que continham o 3H-estradiol livre, foram removidos. O 

precipitado de HAP foi suspenso em etanol, para dissolver o complexo 3H-estradiol-receptor. 

Após centrifugação, o sobrenadante foi transferido para tubos que continham um líquido de 

cintilação e a actividade medida num contador de cintilação líquido.  

Os resultados foram expressos em termos de percentagem de 3H-estradiol ligado ao 

RE. Para isso utilizou-se a seguinte equação: 

 

                                                                              
     

      
       (3.1) 

 

onde, 

B é o valor de 3H-estradiol ligado ao RE (cpm)  

B0 é o valor da ligação máxima de 3H-estradiol (cpm)  

NSB é o valor de ligação não específica, que corresponde aos tubos que contém a 

concentração de 50 M de 17-estradiol. 

 

 

Representando 3H-estradiol ligado ao RE (%) em função da variação da concentração 

do composto em estudo, obtivémos a curva indicada na figura 3.17. A partir desta curva os 

valores de IC50 (concentração de composto necessária para inibir em 50% a ligação máxima ao 

receptor) para cada composto. 

3H-estradiol ligado ao RE 
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Figura 3.16: 
3
H-estradiol ligado ao RE (%) em função da concentração de 17-estradiol e de 11a-11c. 

 

 

Determinámos o valor de RBA (Relative Binding Affinity), que é definido como a razão 

entre a concentração de 17-estradiol e a concentração do composto teste necessárias para 

inibir em 50% a ligação ao receptor (equação 3.2).  

 

         
              

                   
       (3.2) 

 

 

Para podermos avaliar melhor a influência da cadeia alquílica em C7, determinámos 

também o RBA do 17-etinilestradiol e do 17-etinil-6-desidroestradiol (i) que foi gentilmente 

cedido pelo Prof. Thies Thiemann (figura 3.17). 

 

 

Figura 3.17: Estrutura química de 17-etinilestradiol e de 17-etinil-6-desiroestradiol (i). 

 

 

Os resultados são apresentados na tabela 3.2. Da análise destes resultados concluímos 

que a introdução da dupla ligação C6=C7 no 17-etinilestradiol conduziu a uma perda quase 

total da afinidade para o receptor. Embora os ensaios in vitro com os isómeros 3-metoxi-
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(17,20E/Z)-iodovinil-6-desidroestradiol realizados por Melo e Silva e colaboradores tenham 

apontado para uma afinidade de ligação mais favorável para estes compostos, relativamente 

ao seus análogos saturados, as diferentes condições experimentais utilizadas para 

determinação da afinidade de ligação para o receptor poderão explicar a discrepância 

observada. Estes autores utilizaram úteros de ratos fêmea imaturos como fonte de receptores 

enquanto os nossos ensaios foram realizados utilizando o RE isolado.133 Verificámos também 

o aumento do valor de RBA com o aumento do comprimento da cadeia alquílica lateral em C7, 

o que está de acordo com estudos anteriores que referem que grupos funcionais polares 

terminais suficientemente afastados do esqueleto esteróide são mais tolerados pelo 

receptor.47-52 

 

Tabela 3.2: Valores de RBA determinados para 11a, 11b e 11c. 

 RBA (%) 

17-etinilestradiol 154,69 ± 0,36 

17-etinil-6-desidroestradiol (i) 0,25 ± 0,31 

11a 1,03 ± 0,001 

11b 9,16 ± 0,02 

11c 17,19 ± 0,04 

 

 

 

 

3.2.2.2. Estabilidade Radioquímica de 125I-13a - 125I-13c 

A estabilidade in vitro dos compostos 125I-13a-125I-13c foi avaliada em soro fisiológico, 

soro humano, sangue de rato e homogenado de fígado de rato, meios potencialmente 

preditivos da sua estabilidade in vivo.  

 

Soro fisiológico 

A estabilidade radioquímica dos compostos radioiodados em soro fisiológico foi 

determinada através de análises cromatográficas de amostras dos vários compostos 

radioiodados após incubação em soro fisiológico por períodos variados (6ºC e 37ºC). Da análise 

cromatográfica verificámos que todos os compostos radioiodados apresentavam elevada 

*Considera-se o valor de RBA do estradiol como sendo 100% 
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estabilidade pelo menos até 24 horas de incubação em soro fisiológico. Como exemplo, na 

figura 3.18 apresentam-se os cromatogramas obtidos para o composto 125I-13a. 

 

 

Figura 3.18: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-13a em soro 

                         fisiológico. A: temperatura de incubação 6ºC, B: temperatura incubação 37ºC (detecção ). 
 

 

Soro humano e ligação às proteínas plasmáticas 

Os compostos 125I-13a - 125I-13c foram incubados em soro humano a 37ºC. Após 

períodos de tempo variados foram retiradas alíquotas às quais se adicionou etanol absoluto 

para precipitar as proteínas plasmáticas. Por centrifugação separou-se o precipitado do 

sobrenadante que foi analisado por HPLC. 

A análise dos radiocromatogramas obtidos (figura 3.19) mostrou uma elevada 

estabilidade radioquímica de 125I-13a e 125I-13b, durante pelo menos 24 horas de incubação. 

Por outro lado, nos radiocromatogramas de 125I-13c observou-se, após 1 hora de incubação, o 

aparecimento de uma espécie radioactiva (26%) com tempo de retenção idêntico ao do 

radioiodeto livre, indicando uma rápida desiodação de 125I-13c neste meio. 
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Figura 3.19: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-13a-
125

I-13c em 

soro humano (detecção ). 
 

 

Os estrogéneos circulam na corrente sanguínea ligados a proteínas plasmáticas e 

apenas uma pequena fracção (1-3%) está na forma livre, pensando-se ser esta a forma 

biologicamente activa. Uma vez que os estrogéneos entram nas células por difusão passiva e 

se ligam aos receptores estrogénicos no seu interior, as interacções estrogéneo-receptor não 

dependem apenas da afinidade do ligando para o receptor de estrogéneo mas também da 

quantidade de hormona livre disponível para entrar na célula. Os estrogéneos apresentam 

elevada afinidade para a -fetoproteina presente no plasma de roedores e para a globulina 

humana de ligação às hormonas sexuais (SHBG).53  

A percentagem de ligação às proteínas plasmáticas foi determinada pela razão entre a 

actividade presente no precipitado (fracção proteica), após precipitação das proteínas com 

etanol e separação do sobrenadante, e a actividade total da amostra. Os compostos 125I-13a -

125I-13c apresentaram uma baixa percentagem de ligação às proteínas (<16%) pelo que esta 

ligação não deverá comprometer a sua depuração na corrente sanguínea. 

 

 

Sangue de rato 

O comportamento biológico de um composto pode diferir consoante o modelo animal 

que está a ser utilizado no seu estudo, sendo portanto conveniente analisar também a 
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estabilidade do composto numa amostra biológica do modelo animal que mais se assemelhe 

àquele que vai ser estudado in vivo. Assim, a estabilidade radioquímica ao longo do tempo dos 

compostos radioiodados foi também estudada em sangue de rato. Para tal, os compostos 125I-

13a - 125I-13c foram incubados a 37ºC com sangue de rato. Após determinados períodos de 

tempo foram retiradas alíquotas e centrifugadas para separação do plasma. Seguidamente, 

fez-se precipitar as proteínas plasmáticas presentes no plasma por adição de etanol absoluto e 

o sobrenadante foi analisado por HPLC. 

Os radiocromatogramas obtidos (figura 3.20) mostraram que o composto 125I-13c tinha 

uma baixa estabilidade radioquímica neste meio, uma vez que após 1 hora de incubação já se 

observava cerca de 19% de desiodação. Por outro lado, 125I-13a e 125I-13b apresentaram uma 

moderada estabilidade radioquímica, tendo-se observado o aparecimento de iodeto livre após 

24 horas de incubação, mas em muito pequena quantidade. 

 

 

Figura 3.20: Radiocromatogramas de HPLC obtidos no estudo de estabilidade de 
125

I-13a-
125

I-13c em 

sangue total de rato (detecção ).  
 

 

 

Homogenado de fígado de rato 

Uma vez que o fígado é o órgão onde os compostos são maioritariamente 

metabolizados é importante avaliar o seu comportamento in vitro em amostras de 

homogenado de fígado, para eventualmente se poder compreender melhor o seu 

comportamento in vivo. Assim, os compostos 125I-13a - 125I-13c foram incubados a 37ºC com 
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homogenado de fígado de rato. Após determinados períodos de tempo foram retiradas 

alíquotas e precipitadas as proteínas. Após centrifugação, o sobrenadante foi separado e 

analisado por HPLC.  

Os radiocromatogramas obtidos (figura 3.21) mostraram uma rápida desiodação de 

125I-13c (31% após 1 hora de incubação) indicando uma baixa estabilidade radioquímica no 

homogenado de fígado de rato, tal como tinha sido já observado em sangue de rato. Por outro 

lado, os radioligandos 125I-13a e 125I-13b demonstraram ser radioquimicamente estáveis neste 

meio, apresentando apenas cerca de 5% de desiodação após 24 horas de incubação. 

 

 
Figura 3.21: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 

125
I-13a-

125
I-13c em 

homogenado de fígado de rato (detecção ). 
 

 

 

 

3.2.2.3. Estudos de captação de  125I-13a - 125I-13c em células MCF-7 

O comportamento dos compostos radioiodados foi também avaliado em linhas 

celulares, uma vez que os ensaios com células fornecem informação sobre a sua capacidade 

para entrar na célula e/ou no seu núcleo e podem também dar informação sobre a 

especificidade dos compostos para RE. 

Os estudos de captação celular foram efectuados utilizando uma linha de células 

tumorais humanas de cancro da mama que expressam receptores de estrogéneo (RE+) (MCF-

7). Estes estudos tinham também como finalidade avaliar a especificidade de ligação dos 

compostos a estas linhas celulares. Para tal, trataram-se previamente células com 17-

estradiol não radioactivo. Os compostos 125I-13a - 25I-13c foram incubados com células MCF-7, 

a 37ºC numa atmosfera húmida com 5% de CO2. Após períodos de incubação variáveis, as 
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células foram lavadas, neutralizadas, lisadas e a actividade foi medida num contador gama. Os 

resultados foram normalizados para % de captação celular por milhão de células. Para uma 

melhor análise dos resultados obtidos, decidimos preparar e realizar estudos celulares com o 

composto (17,20E)-125I-iodovinilestradiol (125I-EE), que se saber ter uma ligação específica ao 

RE.121 

Analisando os resultados obtidos (figura 3.22) verificámos que os compostos se 

ligavam significativamente Às células MCF-7, sendo essa ligação superior à do 125I-EE. No 

entanto, a ligação apresentou um carácter não específico, uma vez que não se observou uma 

diminuição da percentagem de ligação nas células que foram previamente tratadas com 17-

estradiol. Assim, pensámos que a elevada ligação dos compostos às células deveu-se 

unicamente à sua lipofília. 

 

 

Figura 3.22: Captação dos compostos
 125

I-13a-
125

I-13c  pelas células MCF-7 previamente tratadas ou não 

com 17-estradiol. ( 
125

I-iodovinilestradiol (
125

I-EE) foi utilizado como padrão) (detecção ). 
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3.3. Síntese, caracterização e avaliação biológica dos derivados 7-

amidohexil-17-iodovinil-6-desidroestradiol (13d e 125I-13d). 

Baseados nos resultados anteriormente obtidos, que mostraram que o composto 

substituído com cadeia ciano-hexilica era o que apresentava maior afinidade para o RE, fomos 

também sintetizar, caracterizar e avaliar biologicamente o composto (E)-7-(6’-amidohexil)-

17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol, para estudar a influência da substituição 

do grupo terminal nitrilo por um grupo amida. 

Os compostos (E)-7-(6’-amidohexil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol 

(13d e 125I-13d) foram preparados a partir do precursor 7-amidohexil-17-etinil-6-

desidroestradiol (11d) cedido pelo Prof. Thies Thiemann (esquema 3.2).131 A síntese de 13d e 

125I-13d decorreu por substituição electrofílica indirecta via desmetalação utilizando o 

precursor organometálico 12d, segundo o procedimento já anteriormente discutido em 3.2. 

 

 

Esquema 3.2: Síntese de 13d e de 
125

I-13d.  

 

 

O composto 12d foi caracterizado por RMN de 1H e a sua análise espectroscópica 

revelou-se consistente com a estrutura química esperada, sendo de salientar a ausência do 

protão etilénico (2,66 ppm) e a presença de um multipleto entre 0,82-0,91 ppm, integrando 

para doze protões, correspondentes aos protões dos três grupos metilo do substituinte tri-n-
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butilestanho e ao grupo metilo em C18. A estereoquímica foi confirmada pela observação de 

um par de dubletos mutuamente acoplados, a 6,04 ppm e 6,17 ppm, correspondentes aos 

protões vinílicos em C21 e C20, respectivamente, com constante de acoplamento 

características de protões vinílicos 17-trans substituídos com um grupo tri-n-butilestanho 

(EJ=19,5 Hz).132 

 

A caracterização de 13d foi realizada por RMN 1H e de 13C e por ESI-MS sendo os 

resultados espectroscópicos e de massa consistentes com a estrutura esperada. Analisando o 

espectro de RMN de 1H de 13d que é apresentado na figura 3.23 é possível observar todos os 

sinais correspondentes ao composto, sendo de salientar a presença de dois dubletos (6,3 e 6,8 

ppm) com constante de acoplamento EJ=14,4 Hz correspondentes aos protões vinílicos C21 e 

C20 que atestam a sua configuração trans. 

 

 

Figura 3.23: Espectro de RMN de 
1
H de 13d em CDCl3. 

 

 

 

Relativamente ao espectro de RMN de 13C é de salientar a presença de um sinal a 

campo baixo (175,38 ppm) correspondente ao átomo de carbono do grupo carbonilo. Dada a 

complexidade do espectro de RMN de 13C não foi possível identificar todas as ressonâncias. No 

entanto, a presença de dois sinais a 74,85 e 150,32 ppm atribuíveis a C21 e C20 

respectivamente, confirma a estereoquímica E. 

O composto 125I-13d foi purificado por HPLC, permitindo assim a sua obtenção com 

elevada pureza radioquímica e elevada actividade específica (>98%). Este composto foi obtido 
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com um rendimento de 57% e a sua caracterização foi efectuada por comparação do seu perfil 

cromatográfico em HPLC com o do composto inactivo análogo 13d (figura 3.24). 

 

 

Figura 3.24: A) Radiocromatograma de HPLC da mistura reaccional obtida quando se sintetizou 
125

I-13d 

(detecção ). B) Cromatogramas de HPLC obtidos na co-eluição do composto  
125

I-13d e 13d (detecção  
e UV). 

 

 

 

3.3.1. Determinação da Lipofília de 13d 

A lipofília de 13d foi determinada por HPLC segundo a metodologia de MInick, já 

discutida em 2.5.109 Embora apresentando um elevado carácter lipofílico, o composto 13d é 

ligeiramente menos lipofílico que o seu análogo 13c.  

 

Tabela 3.3: Valores de Logk’w e de Log Po/A determinados para 13c e 13d. 

 Logk’w Log PO/A 

13c 5,30 ± 0,03 5,63 ± 0,08 

13d 5,18 ± 0,11 5,25 ± 0,16 

 

 

 

 

3.3.2. Avaliação biológica 

3.3.2.1. Determinação da afinidade de 11d para o RE 

A afinidade de ligação de 11d para o receptor foi determinada para avaliar a influência 

do grupo terminal amida relativamente ao grupo nitrilo existente em 11c. A determinação da 

afinidade foi efectuada como descrito em 3.2.2.1 e o seu valor comparado com o valor obtido 
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para o análogo nitrilo. Verificámos que a substituição do grupo terminal nitrilo em 11c por um 

grupo amida em 11d conduziu a uma diminuição significativa na afinidade para o receptor. 

 

Tabela 3.4: Valores de RBA determinados para 11c e 11d e para 17-etinilestradiol. 

 RBA (%) 

11c 17,19 ± 0,04 

11d 1,09 ± 0,37 

17-etinilestradiol 154,69 ± 0,36 

 

 

 

3.3.2.2. Estabilidade Radioquímica de 125I-13d 

Soro fisiológico 

 A estabilidade radioquímica de 125I-13d em soro fisiológico foi determinada do mesmo 

modo que para 125I-13c (3.2.2.2). Na figura 3.25 apresentam-se os radiocromatogramas 

obtidos que mostraram uma elevada estabilidade radioquímica até 24 horas de incubação, 

tanto a 6ºC como a 37ºC.  

 

Figura 3.25:  Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-13d em soro 

fisiológico. A: temperatura de incubação 6ºC, B: temperatura de incubação 37ºC (detecção ).  

*Considera-se o valor RBA do estradiol como sendo 100% 
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Soro humano 

A estabilidade no soro humano e a percentagem de ligação às proteínas plasmáticas 

de 125I-13d foi estudada seguindo a metodologia já descrita em 3.2.2.2. Contrariamente ao 125I-

13c, que apresentou elevada desiodação após 1 hora em soro humano, o 125I-13d revelou ser 

estável neste meio à temperatura fisiológica por um período de 24 horas (figura 3.26). 

 

 

Figura 3.26: Radiocromatogramas de HPLC obtidos no estudo de estabilidade de  125I-13d em soro humano 

(detecção ). 

 

 

No que se refere à ligação às proteínas plasmáticas, embora o composto 125I-13d 

apresente uma percentagem de ligação superior a 125I-13c (25% vs 16%) os valores 

encontrados são considerados baixos pelo que não deverão comprometer a sua depuração na 

corrente sanguínea. 

 

 

Sangue de rato 

Os estudos de estabilidade de 125I-13d em sangue de rato foram realizados seguindo a 

metodologia já descrita em 3.2.2.2. A análise por HPLC do composto, após incubação com 

sangue de rato, levou à obtenção dos cromatogramas indicados na figura 3.27. Da análise 

destes resultados concluímos que, após 1 hora de incubação, para além da espécie inicial 

apareceu outra espécie radioquímica mais hidrofílica e de natureza desconhecida. A 

concentração desta espécie aumentou à medida que o tempo de incubação no sangue de rato 
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também aumentou. Após 24 horas de incubação esta nova espécie era a única presente. 

Embora não tenhamos caracterizado esta espécie radioquímica, consideramos que ela poderá 

ser uma espécie resultante da hidrólise da função amida existente em 125I-13d. 

 

Figura 3.27: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-13d em sangue 

total de rato (detecção ). 

 

 

 Homogenado de fígado de rato 

A estabilidade radioquímica de 125I-13d em homogenado de fígado de rato foi avaliada 

por HPLC, após incubação deste composto com homogenado de fígado de rato, (procedimento 

já discutido em 3.2.2.2.). Como se pode observar nos cromatogramas obtidos (figura 3.28), o 

produto é relativamente estável, pois só após 24 horas de incubação se verificou o 

aparecimento de uma nova espécie radioquímica cujo tempo de retenção parece indicar trata-

se da mesma espécie que se formou quando estudámos a estabilidade de 125I-13d em sangue 

de rato. Contrariamente ao que se observou para 125I-13c, o composto 125I-13d não sofreu 

desiodação neste meio. 

 

Figura 3.28: Radiocromatogramas de HPLC obtidos no estudo de estabilidade de 
125

I-13d em 

homogenado de fígado de rato (detecção ). 
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3.3.2.3. Biodistribuição de 125I-13c e 125I-13d 

Com o objectivo de avaliar o perfil farmacocinético de 125I-13c e 125I-13d foram 

realizados estudos de biodistribuição em ratos fêmea imaturos da estirpe Sprague-Dawley. 

Utilizaram-se ratos fêmea imaturos (20-22 dias) para garantir a existência de baixos níveis de 

estrogéneo endógeno, uma vez que neste modelo animal o ciclo estral se inicia apenas cerca 

de 30 dias após o nascimento. Assim, os receptores presentes nos órgãos alvos (útero e ovário) 

não estão saturados.  

 

Os animais foram sacrificados 1, 2 e 24h após administração intraperitoneal dos 

compostos radioiodados. Um grupo separado de animais foi co-injectado com 17-estradiol 

não radioactivo para bloquear os receptores de estrogéneo existentes nos órgãos alvo (útero e 

ovário). Este procedimento permite-nos avaliar a especificidade dos compostos 125I-13c e 125I-

13d para os receptores. Os resultados obtidos foram expressos em percentagem da actividade 

injectada e por grama de órgão (AI/g) e são apresentados nas tabelas 3.5 e 3.6. 

Para ambos os compostos, a actividade excretada na urina era muito baixa, sendo a 

excreção predominantemente hepatobiliar. 

A estabilidade in vivo de 125I-13c e 125I-13d foi avaliada essencialmente através da 

medição da actividade que se fixou na tiróide. Como se pode concluir da análise dos dados 

apresentados nas tabelas 3.5 e 3.6, os compostos não sofreram desiodação (0,9±0,03% AI/g 

órgão e 0,49±0,18% AI/g órgão, 2 horas após administração, para 125I-13c e 125I-13d, 

respectivamente). Este comportamento é contrário ao observado nos estudos in vitro 

anteriormente discutidos para 125I-13c (ver 3.2.2.2.). No entanto, convém referir que os 

resultados in vivo são mais próximos da realidade. 

 

A análise dos resultados obtidos com o composto 125I-13c mostrou uma elevada 

fixação no útero (13,3±4,5% AI/g 2 horas após administração), uma baixa fixação nos tecidos 

não alvo e uma rápida eliminação do sangue, de que resultaram razões útero/músculo (32:1, 2 

horas após administração) e útero/sangue (25:1, 2 horas após administração) elevadas. No 

entanto, a elevada fixação no útero não diminuiu nos animais co-injectados com 17-estradiol 

(13,3±4,5 AI/g órgão vs 11,5±1,9 AI/g órgão, 2 horas após administração) o que pode indicar 

que a fixação no útero não era mediada pelos receptores de estrogéneo. Assim, pensamos 

que, muito possivelmente, a elevada fixação no útero não era específica sendo unicamente 

determinada pelo elevado carácter lipofílico do composto radioiodado. 
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O composto 125I-13d apresentou uma baixa fixação no útero (1,27±0,30% AI/g 2 horas 

após administração) e uma baixa selectividade para os tecidos alvo (razão útero/sangue<2), o 

que reflectiu uma distribuição não selectiva do composto. Os resultados obtidos quando 125I-

13d foi co-injectado com 17-estradiol mostraram que a baixa fixação no útero não era 

mediada pelo RE. Como se pode observar na tabela 3.6, não existe diferença significativa entre 

a percentagem de fixação encontrada no grupo de animais em que se saturaram os receptores 

e o grupo controlo (1,19±0,41% AI/g e 1,27±0,30% AI/g, respectivamente). A elevada fixação 

nos tecidos não alvo, tais como o fígado (3,49±0,40% AI/g  2 h após administração) e a baixa 

fixação no útero (1,27±0,30% AI/g após 2h) poderão ser devidas ao elevado carácter lipofílico 

do radioligando (Log PO/A= 5,25±0,16) mas também à sua metabolização, uma vez que os 

estudos de estabilidade in vitro, tanto em sangue como em homogenado de fígado de rato, 

mostraram que este composto sofria rápida metabolização formando-se uma nova espécie 

radioquímica que embora não identificada podemos afirmar não ser iodeto livre (figuras 3.27 e 

3.28). 

 

Tabela 3.5: Resultados da biodistribuição de 
125

I-13c em ratos fêmea imaturos Sprague Dawley. 

 

Órgão 
125I-13c (% AI/g órgão) 

 1 h 2 h 2h Inj. Estradiol  24 h 

Sangue 0,6 + 0,3 0,6+ 0,3 0,58 + 0,05 0,11 + 0,03 

Fígado 1,9 + 0,5 1,3 + 0,2 1,6 + 0,3 0,4 + 0,2 

Intestino Delgado 13,9 + 3,0 18,2 + 3,6 21,4 + 1,5 1,3 + 0,5 

Intestino Grosso 1,7 + 0,4 1,6 + 0,4 1,3 + 0,4 2,2 + 0,5 

Baço 14,6 + 0,4 0,6 + 0,2 1,6 + 0,5 0,08 + 0,03 

Coração 0,5 + 0,2 0,4 + 0,1 0,44 + 0,08 0,05 + 0,01 

Pulmão 0,8 + 0,2 0,5 + 0,2 0,4 + 0,2 0,08 + 0,03 

Rim 1,7 + 0,4 1,2 + 0,8 1,2 + 0,1 0,08 + 0,02 

Músculo 0,50 + 0,09 0,4 + 0,08 0,5 + 0,1 0,04 + 0,01 

Estômago 1,3 + 1,0 3,8 + 0,2 4,4 + 1,4 2,0 + 0,6 

Cérebro 0,20 + 0,05 0,09 + 0,03 0,11 + 0,09 0,006 + 0,001 

Tiróide 1,0 + 0,2 0,9 + 0,1 1,0 + 0,2 10,1 + 3,1 

Útero 11,9 + 1,6 13,3 + 4,5 11,5 + 1,9 0,14 + 0,04 

Ovários 8,4 + 2,0 5,8 + 1,4 5,9 + 1,5 0,11 + 0,03 
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Tabela 3.6: Resultados da biodistribuição de 
125

I-13d em ratos fêmea imaturos Sprague Dawley. 

 
Órgão 

125I-13d (% AI /g órgão) 

 1 h 2 h 2h Inj. Estradiol 24 h 

Sangue 1,86 + 0,20 0,87 + 0,24 0,75 + 0,06 0,54 + 0,22 

Fígado 4,93 + 0,93 3,49 + 0,40 3,26 + 0,54 0,61 + 0,06 

Intestino Delgado 22,36 + 1,74 36,46 + 1,79 45,11 + 5,38 1,54 + 0,21 

Intestino Grosso 0,66 + 0,08 1,52 + 0,52 1,43 + 0,30 89,77 + 3,92 

Baço 0,58 + 0,08 0,54 + 0,33 0,75 + 0,29 0,20 + 0,02 

Coração 0,69 + 0,10 0,51 + 0,08 0,55 + 0,18 0,18 + 0,02 

Pulmão 0,69 + 0,08 0,73 + 0,15 0,55 + 0,10 0,19 + 0,02 

Rim 1,94 + 0,26 1,18 + 0,29 0,80 + 0,14 0,27 + 0,03 

Músculo 1,14 + 0,51 0,55 + 0,34 0,52 + 0,23 0,10 + 0,06 

Estômago 4,87 + 1,16 5,01 + 0,41 6,35 + 1,50 1,55 + 0,22 

Cérebro 0,06 + 0,03 0,06 + 0,02 0,07 + 0,03 0,02 + 0,01 

Tiróide 0,29 + 0,07 0,49 + 0,18 0,82 + 0,13 0,03 + 0,01 

Útero 2,86 + 0,81 1,27 + 0,30 1,19 + 0,41 0,31 + 0,06 

Ovários 1,22 + 0,34 0,99 + 0,49 1,29 + 0,21 0,40 + 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Análogos do estradiol radiohalogenados: síntese e avaliação biológica. 

83 
 

3.4 Síntese, caracterização e avaliação biológica de derivados de 17-(4’-

halofeniletinil)estradiol (20-24). 

Estudos anteriores realizados por Melo e Silva para preparação do composto 3-O-

metil-17α-(4’-125I-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10),6-tetraeno-17β-ol por substituição nucleofílica 

usando um precursor triazeno, mostraram que este método de síntese não é facilmente 

exequível.142 Assim, neste trabalho fomos estudar uma forma mais expedita de preparar 

compostos do tipo 17-(4’-halofeniletinil)estradiol. 

 

Para síntese dos compostos 17-(4’-halofeniletinil)estradiol partimos de 7-metoxi-

17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (15) e de 7-propoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-

trieno-3,17-diol (16), seguindo o processo sintético ilustrado no esquema 3.4. 

A síntese de 15 envolveu os passos reaccionais indicados no esquema 3.3, que 

passamos a descrever sumariamente. O grupo hidroxilo da estrona (a) foi protegido com um 

éter benzílico por reacção com uma solução aquosa de NaOH 10% e Bu4NSO4H, seguida da 

alquilação do fenóxido com brometo de benzilo, formando-se o composto b.143 Procedeu-se 

então à acetilação da cetona em C17 do composto b por reacção deste com NPG e p-TsOH, 

obtendo-se o composto c.134 Em seguida, activou-se a posição C6 do composto acetilado com 

KMnO4, Adogen 464, obtendo-se o derivado cetona em C6 (d). Este composto foi reduzido com 

NaBH4 originando o composto e, que por desidratação com p-TsOH deu origem ao composto f. 

É de referir que nesta reacção de desidratação foi adicionada à mistura reaccional NPG para 

garantir a não desprotecção do grupo acetal na posição C17. Para formação do composto g, o 

composto f reagiu estereosselectivamente com ácido 3-cloroperbenzóico em tampão fosfato 

formando-se 6,7-epoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (g). Sabendo que 1,2-óxidos 

abrem regiosselectivamente por redução com hidretos, o composto g foi reduzido com hidreto 

de alumínio e lítio originando 7-hidroxi-1,2,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (h).144 Por reacção de h 

com uma base e com um agente alquilante (iodeto de metilo) formou-se i. O grupo protector 

fenol na posição C3 foi retirado por hidrogenação do composto i com 10%Pd/C, obtendo-se o 

composto j. A desprotecção do acetal na posição C17 com p-TsOH levou à formação de k. 

Seguidamente, o grupo hidroxilo da posição C3 foi novamente protegido por reacção com 

TBDMSCl e imidazolo, formando-se l. A introdução do grupo etinilo na posição C17 e 

consequente formação de m foi conseguida pela reacção de l com acetiítio formado in situ. 

Para desprotecção dos grupos protectores na posição C3 e C17 fez-se reagir o composto m 

com TBAF obtendo-se 7-metoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (15). 
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Esquema 3.3: Síntese de 15. 
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Todos os compostos intermediários (a-m) foram purificados por cromatografia em 

coluna de sílica gel e caracterizados por RMN de 1H. O composto 15 foi também caracterizado 

por RMN de 13C e ESI/MS. As análises espectroscópicas bem como a análise de massa 

revelaram-se consistentes com as estruturas químicas esperadas. Na figura 3.29 apresenta-se 

o espectro de RMN de 1H de 15. Neste espectro observam-se três sinais a campo baixo, dois 

dubletos e um duplo dubleto, integrando cada um deles para um protão, correspondentes aos 

três protões aromáticos do anel A da molécula. A campo alto observam-se os sinais 

correspondentes aos protões do esqueleto esteróide, um singuleto a 3,36 ppm relativo aos 

três protões do grupo metoxilo na posição C7, um singuleto a 2,61 ppm correspondente ao 

protão do grupo etinilo na posição C17 e também um singuleto, integrando para três protões 

devido aos três protões do grupo metilo da molécula em C18. 

 

 

Figura 3.29: Espectro de RMN de 
1
H de 15 em CDCl3. 

 

  

 

A síntese do composto 7-propoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (16) foi 

realizado por um processo idêntico ao descrito para 15, mas foi-nos gentilmente cedido pelo 

Prof. Thies Thiemann. 

 

Os compostos 7-metoxi-17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (18), 

7-propoxi-17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (19), 7-metoxi-17-(4’-

fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (21) e 7-propoxi-17-(4’-fluorofeniletinil) 

estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (22) foram preparados a partir dos derivados 15 e 16 segundo 
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a metodologia de Sonogashira (esquema 3.4). 145, 146 O composto 23 foi preparado a partir de i 

e foi-nos gentilmente cedido pelo Prof. Thies Thiemann. Para uma melhor comparação dos 

resultados, sintetizámos também 17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (17) 

e 17-(4’-fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (20) a partir do 17-etinilestradiol 

(14), seguindo a mesma metodologia.  

Este processo de síntese consistiu resumidamente em fazer reagir os compostos 14, 15 

e 16 com 1,4-dioiodobenzeno ou 1,4-fluoroiodobenzeno na presença de quantidades 

catalíticas de Pd(PPh3)4 e de CuI, à temperatura de refluxo. Após purificação por cromatografia 

em coluna de sílica gel, os compostos 17-22 foram obtidos com rendimentos de 37, 40, 38, 50, 

79 e 50%, respectivamente.  

 

 

Esquema 3.4: Síntese de 17-23. 

 

 

 

Os compostos 17-22 foram caracterizados por RMN 1H, 13C e por ESI/MS. Os 

compostos 20-22 foram também caracterizados por RMN 19F. As análises espectroscópicas 

bem como a análise de massa revelaram-se consistentes com as estruturas químicas 

esperadas.  

Os espectros de RMN de 17-19 são semelhantes e a título de exemplo, apresenta-se na 

figura 3.30 o espectro de 18. Analisando os espectros de RMN de 1H dos compostos 17-19 e 

comparando-os com o dos seus precursores (14-16) observámos o aparecimento de dois 

dubletos, integrando para dois protões cada, correspondentes aos protões do anel aromático 

ligado ao grupo etinilo (7,14 e 7,63 ppm) e o desaparecimento do singuleto correspondente ao 

protão do grupo etinilo (2,61 ppm), o que confirmou a ligação dos derivados de 17-

etinilestradiol ao grupo 4’-iodofenilo.  
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O padrão de desdobramento dos espectros de RMN de 13C de 17-19 eram também 

coerentes com a estrutura esperada, sendo de salientar o aparecimento de quatro sinais 

(85,47, 122,73, 132,23 e 137,67) correspondentes aos seis átomos de carbono do grupo 4’-

iodofenilo. 

 

 
Figura 3.30: Espectro de RMN de 1H de 18 em CDCl3. 

 

 

 

Os espectros de RMN de 1H de 20-22 são também idênticos. A título de exemplo, na 

figura 3.31 apresenta-se o espectro de 21. Da análise destes espectros verifica-se o 

aparecimento de dois novos multipletos (6,98 e 7,41 ppm), integrando para dois protões cada, 

correspondentes aos quatro protões do anel aromático introduzido na posição C21 de 14-16. 

Verificou-se também o desaparecimento do singuleto a (2,61 ppm) relativo ao protão do grupo 

etinilo dos precursores 14-16. O aparecimento de um quintupleto no espectro de RMN de 19F 

confirmou também a presença de um átomo de flúor na molécula.  

Os espectros de RMN de 13C de 20-22 eram relativamente complexos, devido ao 

acoplamento carbono-flúor. No entanto, o padrão de desdobramento era coerente com a 

estrutura esperada para os compostos. 
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Figura 3.31: Espectro de RMN de 

1
H de 21 em CDCl3. 

 

 

 

 

 

3.4.1. Determinação da Lipofília dos compostos 14-23 

A lipofília dos derivados 17-(4’-halofeniletinil)estradiol foi determinada por HPLC 

utilizando o método de Minick (ver 2.5).109 Na tabela 3.8 são apresentados os valores de Log 

PO/A encontrados para 14-23.  

Analisando estes resultados, podemos concluir que o aumento da cadeia em C7 e a 

introdução do grupo 4’-halofenilo no grupo C17-etinilo aumentou a lipofília dos compostos. 

Esse aumento foi mais significativo quando se introduziu o grupo 4’-iodofenilo (17, 18 e 19) do 

que quando se introduziu o 4’-fluorofenilo (20, 21 e 22).147 Comparando os resultados obtidos 

para 17 e 23, verificámos que a dupla ligação em C6=C7 conduziu a um aumento da lipofília do 

composto. 
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Tabela 3.7: Valores de Logk’ e de Log PO/A determinados para os compostos 14-23. 

 Logk’w Log PO/A 

17-etinilestradiol (14) 3,66 ± 0,08 3,76 ± 0,13 

15 2,81 ± 0,04 2,93 ± 0,09 

16 3,73 ± 0,08 3,83 ± 0,13 

17 5,53 ± 0,06 5,59 ± 0,11 

18 5,01 ± 0,04 5,08 ± 0,09 

19 6,11 ± 0,10 6,15 ± 0,15 

20 4,94 ± 0,10 5,01 ± 0,15 

21 4,24 ± 0,04 4,33 ± 0,09 

22 5,13 ±0,12 5,20 ± 0,17 

23 6,26 ± 0,15 6,30 ± 0,20 

 

 

 

 

3.4.2. Determinação da afinidade de 14-23 para o RE

Para avaliar a influência da introdução dos grupos 7-alcóxilo e 4’-halofenilo na 

posição C21 de compostos do tipo 17-etinilestradiol, foram realizados ensaios de ligação 

competitiva ao receptor com os compostos 14-23. A metodologia utilizada foi idêntica à 

anteriormente descrita em 3.2.2.1.  

 Da análise dos resultados obtidos (tabela 3.9) verificámos que a introdução de um 

pequeno grupo metoxilo na posição C7 não alterou a afinidade para o receptor 

(RBA(14)=154,69±0,36 vs RBA(15)=150,08±0,01). Contudo, a introdução do grupo propoxilo 

(16) conduziu a uma perda significativa da afinidade para o receptor (RBA(14)=154,69±0,36 vs 

RBA(16)=15,60±0,01). Verificámos também que a influência do grupo 4’-halofenilo está 

dependente de outras alterações realizadas na molécula. De um modo geral, a introdução do 

grupo 4’-halofenilo diminuiu a afinidade para o RE, sendo essa diminuição mais significativa 

para o grupo 4’-iodofenilo (17, 18 e 19) do que para o 4’-fluorofenilo (20, 21). Contudo, a 

introdução do grupo 4’-halofenilo no composto 16 não alterou significativamente a afinidade 

para o receptor (RBA(16)=15,60±0,01% vs RBA(22)=15,82±0,004%) e a introdução do grupo 4’-

iodofenilo no composto i aumentou a afinidade para o RE (RBA(i)=0,25±0,36% vs 

(RBA(23)=9,15±0,63%)). Assim, podemos concluir que a influência do grupo 4’-halofenilo em 
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C17-etinilo na afinidade para o RE está dependente da natureza de outros substituintes 

presentes na molécula. 

 

Tabela 3.8: Valores de RBA determinados para 14-23. 

 RBA (%) 

17-etinilestradiol (14) 154,69 ± 0,36 

15 150,08 ± 0,01  

16 15,60 ± 0,01 

17 4,58 ± 0,04 

18 0,42 ± 0,001 

19 11,60 ± 0,003 

20 80,88 ± 0,02 

21 78,88 ± 0,01  

22 15,82 ± 0,004 

23 9,15 ± 0,63 

i 0,25 ± 0,36 

 

 

 

 

 

3.4.3. Síntese de 7-metoxi-17-(4’-18F -fluorofeniletinil)estradiol (18F-21) 

Dado a elevada afinidade para o receptor de estrogéneo encontrada para 21 

(RBA=78,88±0,01), decidimos sintetizar o composto 18F-21 com o objectivo de o avaliar in vivo. 

A radiofluoração foi realizada pela conjugação de um grupo prostético previamente marcado, 

o 4-18F-fluoroiodobenzeno (18F-29), ao composto 15, como ilustrado no esquema 3.5. 

 

 

Esquema 3.5: Síntese de 
18

F-21. 
 

*Considera-se o valor de RBA do estradiol como sendo 100% 
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A síntese do 18F-29 consistiu na decomposição térmica de um sal diariliodónio na 

presença de ião fluoreto (18F-). Para optimização da reacção de formação de 18F-29 foram 

utilizados dois sais de iódonio assimétricos. Estes sais foram obtidos por reacção de diacetato 

de iodobenzeno (24) ou 4-iodo-1-diacetato de iodobenzeno (27) com iodobenzeno ou tolueno, 

respectivamente, na presença de ácido trifluosulfónico, originando o triflato de 4-iodo-

difeniliodónio (25) ou o triflato de 4-iodo-4’-metil-difeniliodónio (28), como ilustrado no 

esquema 3.6. Os sais de iodónio foram caracterizados por RMN 1H e 13C, por ESI/MS e a sua 

análise espectroscópica bem como a sua análise por ESI/MS revelaram-se consistentes com a 

estrutura química esperada.  

 

Esquema 3.6: Síntese dos sais de iodónio 25 e 28. 
 

  

Após preparação dos sais de iodónio, procedeu-se à síntese de 18F-29 (esquema 3.7). O 

ião fluoreto (18F-) proveniente do ciclotrão foi fixado numa pequena coluna de troca iónica, 

sendo posteriormente eluído com uma solução de K222 e K2CO3. Por destilação azeotrópica com 

acetonitrilo em corrente de azoto, removeu-se toda a água presente na solução. Em seguida, o 

complexo 18F-KF-K222 foi dissolvido numa solução de 25 em DMF, na presença de CsCO3 e a 

mistura reagiu a 140ºC. Após 15 minutos de reacção, a mistura foi diluída com água e foi 

filtrada com uma coluna RP18, previamente condicionada. A coluna foi primeiramente lavada 

com água, retirando-se todo o ião fluoreto que não reagiu e, finalmente, eluída com THF, para 

arrastar o 18F-29.  

A análise por HPLC da mistura mostrou que além de 18F-29 também se tinha formado 

uma pequena quantidade de 18F-fluorobenzeno para além de outras espécies não radioactivas. 

A impureza radioactiva tinha um tempo de retenção coincidente ao previsto para o produto 

final 18F-21, o que comprometia a obtenção de 18F-21 com elevada pureza radioquímica. 

Poder-se-ia pensar em purificar 18F-29 antes da sua utilização, mas dado o curto período de 

semi-desintegração do 18F tal operação não é praticável.  
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Esquema 3.7: Síntese de 
18

F-29 utilizando o precursor 25. 

 

 

Assim, numa tentativa de ultrapassar este problema, procedemos a uma nova 

radiofluoração usando o precursor 28 (esquema 3.8). A metodologia seguida foi idêntica à 

usada na síntese indicada no esquema 3.7.  

 

 

Esquema 3.8: Síntese de 
18

F-29 utilizando o precursor 28. 

 

 

Procedeu-se então à síntese de 18F-21 fazendo reagir o 18F-29 obtido nesta reacção 

com 7-metoxi-17-etinilestradiol (15) (esquema 3.5), obtendo-se 18F-21 com um rendimento 

radioquímico de 38%. 

A caracterização do composto 18F-21 foi realizada por HPLC através da comparação do 

seu tempo de retenção (detector ) com o tempo de retenção do seu análogo não radioactivo 

21 (detecção UV), nas mesmas condições cromatográficas (figura 3.32). 

 

 

Figura 3.32: Cromatogramas de HPLC obtidos para 
18

F-21 e para  21, utilizando as mesmas condições 

cromatográficas (detecção  e UV). 
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Contudo, 18F-21 foi obtido com uma baixa actividade específica uma vez que na síntese 

de 18F-29 se formaram impurezas não radioactivas que também reagiram com 15, originando 

novas espécies químicas não desejáveis que não permitiram isolar 18F-21 com elevada 

actividade específica. Por este motivo, não nos foi possível avaliar o comportamento biológico 

de 18F-21.  

 

 

 

 

3.4.4. Síntese, caracterização e avaliação biológica de 17α-(4’-125I-iodofeniletinil)-6-

desidroestradiol (125I-23). 

Com base nos resultados de RBA obtidos para 23, onde se verificou que a introdução 

do grupo 4’-iodofenilo aumentou a afinidade para o RE, procedemos à síntese de 125I-23. A 

radioiodação foi realizada por substituição electrofílica indirecta via desmetalação utilizando o 

precursor organometálico tri-n-metilestanho (30) (esquema 3.3). Assim, o composto 125I-23 foi 

sintetizado por reacção de uma solução de 30 em metanol com 125I-NaI  na presença de um 

agente oxidante (ácido peracético).41, 64 Após alguns minutos à temperatura ambiente a 

reacção foi interrompida pela adição de uma solução de bissulfito de sódio. 

 

 
Esquema 3.3: Síntese de 

125
I-23. 
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A mistura resultante foi purificada por HPLC utilizando o método 5 (ver 6.3). Após 

purificação, foi possível obter com um rendimento de 38%. A análise cromatográfica dos 

eluatos permitiu-nos verificar a elevada pureza radioquímica e elevada actividade específica. A 

caracterização de 125I-23 foi realizada por co-eluição em HPLC com o seu análogo não 

radioactivo 23 (figura 3.33). 

 

 

Figura 3.33: Cromatogramas de HPLC obtidos pela co-eluição de 
125

I-23 com o seu análogo não 

radioactivo 23 (detecção  e UV). 

 

 

 

 

 

3.4.4.1. Estabilidade Radioquímica de 125I-23 

A estabilidade radioquímica do composto 125I-23 foi estudada em soro fisiológico e em 

soro humano. O procedimento seguido foi idêntico ao descrito em 3.2.2.2. Da análise dos 

cromatogramas obtidos (figura 3.34), verificámos a elevada estabilidade de 125I-23 em soro 

fisiológico e soro humano, durante pelo menos 24 horas. 
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Figura 3.34: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade de 
125

I-23 em soro 

fisiológico (A) e em soro humano (B) (detecção ). 

 

 

 

 

3.4.4.2. Estudos de captação de 125I-23 em células MCF-7 

Os estudos de captação celular foram efectuados utilizando a linha celular MCF-7, 

seguindo o procedimento já descrito em 3.2.2.3. A especificidade de ligação  às células foi 

avaliada através da saturação de células com 17-estradiol para bloquear os receptores. Da 

análise dos resultados obtidos (figura 3.35) verificámos que o composto 125I-23 se liga 

significativamente às células MCF-7. Contudo, o mecanismo de ligação não era mediado pelos 

receptores visto que não se observou uma diminuição da ligação às células que foram 

previamente bloqueadas com 17-estradiol.  



3.Análogos do estradiol radiohalogenados: síntese e avaliação biológica. 

 

96 
 

 

Figura 3.35: Captação do composto 
125

I-23 pelas células MCF-7 previamente tratadas (azul claro) ou não 

(azul escuro) com 17-estradiol. 

 

 

 

 

3.5. Conclusão 

 Neste capítulo avaliámos a influência de alterações na molécula do estradiol no seu 

comportamento biológico. Para tal, sintetizámos, caracterizámos e avaliámos biologicamente 

dois grupos diferentes de derivados do estradiol: 17-iodovinil-6-desidroestradiol (13a-13d) e 

17-(4’-halofeniletinil)estradiol (17-23) ambos substituídas na posição C7 por diferentes 

grupos funcionais. 

 

Começámos os estudos por avaliar a influência do comprimento (n=4,5,6) de uma 

cadeia alquílica introduzida na posição C7 do composto (17,20E)-iodovinil-6-desidroestradiol 

e também o efeito do grupo terminal dessa cadeia (nitrilo ou amida) (13a-13d). 

Os compostos 13a-13d e 125I-13a-125I-13d foram sintetizados por substituição 

electrofílica indirecta via desmetalação a partir dos precursores de estanho 12a-12d, como 

ilustrado no esquema 3.10.  
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Esquema 3.10: Esquema geral da síntese de 13a-13d e 
125

I-13a-
125

I-13d. 

  

 

Os compostos 13a-13d foram caracterizados pelas técnicas espectroscópicas usuais em 

química e os 125I-13a-125I-13d por co-eluição em HPLC (detecção  e UV simultâneas) com os 

análogos não radioactivos (13a-13d). 

13a-13d são compostos lipofílicos, tendo o aumento do comprimento da cadeia 

aumentado a sua lipofília. Por seu lado, a substituição do grupo nitrilo (13c) por um grupo 

amida (13d) conduziu a um decréscimo da lipofília. 

Ensaios in vitro de ligação competitiva ao receptor, com 11a-11d mostraram que estes 

tinham uma reduzida afinidade para o RE, mas que a afinidade para o receptor era 

directamente proporcional ao aumento do comprimento da cadeia (RBA(11a)=1,03±0,001% < 

RBA(11b)=9,16±0,02% < RBA(11c)=17,19±0,04%). A substituição do grupo nitrilo (11c) por um 

grupo amida (11d) levou a um decréscimo acentuado do valor de RBA (RBA(11c)=17,19±0,04% 

vs RBA(11d)=1,09±0,37%). 

Estudos de estabilidade radioquímica de 125I-13a - 125I-13d, em soro fisiológico, soro 

humano, sangue e homogenado de fígado de rato, mostraram que os compostos 125I-13a e 125I-

13b tinham uma elevada estabilidade nestes meios. Por outro lado, 125I-13c mostrou apenas 

ser estável em soro fisiológico, apresentando elevada desiodação nos restantes meios 

estudados. O composto 125I-13d mostrou ter uma elevada estabilidade em soro fisiológico e 
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humano, mas mostrou uma baixa estabilidade em sangue de rato e homogenado de fígado de 

rato, observando-se o aparecimento de uma espécie radioquímica mais hidrofílica. 

Estudos com células MCF-7 mostraram que 125I-13a - 125I-13c se ligavam 

significativamente às células mas que esta ligação era não específica. Os estudos de 

biodistribuição de 125I-13c e 125I-13d em ratos fêmea imaturos Sprague Dawley mostraram que 

os compostos eram estáveis in vivo e que 125I-13c se fixava significativamente no útero (órgão 

alvo), embora por um mecanismo que parecia não ser mediado pelos RE. 

 

Utilizando um grupo de compostos derivados do 17-etinilestradiol avaliámos a 

influência da introdução de diferentes grupos alcóxilos na posição C7 e de grupos 4’-

halofenilo na posição C21. 

A partir da estrona foram preparados os compostos 15 e 16. Estes e o 17-

etinilestradiol (14) reagiram com 1,4-dioiodobenzeno ou 1,4-fluoiodobenzeno na presença de 

quantidades catalíticas de Pd(PPh3)4 e CuI, originando os compostos 17-22 (esquema 3.11).  

 

 

Esquema 3.11: Esquema geral da síntese dos derivados de 17-(4’-halofeniletinil)estradiol. 
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Os compostos 14-23 tinham um elevado carácter lipofílico e a introdução dos grupos 

4’-halofenilo conduziu a um aumento da lipofília. A determinação da afinidade dos novos 

compostos para o RE mostrou que o aumento do grupo alcóxilo em C7 conduzia a uma 

diminuição da afinidade (RBA(15)=150,08 ± 0,01% vs RBA(16)=15,60 ± 0,01%). De um modo 

geral, a introdução dos grupos 4’-halofenilo diminuiram a afinidade para o RE, sendo esse 

decréscimo mais significativo para o grupo 4’-iodofenilo do que para o grupo 4’-fluorofenilo. 

No entanto, verificámos que a influência da introdução do grupo 4’-halofenilo na posição C21 

de derivados do 17-etinilestradiol parece ser dependente de outras alterações realizadas na 

molécula, pois o composto 23 apresentou um valor de RBA superior ao do seu precursor (i) 

(RBA(23)=9,15±0,63% vs RBA(i)=0,25±0,63%) e o composto 22 não apresentou alteração da 

afinidade (RBA(22)=15,82±0,63% vs RBA(19)=11,60±0,003%) em relação ao seu precursor (19). 

Atendendo ao valor de RBA determinado para 21 (RBA=78,88±0,01%) decidimos 

sintetizar o seu análogo marcado com 18F. O composto 18F-21 foi preparado a partir de 15 

como ilustrado no esquema 3.11. No entanto, não foi possível avaliar o perfil biológico de 18F-

21 devido à baixa actividade específica com que foi obtido.  

Dado o aumento do RBA observado para 23, em relação ao seu precursor, fomos 

preparar 125I-23, por substituição electrofílica indirecta via desmetalação a partir do precursor 

organometálico 30 (esquema 3.13). O composto 125I-23 mostrou ser estável em soro fisiológico 

e em soro humano, durante pelo menos 24 horas. Estudos de captação de 125I-23 em células 

MCF-7 mostraram que o composto se ligava significativamente às células de um modo não 

específico. 
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4. Complexos de Re e Tc funcionalizados com 17-

etinilestradiol. 

 

4.1 Considerações Gerais  

O 99mTc é um metal de transição que pertence ao grupo 7 da Tabela Periódica e pode 

existir em vários estados de oxidação, o que lhe confere uma química diversificada. 

Este radionuclídeo apresenta características físico-químicas e nucleares ideais para 

utilização em Medicina Nuclear. No que respeita às suas características nucleares devemos 

realçar as seguintes: emissão  monocromática de baixa energia (140 keV); um período de 

semi-desintegração de 6,02 horas, suficientemente longo para a preparação dos 

radiofármacos, administração e aquisição das imagens e suficientemente curto para minimizar 

a dose de radiação recebida pelo paciente;13, 14 e está disponível sob a forma de gerador, o que 

o torna de fácil aquisição e a baixo custo. Por estes motivos, a grande maioria dos 

radiofármacos utilizados para diagnóstico contêm 99mTc na sua composição.11 

 Na forma de pertecnetato, tal como é obtido do gerador, o 99mTc encontra-se no estado 

de oxidação +7, que é normalmente reduzido a estados de oxidação intermédios por reacção 

com cloreto estanoso, ácido clorídrico, borohidreto de sódio, ou boranocarbonato de potássio, 

entre outros.14, 148 

 

Os complexos de 99mTc em solução aquosa mais estudados e que têm vindo a ser 

investigados como potenciais radiofármacos são aqueles em que o metal se encontra em 

estados de oxidação inferiores a VII, especialmente o Tc(V). Recentemente, o fragmento fac-

[M(CO)3]
+ (M=Re,99mTc) abriu novas perspectivas na química radiofarmacêutica. Com efeito, os 

complexos de tricarbonilo de Tc(I) têm sido muito estudados nos últimos tempos, em 

particular no que respeita à tentativa de encontrar compostos específicos com interesse para 

aplicação in vivo.149-153  

 

Alberto e colaboradores demonstraram que NaBH4, na presença de CO, reagia com 

[99mTcO4]
- originando o aquo-complexo fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]

+.154 No entanto, apesar da sua 

simplicidade do ponto de vista químico, não era possível a utilização deste método em centros 

de medicina nuclear, devido à necessidade de manusear CO e à elevada toxicidade deste gás. 

Um método alternativo foi proposto pelos mesmos investigadores. Este método consistia na 

utilização de boranocarbonato de potássio, K2[H3BCO2], como redutor e fonte de CO.155 A 
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estabilidade do boranocarbonato de potássio, na forma sólida e em solução aquosa alcalina, 

bem como o facto de não se tratar de um composto tóxico, permitiu transpor este método 

para a forma de kit, introduzido no mercado para fins de investigação com o nome de Isolink® 

(Mallinckrodt Med. BV) (figura 4.1). No, aquo-complexo fac-[99mTc(CO)3(H2O)3], o Tc(I) é 

hexacoordenado pelos tês grupos carbonilo e por três moléculas de água. Estas moléculas de 

água são lábeis e podem ser rapidamente substituídas por ligandos com denticidade e 

características electrónicas e/ou estereoquímicas bem diversas, o que permite preparar uma 

grande variedade de complexos. Este aquo-complexo pode ser obtido num único passo 

reaccional, por adição de pertecnetato ao kit Isolink® com aquecimento a 100ºC durante 

aproximadamente 30 minutos, com rendimentos da ordem dos 95% e elevada pureza 

radioquímica.  

 

Figura 4.1: Fotografia do kit liofilizado ao qual se pode adicionar [
99m

TcO4]
-
 para formar tricarbonilo  

(Isolink®). 
 

 

 

4.1.1 Funcionalização de complexos de Re e 99mTc com estradiol 

Ao longo dos anos têm sido sintetizados alguns complexos metálicos de rénio e 

tecnécio funcionalizados com estradiol, com o objectivo de encontrar compostos 

potencialmente úteis para a visualização dos receptores de estrogéneo por SPECT. No entanto, 

de todos os compostos descritos na literatura, poucos foram avaliados in vivo, pelo facto de os 

estudos in vitro terem indicado uma baixa afinidade para os RE. Mais recentemente, o 99mTc 

tem também sido explorado, enquanto emissor de electrões Auger, para radioterapia de 

tumores. O potencial interesse de complexos de 99mTc contendo estradiol para este tipo de 

aplicação foi também explorado.156 

 

Complexos de Re e Tc em diferentes estados de oxidação foram ligados à posição C7 

do estradiol, uma vez que estudos anteriores mostraram que alterações nesta posição eram 

bem toleradas pelo RE (figura 4.2).49, 50 De todos os complexos estudados os que tinham um 
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espaçador hexametilénico entre o fragmento metálico e o estradiol foram os que 

apresentaram uma maior afinidade para o RE. Contudo, os ensaios in vivo posteriormente 

realizados, indicaram que o mecanismo de fixação nos órgãos alvo não era mediado pelos 

RE.157, 158 

 

Figura 4.2: Estrutura química de complexos de Re e 
99m

Tc ligados à posição C7 do estradiol. 
 

 

Embora a introdução de grupos volumosos na posição C17 do estradiol parecesse 

não ser bem tolerada pelo receptor, estudos realizados por Jaouen e colaboradores 

mostraram que a introdução de alguns grupos substituintes organometálicos na posição C17 

era bem tolerada pelo RE, desde que o metal estivesse ligado ao estradiol através de um 

pequeno espaçador.61, 62 Um dos espaçadores que conduziu a melhores resultados foi o grupo 

etinilo, possivelmente por promover algum afastamento entre o esteróide e a unidade 

organometálica, bem como alguma rigidez conformacional à molécula.159-161 

Um dos primeiros complexos funcionalizados com 17-etinilestradiol a ser sintetizado 

foi o 17-[(CCC5H4)Re(CO)3]-estradiol (figura 4.3). A afinidade deste complexo para o RE era 

moderada, mas os estudos de biodistribuição mostraram que apresentava uma baixa fixação 

RBA=29% 

RBA=12% RBA=14% 

RBA=27 ± 3% RBA=36 ± 9% 

RBA=43% 
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no útero e uma elevada fixação no fígado, não dispondo das características adequadas para 

imagem.161, 162 

 

 

Figura 4.3: Estrutura química do complexo 17-[(CCC5H4)Re(CO)3]-estradiol. 

 

 

Recentemente, Ramesh e colaboradores descreveram também complexos tricarbonilo 

de Re e Tc ligados ao grupo etinilo do 17-etinilestradiol (figura 4.4). Estudos in vitro 

mostraram que o complexo de Re tinha uma afinidade moderada para o RE (RBA=20%).163 

Estudos de biodistribuição em ratos fêmea com tumores induzidos (MCF-7) mostraram que a 

fixação no tumor era baixa (0,35±0,05%, 3 horas após administração) mas mediada pelo RE.164 

 

 

 

Figura 4.4: Estrutura química de complexos de Re(I) e 
99m

Tc(I) estabilizado por um ligando tridentado e 

funcionalizados com 17-etinilestradiol. 
 

  

 

Outros complexos de Rénio nos estados de oxidação I, III e V funcionalizados com 17-

etinilestradiol foram também sintetizados (figura 4.5). Para estes complexos não foram 

descritos quaisquer estudos in vivo, conhecendo-se unicamente os valores de RBA.156, 159, 160  

 

RBA=20% 

RBA=16% 
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Figura 4.5: Estrutura química de complexos de Rénio funcionalizados com 17-etinilestradiol. 
 

  

 

O trabalho apresentado neste capítulo teve como objectivo preparar, caracterizar e 

avaliar biologicamente dois novos complexos de 99mTc(I) funcionalizados com 17-

etinilestradiol. A estrutura dos complexos foi concebida de forma a avaliarmos o efeito da sua 

carga global e/ou rigidez no comportamento biológico.  

 

 

 

4.2. Síntese e avaliação biológica dos complexos de Re (I) e 99mTc(I) 

funcionalizados com 17-etinilestradiol. 

4.2.1. Síntese e caracterização dos ligandos 

 Para a síntese dos novos complexos tricarbonilo de Re e Tc, funcionalizados com 17-

etinilestradiol, foram isolados e caracterizados dois ligandos bifuncionais tridentados, um do 

tipo pirazolo-diamina (L2) e outro do tipo piridina-amina-carboxilato (L5). 

 

RBA=2,5% 

RBA=1,2% 

RBA=1,5% 

RBA=23% 

RBA=38% 
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4.2.1.1. Síntese de L4 

Estudos realizados por Alves e colaboradores mostraram que complexos contendo a 

unidade fac-[M(CO)3]
+ (M=99mTc e Re) estabilizados com ligandos tridentados do tipo pirazolo-

diamina apresentavam uma elevada estabilidade, tanto in vitro como in vivo.165, 166 Tendo em 

conta estes resultados, o trabalho apresentado neste subcapítulo teve como objectivo 

preparar um ligando bifuncional pirazolo-diamina contendo a biomolécula 17-etinilestradiol. 

 

Começámos por isolar o ligando pirazolo-diamina L1. Este foi preparado em dois 

passos, como indicado no esquema 4.1. O passo inicial consistiu na síntese do 2-bromoetil-3,5-

dimetilpirazolo (31), por N-alquilação do pirazolo com excesso de 1,2-dibromoetano.167 

Seguidamente, o composto 31 reagiu com terc-butil-2-aminoetilcarbamato, na presença de 

K2CO3 e KI, originando L1, após tratamento adequado.165, 166 

 

 

Esquema 4.1: Síntese do ligando L
1
. 

  

 

 

Para a conjugação ao derivado do estradiol sintetizou-se L2, que foi obtido por N-

alquilação directa da amina secundária central em L1 com 1-bromo-4-(2-bromoetil)benzeno 

(esquema 4.2).  

 

Esquema 4.2: Síntese do ligando L
2
. 
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O ligando L2 foi caracterizado por RMN (1H e 13C) e ESI/MS. As análises 

espectroscópicas bem como a análise de espectrometria de massa revelaram-se consistentes 

com a estrutura química esperada.  

 Analisando o espectro de RMN de 1H obtido (figura 4.6) observam-se dois singuletos 

distintos correspondentes aos dois grupos metilo 3 e 5 do pirazolo (2,20 e 2,15 ppm) e um 

singuleto relativo ao protão H-4 do anel pirazolilo (5,76 ppm). É também possível observar dois 

dubletos a campo baixo (6,91 e 7,33 ppm) correspondentes aos quatro protões do anel 

aromático do espaçador, que foi introduzido na amina central do ligando. Os doze protões 

metilénicos das cadeias carbonadas alifáticas do ligando e do espaçador aparecem como dois 

tripletos (2,85 e 3,81 ppm) integrando para dois protões cada, dois multipletos (3,01 ppm, 2,61 

ppm) integrando a dois e a seis protões, respectivamente. Os nove protões correspondentes 

aos três grupos metilo do terc-butil aparecem como um singuleto a 1,42 ppm.  

 

 

 

Figura 4.6: Espectro de RMN de 
1
H de L

2
 em CDCl3. 

 

 

 

O espectro de RMN de 13C apresenta todos os sinais esperados para o composto 

(figura 4.7). 
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Figura 4.7: Espectro de RMN de 
13

C de L
2
 em CDCl3. 

 

 

 

Após a síntese de L2 procedeu-se à sua funcionalização com 17-etinilestradiol (EE) 

utilizando o método de Sonogashira.145, 163 Este acoplamento consistiu em fazer reagir L2 com 

17-etinilestradiol em meio alcalino, usando como catalisador uma mistura de Pd(PPh3)2Cl2 e 

CuI, formando-se o composto L3 com um rendimento de 55%, após purificação por 

cromatografia em coluna de sílica gel. 

Para obter o composto final L4 procedeu-se à remoção do grupo protector BOC. 

Começámos por utilizar uma mistura de TFA e CH2Cl2, na proporção 1:1, mas o rendimento de 

reacção foi muito baixo, originando uma mistura complexa de compostos. Optámos então por 

remover o grupo BOC com uma solução de HCl concentrado em metanol (20%, v/v) à 

temperatura ambiente. L4 foi obtido, após purificação por HPLC, com um rendimento de 34%.  
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Esquema 4.3: Síntese do conjugado L
4
. 

 

 

 

L4 foi caracterizado por RMN de 1H e 13C (1D e 2D), ESI/MS e análise elementar. As 

análises por RMN revelaram-se consistentes com a estrutura química esperada bem como a 

análise elementar e ESI/MS.  

Analisando o espectro de RMN de 1H (figura 4.8) é possível observar, para além dos 

sinais correspondentes a L2, o aparecimento de novos sinais correspondentes aos protões 

atribuídos ao EE. Observam-se dois dubletos e um duplo dubleto devidos aos protões H-1, H-4 

e H-2 do EE (7,16, 6,46 e 6,52 ppm, respectivamente), vários multipletos correspondentes aos 

protões do núcleo esteróide (1,35 – 2,87 ppm) e um singuleto correspondente aos três protões 

do grupo metilo em C18 do EE (0,86 ppm).  
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Figura 4.8: Espectro de RMN de 
1
H de L

4
 em CD3OD. 

 

 

 

O espectro de RMN de 13C (figura 4.9), apresentava todos os sinais esperados para o 

composto, sendo de salientar o desvio para campo mais baixo dos sinais correspondentes aos 

átomos C21 e C1’, que são os átomos de carbono envolvidos na ligação do ligando ao 

esteróide. 
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Figura 4.9: Espectro de RMN de 
13

C de L
4
 em CD3OD. 

 

 

 

4.2.1.2. Síntese de L7 

  Estudos efectuados por Stichelberger e colaboradores mostraram que complexos 

contendo a unidade fac-[M(CO)3]+ (M=99mTc e Re) estabilizados com o ligando bifuncional  

ácido (5-amino-pentil-piridin-2-il-metilamino]-acético (APPA) apresentavam elevada 

estabilidade in vitro e in vivo.168 Tendo em conta estes resultados, decidimos preparar um novo 

derivado do APPA e conjugá-lo ao 17-etinilestradiol. 

 

Assim, começámos por sintetizar L5 (esquema 4.4), reagindo o 5-(bromopirindin-2-il)-

carbaldeído com NaBH4. Após tratamento adequado, obtivemos 32 que por reacção com CBr4 

e PPh3, originou 33. O composto 33 reagiu com o éster da glicina, por N-alquilação directa, na 

presença de K2CO3 e KI formando-se L5 com um rendimento de 47%, após purificação por 

cromatografia em coluna de silica gel. 
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Esquema 4.4: Síntese do ligando L
5
. 

 

 

 

L5 foi caracterizado por RMN (1H e 13C) e por ESI/MS. As análises espectroscópicas bem 

como a análise de massa revelaram-se consistentes com a estrutura química esperada. 

 Analisando o espectro de RMN de 1H (figura 4.10) observam-se dois dubletos e um 

duplo dubleto correspondentes aos três protões da piridina (8,38, 7,94 e 7,38 ppm) e dois 

singuletos, integrando cada um para dois protões, relativos aos dois grupos metiliénicos do 

ligando (3,87 e 3,42 ppm). Observam-se ainda um quarteto correspondente aos dois protões 

do grupo metilénico do éster (4,17 ppm) e um tripleto referente aos três protões do grupo 

metilo da mesma função (1,25 ppm). O espectro de RMN de 13C apresentava todos os sinais 

esperados para o composto.  

 

Figura 4.10: Espectro de RMN de 
1
H de L

5
 em CD3OD. 
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Fomos então explorar a possibilidade de ligar L5 ao 17-etinilestradiol (EE) por 

alquilação do grupo etinilo, nas condições reaccionais de Sonogashira (esquema 4.5). Fez-se 

reagir L5 com EE em meio alcalino, usando como catalisadores uma mistura de 

Pd(OAc)2(PPh3)2, formada in situ, e CuI. Após purificação por coluna de silica gel, obtivemos L6 

com um rendimento de 68%.  

Seguidamente, removemos o grupo protector éster de L6 por hidrólise com uma 

solução de NaOH, originando o composto final L7 com um rendimento de 94%  

 

 

Esquema 4.5: Síntese do conjugado L
7
. 

 

 

 

L7 foi caracterizado por RMN 1H e 13C (1D e 2D), IV, ESI/MS e análise elementar. As 

análises de RMN, ESI/MS, IV e análise elementar revelaram-se consistentes com a estrutura 

química esperada. 

No espectro de RMN de 1H (figura 4.11) observam-se seis sinais a campo baixo, três 

deles correspondentes aos três protões do anel da piridina (8,65, 7,85 e 7,41 ppm) e os 

restantes relativos aos três protões do anel aromático do EE (7,09, 6,53 e 6,47 ppm). 

Observam-se também dois singuletos, integrando cada um deles para dois protões, 

correspondentes aos dois grupos metilénicos (4,36, 3,58 ppm). Aparecem ainda vários 

multipletos (1,15-2,77 ppm) referentes aos protões do núcleo esteróide e um singuleto 

correspondente aos três protões do grupo metilo em C18 do EE (0,83 ppm).  
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Figura 4.11: Espectro de RMN de 
1
H de L

7
 em CD3OD. 

 

 

 

O espectro de RMN de 13C (figura 4.12) apresenta todos os sinais esperados, 

observando-se o desvio para campo mais baixo dos sinais correspondentes aos átomos C21 e 

C5’, que são os átomos de carbono envolvidos na ligação do ligando ao esteróide.  

 

 

 

Figura 4.12: Espectro de RMN de 
13

C de L
7
 em CD3OD. 
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4.2.2. Síntese e caracterização dos complexos de Rénio 

 Os complexos fac-[Re(CO)3(
3-L4)]+  (C4) e  fac-[Re(CO)3(

3-L7) (C5) foram obtidos 

reagindo o precursor fac-[Re(CO)3(H2O)3]Br com L4 e L7, respectivamente. As reacções foram 

conduzidas em metanol  (pH=6-7) à temperatura de refluxo e utilizando relações molares 

metal/ligando 1:1. A mistura reaccional foi seca em vazio e o sólido obtido purificado por 

cromatografia. Os complexos C4 e C5 foram obtidos com rendimentos de 33 e 57%, 

respectivamente. 

 

Esquema 4.6: Síntese dos complexos fac-[Re(CO)3(
3
-L

4
)]

+
  (C

4
) e  fac-[Re(CO)3(

3
-L

7
) (C

5
). 

 

 

 

Os complexos C4 e C5 são solúveis em solventes orgânicos e insolúveis em água. A sua 

caracterização envolveu as técnicas analíticas usuais, nomeadamente RMN de 1H e de 13C (1D e 

2D), ESI/MS, IV e análise elementar.  

A análise do complexo C4 por RMN revelou-se consistente com a sua estrutura química 

bem como a análise elementar, IV e ESI/MS.  

Analisando o espectro de RMN de 1H obtido para fac-[Re(CO)3(-3L4)]+  (C4) (figura 

4.13) identificam-se as ressonâncias devidas aos protões H-1, H-2 e H-4 do anel aromático do 

EE (7,10, 6,53 e 6,47 ppm), dois dubletos (7,42 e 7, 31 ppm) correspondentes aos quatro 

protões do anel aromático do espaçador e um singuleto relativo ao protão H-4 do pirazolo. 

Observam-se também um singuleto correspondente ao grupo metilo em C18 do EE (0,91 ppm), 

dois singuletos relativos aos dois grupos metilo do pirazolo (2,45 e 2,51 ppm) e um multipleto 

referente aos quatro protões metilénicos da cadeia alifática do espaçador (2,82 ppm). 

Observam-se ainda seis multipletos diferentes e distintos, quatro deles integrando a um 

protão e os restantes a dois protões. Estes multipletos correspondem aos oito protões 



4. Complexos de Re e Tc funcionalizados com 17-etinilestradiol: síntese e avaliação biológica. 

116 
 

metilénicos da cadeia alifática do ligando que, após coordenação ao metal, ficam 

diastereotópicos. Alguns destes protões têm desvios químicos coincidentes, o que origina os 

dois multipletos que integram para dois protões cada (2,82 e 2,92 ppm).  

 

 

 

Figura 4.13: Espectro de RMN de 
1
H de fac-[Re(CO)3(

3
-L

4
)]

+
 (C

4
) em CD3OD. 

 

 

O espectro de RMN de 13C (figura 4.14) apresenta os sinais previstos para fac-

[Re(CO)3(
3-L4)]+ (C4), estando os sinais do ligando desviados para campo mais baixo, 

comparativamente ao ligando livre, o que é compatível com a coordenação tridentada do 

ligando. Os ligandos CO originam três ressonâncias entre 192 e 194 ppm, devido à assimetria 

do complexo. 
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Figura 4.14: Espectro de RMN de 

13
C de fac-[Re(CO)3(

3
-L

4
)]

+
 (C

4
) em CD3OD. 

 

 

A característica mais significativa do espectro de IV de C4 é a presença das bandas 

atribuíveis às vibrações de extensão características dos três ligandos CO da unidade 

tricarbonilo que aparecem entre 2030-1912 cm-1, confirmando a presença da unidade fac-

[Re(CO)3]
+. Relativamente ao complexo de partida fac-[Re(CO)3(H2O)3]

2-, verificámos que a 

substituição das moléculas de água pelos átomos doadores (NNN) do ligando L4, induziu 

alteração no número e na frequência das bandas relacionadas com o vibração de extensão 

(CO), devido à perda de simetria do complexo e à capacidade de doação do ligando pirazolo-

diamina. Os resultados obtidos estão de acordo com o que está descrito na literatura para 

outros complexos de Re(I) ou Tc(I), em que os três ligandos carbonilo também estão 

coordenados de um modo facial.166 

 

 

 A análise espectroscópica de fac-[Re(CO)3(
3-L7) (C5) bem como a análise elementar, IV 

e ESI/MS também se revelou consistente com a estrutura química esperada.  

Analisando o espectro de RMN de 1H de C5 (figura 4.15) observam-se a 7,08, 6,53 e 

6,47 ppm as ressonâncias devidas aos protões H-1, H-2 e H-4 do anel aromático do EE e a 8,82, 

8,05 e 7,68 ppm os sinais de H-6’, H-4’ e H-3’ da piridina. Observam-se também três sinais 

correspondentes aos quatro protões dos dois grupos metilénicos alifáticos (3,37, 4,29 e 4,56 

ppm) que, após coordenação ao metal, ficaram diastereotópicos. Dois destes protões têm 
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desvios químicos coincidentes (3,37 ppm) razão pela qual só se observam três sinais e não 

quatro, como seria esperado. Observam-se ainda vários múltipletos (1,28-2,77 ppm) 

correspondentes aos protões do esqueleto esteróide e um singuleto correspondente aos três 

protões do grupo metilo em C18 do EE (0,83 ppm).  

 

 

 

Figura 4.15: Espectro de RMN de 
1
H de fac-[Re(CO)3(

3
-L

7
) (C

5
) em CD3OD. 

 

 

 

 

O espectro de RMN de 13C de C5 apresenta os sinais esperados (figura 4.16), sendo 

visível o desvio para campo baixo dos átomos de carbono da cadeia metilénica alifática e da 

piridina, comparativamente ao ligando livre, o que é compatível com a coordenação tridentada 

do ligando. As três ressonâncias entre 195 e 197ppm são atribuídas aos três ligandos 

carbonilo. 
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Figura 4.16: Espectro de RMN de 
13

C de fac-[Re(CO)3(
3
-L

7
) (C

5
) em CD3OD. 

  

 

A característica mais significativa do espectro de IV de C5 é a presença das bandas 

atribuíveis às vibrações de extensão características dos três ligandos CO da unidade 

tricarbonilo, na região de 2028-1889 cm-1, confirmando a presença da unidade fac-[Re(CO)3]
+. 

Relativamente ao complexo de partida fac-[Re(CO)3(H2O)3]
2-, verificámos que a substituição 

das moléculas de água pelos átomos doadores (NNO) do ligando L7, induziu alteração no 

número e na frequência das bandas relacionadas com o vibração de extensão (CO). Em C5, as 

bandas referentes ao ligando L7 aparecem desviadas relativamente aos valores a que 

aparecem no ligando livre, indicando que houve coordenação ao centro metálico. Em 

particular, a banda devida à vibração de extensão (C=O) do grupo carboxilato aparece a 1612 

cm-1, desviada relativamente ao ligando livre (= 28 cm-1), confirmando a coordenação deste 

grupo ao centro metálico.  

 

 

 

4.2.3. Síntese e caracterização dos complexos de 99mTc 

 A reacção de L4 e L7 com o aquo-complexo fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ originou complexos 

do tipo fac-[99mTc(CO)3(3-L)] (C6, L=L4; C7, L=L7) (esquema 4.7). O precursor radioactivo fac-

[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ foi preparado a partir de um kit liofilizado (Isolink®), gentilmente cedido 

pela empresa Malinckodt Med. BV. O kit Isolink® foi reconstituído por adição de 1-3 mL de 
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Na[99mTcO4] em solução aquosa de NaCl 0,9%, eluído do gerador. A pureza radioquímica do 

precursor fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ foi controlada por HPLC. As condições de síntese de C6 e C7 

foram optimizadas relativamente ao tempo, temperatura e concentração de L4 e L7, sendo os 

melhores rendimentos obtidos nas condições ilustradas na tabela 4.1. 

 

 

Esquema 4.7: Síntese dos complexos fac-[
99m

Tc(CO)3(
3
-L

4
)]

+
  (C

6
) e  fac-[

99m
Tc(CO)3(

3
-L

7
) (C

7
). 

 

 

 

Tabela 4.1: Condições experimentais para formação dos complexos C
6
 e C

7
. 

 
Concentração 

(M) 

Tempo 

(min) 

Temperatura 

(ºC) 
pH 

Rendimento 

(%) 

L4 1x10-3 30 100 7,4 > 96% 

L7 1x10-4 30 100 7,4 > 96% 

 

 

 

Tal como nos compostos radioiodados e radiofluorados, a concentração molar de 99mTc 

é muito baixa (10-7 a 10-8 M) o que faz com que não seja possível caracterizar os complexos 

pelas técnicas analíticas usuais. Sendo o Re análogo do Tc é esperado que os complexos de 

99mTc(I) tenham uma estrutura semelhante aos complexos de Re(I), obtidos com os mesmos 

ligandos. Assim, os complexos C6 e C7 foram caracterizados por comparação do seu tempo de 

retenção em HPLC (detecção ) com o tempo de retenção do análogo de Re(I) (detecção UV, 

254 nm). Como se pode observar nos cromatogramas apresentados na figura 4.17, os 
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complexos C6 e C7 têm um tempo de retenção idêntico ao do complexo de Re(I) 

correspondente (C4 e C5), indicando que possuem a estrutura esperada. 

 

 

Figura 4.17: Cromatogramas de HPLC obtidos na co-eluição dos complexos de 
99m

Tc(I) C
6
 e C

7
 com os 

respectivos análogos de Re(I) C
4
 e C

5
 (detecção  e UV). 

 

 

 

4.2.4. Determinação da lipofília 

A lipofília de C6 e C7 foi determinada estudando a partição destes complexos no 

sistema bifásico n-octanol/tampão fosfato pH=7,4, pelo método de shake flask.169 

Resumidamente, os complexos de 99mTc foram adicionados a uma mistura de n-octanol e PBS. 

Após agitação, procedeu-se à centrifugação para uma separação eficiente das fases. 

Seguidamente, recolheram-se alíquotas de cada uma das fases e mediu-se a actividade num 

contador gama. A uma alíquota da fase que tinha maior actividade (fase orgânica) foi 

adicionado PBS e voltou-se a agitar, a separar as fases e a ler a actividade de cada uma delas. O 

coeficiente de partição (DO/A) é a razão entre a actividade da fase orgânica e a da fase aquosa. 

Este método de determinação da lipofília de compostos radioactivos tem a vantagem de ser 

relativamente expedito, mas apresenta a desvantagem de exigir compostos de elevada pureza 

radioquímica. Os resultados obtidos foram expressos sob forma de Log DO/A (pH=7,4).  

Analisando os resultados apresentados na tabela 4.2, conclui-se que C6 e C7 

apresentam um carácter moderadamente lipofílico, que é muito inferior ao do 17-

etinilestradiol.  
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Tabela 4.2: Valores de Log DO/A determinados para os complexos de 
99m

Tc (C
6
 e C

7
). 

Complexo Log DO/A 

[99mTc(CO)3(L
4)]+ (C6) 1,08 ± 0,01 

[99mTc(CO)3(L
7)] (C7) 1,25 ± 0,07 

17-etinilestradiol 3,76 ± 0,13* 

                                                * Determinado pelo método de Minick. 

  

 

 

 

4.2.5. Avaliação biológica 

4.2.5.1. Afinidade de ligação ao RE 

A afinidade dos complexos C4 e C5 para o RE, bem como dos precursores L4 e L7, foi 

determinada para avaliar a influência da ligação ao 17-etinilestradiol. Esta determinação foi 

efectuada segundo a metodologia já descrita em 3.2.2.1. 

 Os resultados obtidos são apresentados na tabela 4.3. Da análise destes resultados 

concluímos que a conjugação dos ligandos pirazolo-diamina e piridina-amina-carboxilato ao 

17-etinilestradiol diminuiu significativamente a afinidade para o RE. Essa diminuição foi mais 

acentuada para o L7 do que para o L4. No entanto, após ligação de L4 e L7 aos fragmentos 

metálicos, os complexos resultantes (C4 e C5) perderam completamente a capacidade para 

reconhecer o RE.  

 Os dados por nós obtidos e os descritos na literatura não permitem uma análise 

sistemática. No entanto, a funcionalização na posição C7 parece ser a que menos afecta o 

reconhecimento do receptor. 
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Tabela 4.3: Valores de RBA determinados para os complexos de Re (I) e respectivos ligandos. 

 RBA (%) 

L4 9,318 ± 0,002 

[Re(CO)3(L
4)]+ (C4) 0,126 ± 0,001 

L7 0,483 ± 0,001 

[Re(CO)3(L
7)] (C5) 0,127 ± 0,001 

17-etinilestradiol 154,68 ± 0,362 

 

  

 

 

4.2.5.2. Estabilidade Radioquímica 

 A estabilidade radioquímica dos complexos C6 e C7 foi estudada em soro fisiológico e 

em soro humano, de acordo com o procedimento experimental já descrito em 2.5.3. 

Verificámos que os complexos apresentavam uma elevada estabilidade durante pelo menos 4 

horas de incubação nos meios estudados. A título de exemplo, na figura 4.18 apresentam-se os 

cromatogramas obtidos no estudo de estabilidade em soro humano. 

 

  Figura 4.18: Radiocromatogramas de HPLC obtidos nos estudos de estabilidade dos complexos C
6
 e C

7
 

em soro humano (detecção ). 

 

* Considera-se o valor de RBA do estradiol como sendo 100% 

C6 
C7 
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4.2.5.3. Estudos de internalização celular 

Os estudos de internalização celular foram efectuados utilizando a linha celular MCF-7 

que é uma linha de células tumorais do cancro da mama que expressam RE (RE+). Com o 

objectivo de estudar a especificidade de ligação dos complexos à linha celular, um conjunto de 

células foi previamente tratado com 17-estradiol não radioactivo para bloquear os 

receptores. Resumidamente, as células MCF-7 foram incubadas com os complexos C6 e C7. 

Após períodos de incubação variáveis, as células foram lavadas com PBS. Seguidamente, fez-se 

uma lavagem ácida para retirar a radioactividade adsorvida à superfície das células e recolheu-

se essa solução. As células foram lisadas para romper a membrana celular e por centrifugação 

separou-se o sedimento celular (actividade no núcleo) do citosol (actividade no citoplasma). Os 

resultados foram normalizados para % de internalização celular por milhão de células. 

 Os resultados obtidos são apresentados na figura 4.19. Verificámos que apesar do 

carácter moderadamente lipofílico de C6 e C7, estes compostos apresentaram uma reduzida 

capacidade para atravessar a membrana celular. No caso do composto C6 verificámos que a 

quantidade de composto no núcleo é superior à do citoplasma, o que indicou que a maior 

parte do composto que consegue atravessar a membrana celular chega ao núcleo. Contudo, 

não se verificou diminuição da internalização nuclear nas células que foram previamente 

saturadas com 17-estradiol, o que indicou que o mecanismo não parecia ser mediado pelos 

receptores. Relativamente ao complexo C7, verificámos que mesmo atravessando a membrana 

celular, o composto tinha uma baixa internalização nuclear e que esse mecanismo não parecia 

ser mediado pelo RE. Esta falta de especificidade parece concordar com os baixos valores de 

RBA determinados para os análogos de Re C4 e C5. 

 

Figura 4.19: Internalização celular e nuclear de C
6
 e C

7
 nas células MCF-7. 
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4.3. Conclusão 

 Neste capítulo foram sintetizados, caracterizados e avaliados biologicamente novos 

complexos de Re/99mTc funcionalizados com 17-etinilestradiol (figura 4.20). 

 

 

Figura 4.20: Estrutura química dos complexos de Re/
99m

Tc funcionalizados com 17-etinilestradiol (C
4
, 

C
5
/C

6
 , C

7
). 

  

 

Após preparação dos ligando bifuncionais tridentados L2 e L5, estes reagiram com 17-

etinilestradiol, usando as condições reaccionais de Sonogashira, originando os ligandos L4 e L7. 

Utilizando estes ligandos foram preparados, caracterizados e avaliados biologicamente 

complexos do tipo fac-[M(CO)3(
3-L)] (L=L4, M=Re(C4), 99mTc(C6); L=L7, M=Re(C5), 99mTc(C7)). 

Os complexos C6 e C7 mostraram ser moderadamente lipofílicos e ter uma elevada 

estabilidade radioquímica em soro fisiológico e em soro humano, pelo menos durante 4 horas. 

Os complexos de Re (C4 e C5) mostraram ter uma reduzida afinidade para o RE e 

estudos de internalização com os complexos análogos de 99mTc (C6 e C7), em células MCF-7, 

mostraram uma internalização nuclear não especifica e baixa.  
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5. Conclusões e Perspectivas 
 

Como referido no capítulo introdutório, apesar dos avanços em medicina o cancro 

continua a ser a segunda causa de morte nos países industrializados.4 Contudo, os avanços 

científicos em áreas como a biologia celular e molecular permitiram identificar vários 

biomarcadores (sobre)expressos em determinados tipos de cancro permitindo em alguns 

casos uma terapêutica mais específica.7-10 Alguns desses biomarcadores têm sido explorados 

como potenciais alvos para a concepção de sondas que permitam a sua visualização in vivo e, 

consequentemente, o diagnóstico precoce de patologias com eles relacionadas. Entre os 

diversos biomarcadores que têm sido identificados como bons alvos moleculares encontram-

se os Receptores do Factor de Crescimento Epidérmico (EGFR) e os Receptores Estrogénicos 

(RE). Os EGFR encontram-se (sobre)expressos numa grande variedade de tumores sólidos e 

têm um papel importante na carcinogénese e progressão tumoral.25-27 Por seu lado, os RE 

estão presentes em cerca de 50 a 80% dos tumores da mama e os pacientes com tumores 

expressando positividade para estes receptores têm um prognóstico melhor.31-33 Assim, a 

concepção de sondas radioactivas específicas dirigidas a este receptores, para utilização em 

diagnóstico clínico, constitui uma área de investigação muito interessante. 

O trabalho apresentado nesta tese pretendeu contribuir para um aumento do 

conhecimento nesta área de investigação. Para atingir tal objectivo sintetizámos, 

caracterizámos e avaliámos biologicamente vários compostos marcados com 125I, 18F e/ou 

99mTc dirigidos aos EGFR e aos RE, potencialmente úteis para a visualização por SPECT e/ou PET 

de tumores que sobre(expressem) estes receptores.  

 

 

 

O conhecimento científico sobre os EGFR indica que pequenas moléculas do tipo 4-

anilinoquinazolinas inibem a acção da tirosina cinase destes receptores. Assim, neste trabalho 

decidimos utilizar esta estrutura base como farmacóforo e preparámos derivados que 

pudessem ser marcados com 125I ou 18F. 

Começámos por preparar derivados halogenados da anilinoquinazolina para a 

realização de estudos de inibição da autofosforilação dos EGFR e da proliferação de células 

tumorais A431 e também para posterior caracterização dos derivados radioactivos. Assim, 

foram sintetizados os derivados 6a, 6b e 6c por reacção de 6-amino-4-[(3-cloro-4-
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fluorofenil)amino]quinazolina (5) com cloreto de 3/4-iodobenzoílo e 4-fluorobenzoílo, como 

esquematizado em 5.1.  

Após caracterização de 6a-6c, por RMN (1H e 13C), IV, ESI/MS e análise elementar, 

fomos determinar a lipofília destes compostos, usando um método cromatográfico descrito 

por MInick.109 Tal como esperado, os compostos apresentaram uma elevada lipofília: 

LogPO/A(6a)=5,54±0,20, LogPO/A(6b)=4,80±0,13 e LogPO/A(6c)=4,52±0,15. 

 

A capacidade de 6a-6c para inibir a autofosforilação do receptor foi avaliada através de 

ensaios de western blot, usando células A431. A análise densiométrica das bandas obtidas pela 

revelação da chapa autoradiográfica (figura 5.1), indicou que todos os compostos inibiam 

significativamente a autofosforilação de EGFR, sendo 6c o mais potente (IC50< 0,1M), seguido 

de 6b (0,1 M<IC50<0,5M) e de 6a (0,5M<IC50<1M). 

 

 

Figura 5.1: Efeito dos derivados de quinazolina 6a-6c sobre a fosforilação do EGFR. 
 

 

Estudos de MTT com células A431 mostraram que os compostos 6a-6c tinham um 

elevado poder para inibir a proliferação celular. Estes estudos permitiram também confirmar 

que os compostos atravessavam a membrana celular. O composto que mostrou maior poder 

para inibir a proliferação celular foi o 6a (IC50=0,78 M), seguido do 6c (IC50=2,43 M) e do 6b 

(IC50=3,37 M). Comparando estes resultados com os obtidos nos ensaios de western blot, 

verificámos que para inibir a proliferação celular eram necessárias concentrações mais 

elevadas do que para inibir a autofosforilação do receptor, provavelmente porque na inibição 

da proliferação celular estão envolvidos outros mecanismos para além da autofosforilação. 

Contudo, o composto que mostrou maior poder de inibição da autofosforilação (6c) não foi o 

que mostrou maior capacidade para inibir a proliferação celular. Esta discrepância poderá 

também estar relacionada com o facto de os compostos 6b e 6c terem uma baixa solubilidade 

em meio aquoso, o que fez com que, possivelmente, tenham sido sobrevalorizadas as 

concentrações mais elevadas utilizadas nos ensaios de MTT. 
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A síntese dos compostos radioiodados 125I-6a e 125I-6b foi realizada por substituição 

electrofílica indirecta via desmetalação, como indicado no esquema 5.1. Os compostos 6a e 6b 

reagiram com (Sn(CH3)3)2 na presença de um catalisador de Pd(PPh3)4, originando os 

compostos organometálicos 7a e 7b, que reagiram com 125I-NaI na presença de um agente 

oxidante (ácido peracético), conduzindo à formação de 125I-6a e 125I-6b. Estes compostos forma 

obtidos com elevada pureza radioquímica e elevada actividade específica, após purificação por 

HPLC. A caracterização de 125I-6a e 125I-6b foi realizada por comparação do seu tempo de 

retenção em HPLC com o tempo de retenção dos análogos não radioactivos (6a e 6b), nas 

mesmas condições cromatográficas. 

 

Como indicado no esquema 5.1, a síntese de 18F-6c, foi realizada por substituição 

nucleofílica aromática a partir dos precursores 9 e 10. O precursor 9 foi preparado por reacção 

de 5 com cloreto 4-dimetilaminobenzoílo, formando-se o intermediário 8 que, por reacção 

com trifluorosulfonato de metilo, originou o precursor 9. Por sua vez, o precursor 10 foi 

preparado por reacção de 5 com cloreto de 4-nitrobenzoílo. Soluções destes precursores em 

vários solventes apróticos (DMF, DMSO e CH3CN) reagiram com o complexo 18F-KF-K222. No 

entanto, apenas conseguimos obter 18F-6c quando utilizámos o precursor 10, mas com um 

rendimento muito baixo (4%). 

Como já referido anteriormente, para que ocorra uma substituição nucleofílica 

aromática é necessário ter na molécula um bom grupo abadonante, característica que pode 

ser moderada pela presença de um grupo electroatractor em posição meta- ou para- em 

relação ao grupo abandonante. Assim, pensámos que o baixo sucesso conseguido na síntese 

de 18F-6c, poderá ser devido à natureza electrónica do farmacóforo 4-anilinoquinazolina. A 

natureza electrónica desta molécula pode ter anulado o efeito activador que se esperava ter 

quando introduzimos um grupo carbonilo na molécula a marcar com 18F. Assim, tentámos uma 

nova abordagem para a síntese de 18F-6c, que consistiu na ligação de 5 a um grupo prostético 

já previamente marcado com 18F (18F-SFB), na presença de tampão fosfato. Experimentámos 

utilizar tampão fosfato a vários valores de pH, mas com nenhuma das condições estudadas foi 

possível obter 18F-6c. 

Atendendo a estes resultados, apenas nos foi possível avaliar biologicamente (in vitro e 

in vivo) os compostos 125I-6a e 125I-6b. A estabilidade radioquímica de 125I-6a e 125I-6b foi 

avaliada em soro fisiológico e em soro humano. Verificámos que os compostos eram 

altamente estáveis nestes meios, durante pelos menos 24 horas. 
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Embora os estudos de inibição da autofosforilação e da proliferação celular tenham 

mostrado que 6a e 6b atravessavam a membrana celular, fomos também estudar a captação 

de 125I-6a e 125I-6b pelas células A431, para verificar se os compostos radioiodados mantinham 

a capacidade para se ligarem às células. A análise dos resultados obtidos (figura 5.2) indicou 

que ambos apresentavam elevada ligação às células.  

 

 

Figura 5.2: Captação de 
125

I-6a e 
125

I-6b pelas células A431 em função do tempo de incubação. 

 

 

 

Estudos de biodistribuição com 125I-6a e 125I-6b em ratinho fêmea CD1 foram realizados 

para avaliar o seu comportamento in vivo (figura 5.3). Como se pode concluir da análise da 

figura 5.3, os compostos apresentaram uma baixa fixação na tiróide mas uma fixação elevada 

no fígado e intestino. A baixa fixação dos compostos na tiróide apontou para uma elevada 

estabilidade in vivo. A elevada fixação encontrada no fígado e intestino indicaram que a 

eliminação era essencialmente hepatobiliar. Considerando que com estes compostos 

estaríamos interessados em visualizar tumores, a sua utilidade é limitada a menos que os 

tumores estivessem localizados suficientemente longe da cavidade abdominal. 
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Figura 5.3: Fixação de 
125

I-6a e 
125

I-6b em alguns órgãos mais significativos. 

 

 

Considerando que os resultados obtidos in vitro mostraram que os três compostos 

estudados eram potentes inibidores da tirosina cinase, achamos que futuramente a estrutura 

química destas moléculas deverá ser alterada de forma a optimizar o seu comportamento 

biológico in vivo. Para melhorar o perfil biológico dos compostos 125I-6a e 125I-6b será 

necessário minimizar a fixação no fígado. Assim, em estudos futuros dever-se-ão sintetizar 

moléculas análogas mais hidrofílicas. Para tal, seria interessante estudar o efeito da introdução 

de diferentes cadeias na posição C7, do tipo PEG ou cadeias alquílicas com grupos carboxilicos. 

Outra abordagem interessante a estudar seria a introdução do átomo de 125I no grupo anilina 

da molécula e na posição C6 introduzir uma cadeia que conferisse irreversibilidade na ligação 

da molécula ao receptor, como por exemplo cadeias alquílicas com um átomo de bromo ou 

cloro na posição terminal, ou grupos acrilamida. 

Dadas as dificuldades encontradas na preparação do composto 18F-6c, estudos futuros 

deverão tentar introduzir o átomo de 18F na posição C6, mas através de um grupo funcional 

diferente, como por exemplo uma cadeia alifática. Outra abordagem interessante a estudar 

seria a introdução de uma cadeia alifática em C7 para incorporação do 18F e introdução em C6 

de um grupo que conferisse alguma irreversibilidade na ligação da molécula ao EGFR, como 

por exemplo uma cadeia alquílica com um grupo funcional que conseguisse estabelecer uma 

ligação covalente com a cisteina773 do receptor (ex: Br ou Cl). 
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Nos estudos que tinham como alvo os receptores de estrogéneo, considerámos como 

molécula base o estradiol. Assim, no trabalho apresentado nesta tese avaliámos o efeito no 

comportamento biológico de alterações químicas na estrutura do estradiol. As alterações 

químicas estudadas foram: 

A) O comprimento de uma cadeia alquílica introduzida na posição C7 de 

compostos do tipo (17,20E)-iodovinil-6-desidroestradiol e a natureza do 

grupo terminal dessa cadeia (13a-13d); 

B) A introdução de grupos alcóxilo em C7 e/ou grupos 4’-halofenilo (F, I) na 

posição C21 de compostos do tipo 17-etinilestradiol (17-23); 

C) A ligação de diferentes complexos de Re/99mTc à posição C21 do 17-

etinilestradiol (C4-C7). 

 

 

 

A) Para avaliar o efeito do comprimento da cadeia e da natureza do grupo funcional 

terminal, sintetizámos os compostos 13a-13d e 125I-13a-125I-13c por substituição electrofílica 

indirecta via desmetalação a partir dos respectivos precursores organometálicos (12a-12d), 

como ilustrado no esquema 5.2. Os compostos 12a-12d foram obtidos por reacção de 11a-11d 

com HSnBu3 na presença de uma quantidade catalítica de AIBN. A caracterização de 13a-13d 

foi realizada pelas técnicas analíticas usuais. Por sua vez, os compostos radioactivos 125I-13a-

125I-13d foram preparados através da reacção dos precursores 12a-12d com 125I-NaI na 

presença de ácido peracético gerado in situ. Estes compostos foram caracterizados por 

comparação do seu tempo de retenção, em HPLC, com o tempo de retenção dos análogos não 

radioactivos 13a-13d (detecção  e UV simultâneas). 

 A lipofília de 13a-13d foi determinada pelo método cromatográfico descrito por 

Minick.109 Os valores de LogPO/A determinados foram muito elevados para todos os compostos, 

verificando-se que a lipofília (LogPO/A(13a)=4,67±0,09 < LogPO/A(13b)=5,18±0,17 < 

LogPO/A(13b)=5,36±0,08) era directamente proporcional ao aumento do comprimento da 

cadeia ciano-alquílica em C7. Verificámos também que a substituição do grupo nitrilo (13c) por 

um grupo amida (13d) conduzia a uma ligeira diminuição da lipofília do composto 

(LogPO/A(13c)=5,63±0,08   vs LogPO/A(13d)=5,25±0,16). 

 

 B) Para avaliar o efeito do grupo alcóxilo em C7 e do grupo 4’-halofenilo na posição 

C21 de compostos do tipo 17-etinilestradiol, sintetizámos os compostos 15 e 16 a partir da 

estrona, e conjugámo-los ao 1,4-dioiodobenzeno ou ao 1,4-fluoroiodobenzeno, utilizando as 
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condições reaccionais de Sonogashira, tendo-se obtido compostos do tipo 17-(4’-

halofeniletinil)estradiol (17-22) (esquema 5.2). Após a sua caracterização dos compostos pelas 

técnicas analíticas usuais, procedemos à determinação da lipofília de 14-22 bem como do 

composto 23 que foi gentilmente cedido pelo Prof. Thies Thiemann. Os resultados obtidos 

mostraram que todos os compostos apresentavam um elevado carácter lipofílico e que a 

lipofília aumentava com a introdução do grupo 4’-halofenilo, sendo esse aumento mais 

significativo para os compostos iodados. 

 

C) Diferentes complexos metálicos contendo a unidade fac-M(CO)3
+ (M=Re/99mTc) 

foram ligados à posição C21 da molécula do 17-etinilestradiol. Sintetizámos dois novos 

ligandos bifuncionais tridentados, um do tipo pirazolo-diamina (L2) e outro do tipo piridina-

carboxilato (L4). Estes ligandos reagiram com 17-etinilestradiol, nas condições reaccionais de 

Sonogashira, originando L4 e L7, respectivamente. Após caracterização pelas técnicas usuais em 

química, L4 e L7 reagiram com fac-[M(CO)3(H2O)3]
+ (M=Re, 99mTc) conduzindo à formação dos 

respectivos complexos de Re(I) (C4 e C5) e 99mTc (I)  (C6 e C7), como ilustrado no esquema 5.3. Os 

complexos de Re C4 e C5 foram caracterizados pelas técnicas analíticas usuais e os complexos 

de 99mTc C6 e C7 por comparação dos seus tempos de retenção, em HPLC, com os tempos de 

retenção dos análogos de Re (detecção  e UV simultâneas). Os complexos C6 e C7 eram 

moderadamente lipofílicos (LogPO/A(C6)=1,08±0,01 e LogPO/A(C7)=1,25±0,07). 

 

 

 

Estudos in vitro de ligação competitiva ao receptor mostraram que, comparativamente 

ao 17-etinilestradiol, os compostos 11a-11d tinham uma afinidade reduzida para o RE. No 

entanto, o aumento da afinidade era directamente proporcional ao aumento do comprimento 

da cadeia alquílica em C7 (RBA(11a)=1,03±0,36% < RBA(11b)=9,16±0,02% < 

RBA(11c)=17,19±0,04%). Estes resultados concordavam com outros previamente descritos que 

mostraram que grupos funcionas polares desde que suficientemente afastados do núcleo 

esteróide eram tolerados pelo RE.49-51 A substituição do grupo terminal nitrilo (11c) pelo grupo 

amida (11d) diminuía significativamente a afinidade para o receptor (RBA(11c)=17,19±0,04% vs 

RBA(11d)=1,09±0,36%). 

 

Verificámos também que a introdução do grupo metoxilo em C7 não alterava 

significativamente a afinidade para o RE (RBA(15)=150,08±0,36% vs RBA(14)=154,69±0,36%). 

No entanto, o grupo propoxilo diminuía consideravelmente a afinidade 
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(RBA(16)=15,60±0,01%). A introdução do grupo 4’-halofenilo na posição C21 das moléculas 

parecia conduzir a uma diminuição da afinidade para o receptor, sendo essa diminuição muito 

mais significativa no caso do 4’-iodofenilo do que no caso do 4’-fluorofenilo 

(RBA(17)=4,58±0,04% vs RBA(20)=80,88±0,02%). Contudo, a influência deste grupo parece 

estar dependente de outras alterações feitas na molécula, dado que se verificou uma 

diminuição da afinidade para os compostos 17-21 (RBA(17)=4,58±0,04), RBA(20)=80,88±0,02% 

vs RBA(14)=154,69±0,36%; RBA(18)=0,42±0,001%, RBA(21)=78,88±0,01% vs 

RBA(15)=150,08±0,01 e RBA(19)=11,60±0,003% vs RBA(16)=15,60±0,01%), um aumento para 

23 (RBA(23)=9,15±0,63% vs RBA(i)=0,25±0,36%) e nenhuma alteração significativa na afinidade 

para 22 (RBA(19)=11,60±0,003% vs RBA(22)=15,82±0,63%). 

 

A conjugação dos ligando bifuncionais tridentados do tipo pirazolo-diamina e piridina-

amina-carboxilato ao 17-etinilestradiol diminuiu significativamente a afinidade para o 

receptor, sendo essa diminuição quase total para o conjugado L7. A ligação do fragmento 

metálico fac-[Re(CO)3]
+ conduziu à perda total da afinidade dos complexos de Re (C4 e C5) para 

os receptores. O número reduzido de compostos sintetizados e avaliados não permite concluir 

se a afinidade para o receptor dependia da carga do complexo e/ou da natureza dos ligandos 

bifuncionais. 

 

 

 

 Para avaliar os compostos 125I-13a-125I-13d como potenciais sondas radioactivas para 

visualização de tumores RE+, começámos por avaliar a sua estabilidade radioquímica in vitro. 

Os compostos 125I-13a e 125I-13b eram estáveis em soro fisiológico, soro humano, sangue de 

rato e homogenado de fígado de rato, durante pelo menos 24 horas. O composto 125I-13c 

apresentava uma elevada estabilidade em soro fisiológico, mas uma elevada desiodação nos 

restantes meios. Por sua vez, o composto 125I-13d era estável em soro fisiológico e em soro 

humano, durante pelo menos 24 horas, mas sofria metabolização em sangue de rato e 

homogenado de fígado de rato. Esta metabolização era muito mais rápida em sangue de rato 

do que em homogenado de fígado. Embora não tenhamos caracterizado a nova espécie 

radioquímica formada, consideramos que ela poderá ser uma espécie resultante da hidrólise 

da função amida existente no composto 125I-13d. 

 Com base nos resultados obtidos, seleccionámos os compostos 125I-13a-125I-13c para 

realizar estudos de captação celular que permitissem verificar se os compostos se ligavam a 

células tumorais do cancro da mama RE+ (MCF-7) e se essa ligação era mediada pelos 
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receptores. Verificámos que 125I-13a-125I-13c se ligavam significativamente às células. Contudo, 

esta captação não diminuía nas células previamente saturadas com 17-estradiol, o que 

indicava que o mecanismo de captação pelas células não era mediado pelos receptores, 

parecendo ser um processo não especifico determinado unicamente pela lipofília dos 

compostos.  

 Para avaliar o perfil de biodistribuição escolhemos o composto que parecia ter maior 

afinidade para o RE (125I-13c) e o que parecia ter menor afinidade (125I-13d), para verificar se 

havia alguma diferença significativa no seu perfil in vivo. Assim, foram realizados estudos de 

biodistribuição de 125I-13c e 125I-13d em ratos fêmea imaturos Sprague Dawley. Os resultados 

obtidos estão esquematizados na figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Biodistribuição de 
125

I-13c e 
125

I-13d em alguns órgão considerados mais significativos. 

 

 

A percentagem de fixação de ambos os compostos na tiróide foi bastante baixa (0,9 ± 

0,03 AI/g órgão e 0,49 ± 0,18 AI/g órgão, 2 horas após administração, para 125I-13c e 125I-13d, 

respectivamente), o que indicava uma elevada estabilidade in vivo. Este comportamento era 

contrário ao observado nos estudos in vitro realizados para 125I-13c, que mostraram uma 

desiodação do composto em sangue de rato e homogenado de fígado de rato.   

 O composto 125I-13c mostrou uma elevada fixação no útero e ovários (órgãos alvo). 

Contudo, essa fixação parecia não ser mediada pelos receptores, dado que não diminuia nos 
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ratinhos em que os órgãos alvo foram bloqueados com 17-estradiol. O composto 125I-13d 

mostrou uma fixação reduzida e não especifica nos órgãos alvo.  

 Os resultados obtidos in vivo permitiram concluir que o composto 125I-13c era estável, 

contrariamente ao observado in vitro. Convém referir que os resultados in vivos estão mais 

próximos da realidade. A fixação de 125I-13c nos órgãos alvos era elevada em concordância 

com os resultados obtidos com as células MCF-7. No entanto, em ambos os casos essa fixação 

mostrou ser não específica.  

  

Atendendo ao elevado valor de RBA determinado para o composto 21 

(RBA=78,88±0,01%) e ao facto de o composto 23 ter um valor de RBA superior ao do seu 

precursor (RBA(23)=9,15±0,36% vs RBA(i)=0,25±0,36%), seleccionámos estes dois compostos 

para avaliar o seu potencial como sonda radioactiva de tumores RE+. 

A preparação do composto 18F-21 foi realizada através da conjugação do precursor 15 

a um grupo prostético previamente marcado com 18F (18F-29), utilizando as condições 

reaccionais de Sonogashira (esquema 5.2). Apesar da reacção de conjugação ter sido bem 

sucedida, a preparação de 18F-29 por decomposição térmica dos sais de iodónio (25 e 28) 

conduziu à formação de alguns produtos secundários não radioactivos que posteriormente 

reagiram com 15, formando novas espécies não radioactivas que não permitiram a obtenção 

de 18F-21 com elevada actividade específica. Tendo em conta este resultados não 

prosseguimos os estudos de avaliação biológica deste composto, sendo necessário primeiro 

optimizar as condições de síntese de 18F-21, por forma a obtê-los com elevada actividade 

específica. 

A síntese de 125I-23 foi realizada por substituição electrofílica indirecta via 

desmetalação, conforme ilustrado no esquema 5.2. Após purificação, o composto 125I-23 foi 

obtido com elevada pureza radioquímica e elevada actividade específica e a sua caracterização 

realizada por HPLC através da comparação do seu tempo de retenção com o tempo de 

retenção do seu análogo não radioactivo (23) (detecção  e UV). 

Estudos de captação de 125I-23 em células MCF-7 mostraram que o composto tinha 

uma elevada capacidade para se ligar às células. No entanto, essa ligação não diminuía nas 

células previamente saturadas com 17-estradiol, indicando que o mecanismo não parecia ser 

mediado pelo RE. Assim, achamos que esta elevada ligação não especifica às células poderá ser 

devida unicamente à elevada lipofília do composto. 

 

Para avaliar o potencial dos complexos de 99mTc C6 e C7 como sondas radioactivas de 

tumores RE+, realizámos estudos de estabilidade radioquímica e de captação em células MCF-
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7. Os complexos C6 e C7 mostraram ter uma elevada estabilidade em soro fisiológico e soro 

humano, durante pelo menos 4 horas. C6 e C7 mostraram uma baixa capacidade para 

atravessar a membrana celular (figura 5.5). O complexo C6 tinha uma maior internalização 

nuclear que o complexo C7. Contudo, em nenhum dos complexos se observava uma 

diminuição da internalização nuclear nas células previamente saturadas com 17-estradiol, o 

que sugeria que o mecanismo de internalização nuclear não era mediado pelos RE.  

 

 

Figura 5.8: Internalização celular e nuclear de 6 e 7 nas células MCF-7. 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que as modificações realizadas na 

molécula do estradiol não conduziram a compostos com actividade biológica favorável. Assim, 

futuramente dever-se-ão fazer alterações na estrutura química dos derivados do estradiol por 

forma a melhorar o seu perfil biológico.   

Assim, no caso específico de 18F-21 estudos futuros deverão tentar optimizar o método 

de síntese deste composto, por exemplo através da preparação de diferentes sais de iodónio. 

Contudo, este método de marcação tem sempre a desvantagem de ser necessário um grande 

manuseamento do produto radioactivo, visto que a incorporação do radionuclídeo não é o 

último passo reaccional. Achámos que uma outra abordagem interessante seria a preparação e 

avaliação de derivados de 15 com 18F e 125I na posição C16. 

Seria também interessante estudar outros complexos de Re/99mTc funcionalizados na 

posição C21 do 17-etinilestradiol. Atendendo a que a posição C7 da molécula do estradiol é 

a posição mais permissiva para ligação de compostos volumosos sem alteração significativa da 
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afinidade para o RE, seria de grande interesse preparar e avaliar a influência da ligação dos 

ligandos bifuncionais L4 e L7 à posição C7 do 17-etinilestradiol usando diferentes 

espaçadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Parte experimental 

 



 

 

 



6. Parte Experimental 

139 
 

6. Parte experimental: 

 

6.1. Aspectos gerais 

A manipulação de reagentes e/ou compostos sensíveis ao ar ou à humidade foi 

efectuada sob atmosfera inerte, recorrendo à utilização de linhas de vazio e de técnicas de 

Schlenk. 

 

 

6.2. Preparação e purificação de Solventes e de Reagentes de partida: 

 

6.2.1. Solventes 

Todos os solventes utilizados nas reacções eram de qualidade pró-análise e foram 

usados sem qualquer purificação adicional, excepto quando indicado o contrário. Nestes casos, 

os solventes utilizados foram secos e destilados em atmosfera de azoto de acordo com o 

procedimento descrito na literatura que a seguir se descreve de forma resumida.170 

Os peneiros moleculares utilizados na secagem dos solventes foram activados por 

aquecimento (250ºC) em vazio durante 24 horas.  

 

Acetonitrilo: pré-secagem com CaH2, destilado em atmosfera inerte na presença de P2O5 e 

colocado em contacto prolongado com peneiros moleculares 3Å. 

 

Diclorometano: pré-secagem com CaCl2, destilado em atmosfera inerte na presença de P2O5 e 

mantido em contacto prolongado com peneiros moleculares 4Å. 

 

Tetrahidrofurano, tolueno: pré-secagem com peneiros moleculares 4Å e destilados em 

atmosfera inerte na presença de fio de sódio, utilizando benzofenona como indicador. 

 

Metanol: pré-secagem com peneiros moleculares 4Å e destilado em atmosfera inerte na 

presença de magnésio metálico e de iodo molecular. Mantido em contacto permanente com 

peneiros moleculares 4Å. 
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Trietilamina: destilada de peneiros moleculares 4Å em atmosfera inerte e conservada em 

peneiros moleculares 4Å. 

 

6.2.2. Reagentes 

Os reagentes que foram adquiridos comercialmente e não foram submetidos a 

nenhuma purificação prévia. 

 

6.2.2.1. Compostos de partida: 

Os compostos de partida [Re(CO)3(H2O)3]Br171 e 18F-SFB106 foram preparados de acordo 

com métodos descritos na literatura. 

 

 

6.3. Técnicas de purificação e caracterização dos compostos sintetizados 

Análise Elementar C,H,N 

As análises de C,H,N foram efectuadas num analisador automático EA 110 CE 

Instruments. As análises foram efectuadas pelo Sr. António Soares e pela licenciada Vânia 

Sousa (ITN). 

 

Cromatografia em Camada Fina (TLC) 

As reacções de síntese química foram monitorizadas por TLC usando placas de sílica-

gel Merck 60 F254 com 0,25 mm de espessura. A composição do eluente é mencionada para 

cada um dos compostos, sendo ainda dada a proporção volumétrica dos vários componentes. 

As placas de cromatografia foram reveladas com luz ultravioleta numa câmara Spectroline 

ENF-240C/FE no comprimento de onda 254 nm ou em câmara de iodo. 

 

Cromatografia em Coluna 

A cromatografia em coluna foi utilizada para purificar alguns dos compostos 

sintetizados. A purificação por cromatografia em coluna foi realizada em colunas de vidro de 

dimensões variadas utilizando sílica-gel 60 Merck de granulometria 0,060 mesh. Os eluentes 

foram escolhidos de acordo com o composto a purificar. Após a aplicação da amostra no topo 

da coluna, a eluição foi efectuada por acção da gravidade e os compostos recolhidos em 

fracções com volume adequado. As fracções recolhidas foram analisadas por TLC ou HPLC de 
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modo a identificar as que continham o produto pretendido. As fracções que continham o 

composto puro foram misturadas e secas sob vácuo numa linha de vazio ou num evaporador 

rotativo Buchi R-200. 

 

Cromatografia Líquida de Alta Pressão (HPLC) 

A análise dos compostos descritos foi efectuada num sistema de HPLC constituído por 

uma bomba Perkin-Elmer LC 200, um detector UV/Vis Shimadzu SPD-10 AV e um detector de 

radiação Berthold LB-507A ou Berthold 509, ligados em série. Todos os solventes utilizados 

eram de qualidade HPLC. A água utilizada para preparação dos solventes aquosos foi 

bidestilada em aparelho de quartzo Fistreen Cyclon. Os solventes e a água foram filtrados por 

filtros Milipore de 0,22m e desaerificados com hélio. As condições experimentais foram 

seleccionadas de acordo com as características dos compostos a analisar e/ou purificar e serão 

referidas sempre que oportuno para cada um dos compostos em particular. Os perfis 

cromatográficos, UV-Vis e radioactivo, foram obtidos por detecção da sua absorvância a 254 

nm e/ou por detecção da radiação . 

 

Condições cromatográficas usadas na análise dos compostos 6a e 125I-6a e 7a descritos no 

capítulo 2.   

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Acetonitrilo contendo 0,1% de TFA; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Métodos:  

Análise de 6a, 125I-6a e 7a: eluição isocrática de 0 a 30 minutos com 70% do eluente A e 30% 

do eluente B (método 1a).  

Purificação de 125I-6a: eluição isocrática de 0 a 30 minutos com 55% do eluente A e 45% do 

eluente B (método 1b). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise dos compostos 6b, 125I-6b e 7b descritos no 

capítulo 2. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Acetonitrilo contendo 0,1% de TFA; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 
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Método: eluição isocrática de 0 a 30 minutos com 60% do eluente A e 40% do eluente B 

(método 2). 

Condições cromatográficas usadas na análise dos compostos 6c e 125I-6c , 8, 9 e 10 descritos no 

capítulo 2. 

Coluna: Suppelco RP- C18 (5 m, 15 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Acetonitrilo contendo 0,1% de TFA; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática de 0 a 30 minutos com 45% do eluente A e 55% do eluente B 

(método 3). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise dos compostos 13a-13d e 125I-13a-125I-13d 

descritos no capítulo 3. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Água 

Método: eluição isocrática de 0 a 35 minutos com 80% do eluente A e 30% do eluente B 

(método 4).  

 

Condições cromatográficas usadas na análise do composto 21, 18F-21 e precursores descritos 

no capítulo 3. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (5 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 1 mL/min 

Eluentes: (A) – Acetonitrilo; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática de 0 a 20 minutos com 70% do eluente A e 30% do eluente B 

(método 5). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise dos compostos 23, 125I-23 e 30 descritos no 

capítulo 3. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Água 

Método: eluição isocrática de 0 a 30 minutos com 85% do eluente A e 15% do eluente B 

(método 6).   
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Condições cromatográficas usadas na purificação do ligando L4 descrito no capitulo 4. 

Coluna: EP-Nucleosil 100 C18 (7m, 250 mm x 8 mm) 

Fluxo: 2 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática a 70% de A durante 15 minutos, seguida de gradiente linear de 70 a 

100% de A em 4 minutos e manutenção das condições durante 11 minutos (método 7). 

 

Condições cromatográficas usadas na purificação do complexo C4 descrito no capítulo 4. 

Coluna: EP-Nucleosil 100 C18 (7m, 250 mm x 8 mm) 

Fluxo: 2 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática a 70% de A durante 6 minutos, seguida de gradiente linear de 70 a 

85% de A em 2 minutos e manutenção das condições durante 22 minutos (método 8). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise de L4 e do complexo C4 descritos no capítulo 4. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (5m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 1 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática a 70% de A durante 10 minutos, seguida de gradiente linear de 70 a 

100% de A em 2 minutos e manutenção das condições durante 18 minutos (método 9). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise dos complexos C4 e C6 descritos no capítulo 4. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (5m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 1 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática a 25% de A durante 5 minutos, seguida de gradiente linear de 25 a 

100% em 15 minutos e manutenção das condições durante 10 minutos (método 10). 

 

Condições cromatográficas usadas na análise de L7, C5 e C7 descritos no capítulo 4. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 1 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol; (B) – Solução aquosa de TFA a 0,1% 

Método: eluição isocrática a 30% de A durante 5 minutos, seguida de gradiente linear de 30 a 

50% de A em 0,1 minutos, manutenção das condições durante 3 minutos, gradiente linear de 
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50 a 70% de A em 5 minutos, manutenção das condições durante 3 minutos, gradiente linear 

de 70 a 100% de A em 5 minutos e manutenção das condições durante 10 minutos (método 

11). 

 

Condições cromatográficas usadas na determinação da lipofília pelo método de Minick. 

Coluna: EC-Nucleosil 100 C18 (10 m, 250 mm x 4 mm) 

Fluxo: 0,5 mL/min 

Eluentes: (A) – Metanol contendo 0,25% (v/v) de n-octanol; (B) – Solução de água saturada 

com n-octanol contendo tampão MOPS 0,02 mM e 0,15% (v/v) de n-decilamina (pH7,4). 

Método: eluição isocrática de 0 a 40 minutos com 65-85% do eluente A e 35-15% do eluente B 

(método 12). 

 

Medição da Actividade das Soluções Radioactivas 

A actividade das soluções de 99mTc, 125I e 18F foi medida numa câmara de ionização 

Aloka, Curiemeter IGC-3 (Tokyo, Japan). As amostras com menor actividade foram medidas 

num contador gama Berthold LB2111 (Germany). 

 

Determinação de pontos de fusão 

 Os pontos de fusão foram medidos utilizando um microscópio binocular com placa 

aquecida GalenTMIII (Cambridge Instruments). 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 1H foram realizados num 

espectrómetro Varian Unity a 300 MHz em CDCl3, CD3OD ou em DMSO-d6 à temperatura 

ambiente. Os desvios químicos são apresentados em ppm e foram referenciados com as 

ressonâncias residuais do solvente relativamente ao tetrametilsilano (SiMe4, TMS). Na 

respectiva descrição, os dados obtidos são indicados pela seguinte ordem: solvente, desvio 

químico – δ (em ppm), multiplicidade do sinal (s – singuleto; d – dubleto; dd – duplo dubleto; t 

- tripleto; q – quarteto; ou m- multipleto), área relativa – nH (como número de protões) e 

constante de acoplamento - J (em Hz). 

Os espectros de ressonância magnética nuclear de 13C foram realizados num 

espectrómetro Varian Unity a 75 MHz em CDCl3, CD3OD ou em DMSO-d6 à temperatura 

ambiente. Os dados são indicados pela seguinte ordem: solvente, desvio químico –  (em ppm) 

e constante de acoplamento – J (em Hz). Quando necessário, recorreu-se à realização de 

experiências DEPT para auxiliar a atribuição dos sinais de 13C. 
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Os espectros de ressonância magnética nuclear de 19F foram realizados num 

espectrómetro Varian Unity a 282 MHz em CDCl3 ou em DMSO-d6 à temperatura ambiente. Os 

dados são indicados pela seguinte ordem: solvente, desvio químico –  (em ppm). 

 

Espectroscopia de Infra Vermelho (IV) 

Os espectros de IV foram obtidos num espectrómetro Bruker, Tensor 27, para 

amostras preparadas em pastilhas de KBr. 

 

Espectrometria de Massa 

Os espectros de massa (ESI-MS) foram obtidos num espectrómetro de massa 

ESI/QITMS Bruker HCT, pelo Doutor Joaquim Marçalo. O equipamento QITMS foi adquirido 

com o apoio do Programa Nacional de Reequipamento Cientifico (contrato 

rede/1503/REM/2005 – ITN) da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e é parte integrante da 

RNEM – Rede Nacional de Espectrometria de Massa. Os dados adquiridos em cada espectro 

são indicados pela seguinte ordem: fórmula molecular do ião molecular, Encontrada: razão 

massa/carga – m/z Calculada: m/z.  

 

 

6.4. Síntese Química 
 

6.4.1. 6-nitro-4-hidroxiquinazolina (2) 

 

Uma mistura de ácido sulfúrico concentrado (7 mL) e ácido nítrico concentrado (7 mL) 

foi aquecida a 90ºC, tendo o cuidado de não ultrapassar os 95ºC. Seguidamente, adicionou-se 

4-hidroxiquinazolina (3,5 g, 0,02 mmol), durante cerca de 30 minutos e a mistura reaccional 

ficou em agitação sob atmosfera de azoto durante 1 hora a 90-95ºC. Depois de arrefecida, a 

mistura reaccional foi vertida em água obtendo-se 2 sob a forma de um precipitado 

ligeiramente amarelado (3,9 g, 85%). 

1H RMN (DMSO)7,81 (d, 1H, J=9,0 Hz); 8,36 (s, 1H); 8,50 (dd, 1H, J=2,7 Hz; J=9,2 Hz); 8,73 (d, 

1H, J=8,7 Hz). 
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6.4.2. 4-cloro-6-nitroquinazolina (3) 

 

A uma mistura de 2 (1 g, 5,2 mmol) e PCl5 (2,5 g, 0,01 mol) foi adicionado POCl3 (5 mL, 

0,05 mol). A mistura ficou em agitação à temperatura de refluxo durante 3 horas. Depois de 

arrefecida o excesso de PCl5 e POCl3 foi removido por evaporação na linha de vazio. O resíduo 

foi lavado com ligroína e dissolvido numa solução aquosa de Na2CO3 2M (80 mL). A mistura foi 

extraída com diclorometano e a fase orgânica foi seca sobre MgSO4. Após secagem, o 

sobrenadante foi separado e o solvente removido em vazio, obtendo-se 3 sob a forma de um 

sólido ligeiramente amarelado (585 mg, 53,7%). 

1H RMN (DMSO)7,87 (d, 1H, J=8,7Hz); 8,41 (s, 1H); 8,55 (dd, 1H, J= 2,4Hz, J=9Hz); 8,78 (d, 

1H, J= 2,7Hz). 

 

6.4.3. 4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]-6-nitroquinazolina (4) 

 

A 3 (400 mg, 1,9 mmol) foi adicionada uma suspensão de 3-cloro-4-fluoroanilina (554 

mg, 3,8 mmol) em isopropanol (5,7 mL) e ácido clorídrico concentrado (10 µL). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura de refluxo durante 30 minutos iniciando-se a 

precipitação de um sólido amarelo. A mistura foi arrefecida à temperatura ambiente e algumas 

gotas de amónia foram adicionadas até à precipitação de todo o produto formado. O 

precipitado, de um amarelo intenso, foi separado por filtração, lavado com etanol e 

isopropanol e seco na linha de vazio, obtendo-se 4 (481 mg, 79 %). 

1H RMN (DMSO)7,49 (t, 1H); 7,82 (m, 1H); 7,95 (d, 1H, J=9,3 Hz); 8,16 (dd, 1H, J= 2,4 Hz, 

J=6,9 Hz); 8,57 (dd, 1H, J=2,4Hz, J=9,9Hz); 8,76 (s, 1H); 9,63 (s, 1H). 
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6.4.4. 6-amino-4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]-quinazolina (5) 

 

A uma solução de 4 (583 mg, 1,83 mmol) em THF/MeOH (2:1) foi adicionado 

catalisador Raney/Nickel. A mistura ficou em agitação à temperatura ambiente em atmosfera 

de hidrogénio durante 3,5 horas. Seguidamente, a mistura foi filtrada sob celite e o solvente 

removido obtendo-se o composto 5 (494 mg, 93,5%). 

1H RMN (DMSO)5,67 (s, 2H); 7,25 (dd, 1H, J=2,7 Hz, J=8,7 Hz); 7,31 (d, 1H, J=2,4 Hz); 7,38 (t, 

1H), 7,54 (d, 2H, J=8,7 Hz); 7,80 (m, 1H); 8,18 (dd, 1H, J=2,4Hz, J= 6Hz); 8,37 (s, 1H), 9,58 (s, 

1H). 

 

6.4.5. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-3-iodobenzamida (6a) 

 

A uma solução de 5 (342 mg, 1,2 mmol) em acetona seca (15 mL) e trietilamina (200 

L) foi adicionado, lentamente, cloreto de 3-iodobenzoílo (693 mg, 2,6 mmol). A mistura 

reaccional permaneceu em agitação durante 40 minutos à temperatura ambiente formando-se 

um precipitado amarelo. O precipitado foi filtrado e seco sob pressão reduzida, obtendo-se 6a 

na forma de um sólido amarelo (588,7 g, 96%). 

1H RMN (DMSO) 7,39 (t, 1H); 7,55 (t, 1H); 7,70 (m, 1H); 8,02 (m, 4H); 8,20 (dd, 1H, J= 2,1 Hz, 

J=8,8 Hz); 8,40 (s, 1H); 8,90 (s, 1H); 9,14 (d, 1H, J=1,8 Hz); 10,94 (s, 1H).  

13C NMR (DMSO) 95,00; 113,96; 114,39; 117,00 (d, JF-C = 22,0 Hz); 119,14; 119,38; 120,89; 

125,51; 125,60; 126,88; 127,43; 130,81; 134,20; 135,93; 136,10; 138,77; 140,72; 149,98; 

155,29 (d, JF-C= 245,5 Hz); 159,72; 164,32. 

m/z (ESI/MS): C21H13ClFIN4O Encontrado: 518,8 [M+H]+ Calculado: 518,9 [M+H]+ 

IR (KBr) (cm-1): 1674,6 (vs); 1566,6 (s); 1208,6 (s). 
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Análise elementar: (C21H13ClFIN4O.HCl) Encontrado: C, 45,32; H, 2,76; N, 10,24. Calculado: C, 

45,43; H, 2,54; N, 10,09. 

HPLC:  tr = 7,75 minutos (método 1a) 

 

6.4.6. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-4-iodobenzamida (6b) 

 

A uma solução de 5 (200 mg, 0,69 mmol) em acetona seca (15mL) e trietilamina (200 

L) foi adicionado, lentamente, cloreto de 4-iodobenzoílo (405 mg, 1,52 mmol). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante 2 horas formando-se um 

precipitado amarelo. Esse precipitado foi filtrado e seco a pressão reduzida conduzindo à 

obtenção de 6b sob a forma de um sólido amarelo (340 mg, 94.6%). 

1H RMN (DMSO) 7,53 (t, 1H); 7,71 (m, 1H); 7,86 (d, 2H, J=8,7 Hz), 7,98 (m, 4H); 8,23 (dd, 1H, 

J= 1,8 Hz, J= 9,3 Hz); 8,87 (s, 1H); 9,14 (d, 1H, J=2,1 Hz); 10,98 (s, 1H).  

13C NMR (DMSO)100,99; 114,66; 114,86; 117,68 (d, JF-C=21,4 Hz); 119,82; 120,06; 121,79; 

126,12; 126,22; 127,51; 130,44; 131,36; 133,96; 134,90; 136,72; 138,21; 139,47; 150,77; 

155,93 (d, JF-C=245,5 Hz); 160,34; 165,89. 

m/z (ESI/MS): C21H13ClFIN4O Encontrado: 518,8 [M+H]+ Calculado: 518,9 [M+H]+ 

IR (KBr) (cm-1): 1678,6 (vs); 1571,4 (s); 1263,1 (s). 

Análise elementar: (C21H13ClFIN4O.2HCl) Encontrado: C, 42,80; H, 2,31; N, 9,67, Calculado: C, 

42,63; H, 2,56; N, 9,47. 

HPLC: tr = 10,38 minutos (método 2). 

 

6.4.7. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-4-fluorobenzamida (6c)  
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A uma solução de 5 (200 mg, 0,69 mmol) em acetona seca (15 mL) e trietilamina (280 

L) foi adicionado, lentamente, cloreto de 4-fluorobenzoílo (237 mg, 1,50 mmol). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante 2 horas formando-se um 

precipitado amarelo que foi filtrado e seco a pressão reduzida conduzindo à obtenção de 6c 

sob a forma de um sólido amarelo (263 mg, 92,4%). 

1H RMN (DMSO) 7,46 (m, 1H); 7,56 (t, 1H); 7,68-7,72 (m, 1H); 7,97-8,02 (m, 3H); 8,13-8,23 

(m, 3H); 8,91 (s, 1H), 9,18 (s, 1H); 10,94 (s, 1H). 

13C NMR (DMSO114,76; 116,33 (d, JF-C=21,9 Hz); 117,65 (d, JF-C= 21,9); 119,79; 120,04; 

125,90; 126,01; 127,29; 128,18; 129,08; 131,12; 131,27; 131,40; 135,07; 139,44; 151,02; 

155,81 (d, JF-C= 245Hz); 161,83 (d, JF-C=245Hz); 165,42. 

19F NMR (DMSO-119,23; -108,18. 

m/z (ESI/MS): C21H13ClF2N4O Encontrado: 408,9 [M-H]- Calculado: 409,1 [M-H]- 

Análise elementar: (C21H13ClF2N4O.HCl) Encontrado: C, 56,33; H, 2,96; N, 12,56, Calculado: C, 

56,39; H, 3,16; N, 12,56.  

HPLC:  tr = 8,75 minutos (método 3). 

 

6.4.8. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-3-trimetilestanhilbenzamida 

(7a) 

 

A uma solução de 6a (40 mg, 0,08 mmol) em tolueno seco (8 mL) foi adicionado 

(Sn(CH3)3)2 (109 L, 0,5 mmol) e uma quantidade catalítica de Pd(PPh3)4. A mistura reaccional 

ficou em agitação em atmosfera de azoto e à temperatura de refluxo durante 16 horas. A 

mistura foi filtrada e o solvente removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia 

em coluna de sílica gel (clorofórmio/metanol; 9/0,5) obtendo-se 7a (10,7 mg, 25%).  

m/z (ESI/MS): C24H22ClFN4OSn Encontrado:  579,0 [M+Na]+ Calculado: 579,0 [M+Na]+ 

HPLC: tr = 10,62 minutos (método 1a). 
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6.4.9. N-{4-[3-cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-4-trimetilestanhilbenzamida 

(7b) 

 

O composto 7b foi sintetizado como descrito em 6.4.8 para 7a. Começando com 6b (75 

mg, 0,144 mmol) em tolueno seco (20 mL), com (Sn(CH3)3)2 (187 L, 0,9 mmol) e uma 

quantidade catalítica de Pd(PPh3)4. Após purificação por cromatografia em coluna de sílica gel 

(clorofórmio/metanol; 9/0,5), obteve-se 7b (16,1 mg, 20 %).  

m/z (ESI/MS): C24H22ClFN4OSn Encontrado: 579,0 [M+Na]+ Calculado: 579,0 [M+Na]+ 

HPLC:  tr = 19,60 minutos (método 2). 

 

6.4.10. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-4-(dimetilamino)benzamida 

(8) 

 

A uma solução de 5 (200 mg, 0,69 mmol) em acetona seca (20mL) e trietilamina (290 

µL) foi adicionado, lentamente, cloreto de 4-(dimetilamino)benzoílo (250 mg, 1,4 mmol). A 

mistura reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante a noite formando-se um 

precipitado que foi filtrado e seco sob pressão reduzida conduzindo a um sólido amarelo que 

foi formulado como sendo 8 (177 mg, 59 %). 

1H RMN (DMSO) 3,01 (s, 6H); 6,79 (d, 2H, J= 8,7 Hz); 7,44 (t, 1H), 7,77-7,84 (m, 2H); 7,95 (d, 

2H, J=8,7 Hz); 8,02 (m, 1H); 8,17 (d, 1H); 8,56 (s, 1H); 8,87 (s, 1H); 9,94 (s, 1H); 10,24 (s, 1H). 

13C NMR (DMSO) 39,9; 111,54; 117,21 (JF-C= 21,4 Hz); 119,28; 119,53; 121,00; 123,11; 

123,21; 124,28; 128,80; 129,11; 129,92; 137,48; 138,16; 147,16; 153,24; 155,79 (d, JF-C= 245 

Hz); 165.94.  

m/z (ESI/MS): C23H19ClFN5O Encontrado: 470,3 [M+Cl]- Calculado: 470,1 [M+Cl]- 
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Análise elementar: (C23H19ClFN5O.3HCl) Encontrado: C, 50,47; H, 4,01; N, 12,59 Calculado: C, 

50,66; H, 4,07; N, 12,85. 

HPLC: tr = 8,27 minutos (método 3). 

 

6.4.11. Trifluorometanosulfolnato de N-{4-[3-cloro-4-fluorofenil)amino)quinazolina-

6-il}-4-trimetilamóniobenzamida (9) 

 

A uma solução 8 (100 mg, 0,23 mmol) em THF seco (20 mL) foi adicionado 

trifluorometanosulfunato de metilo (52 µL, 0,47 mmol). A mistura ficou em agitação durante 

cerca de 24 horas à temperatura ambiente. Seguidamente, o solvente foi removido e o crude 

resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (tetrahidrofurano/ 

clorofórmio; 8:2) obtendo-se 9 (67 mg, 73 %). 

1H RMN (DMSO) 3,60 (s, 3H, 3CH3); 6,76 (d, 2H, J=7,8 Hz); 6,97 (m, 2H); 7,21 – 7,29 (m, 1H); 

7,45 (d, 1H); 7,92 (d, 2H, J=7,9 Hz); 7,98 (s, 1H); 8,22 (d, 1H); 8,61 (s, 1H); 10,16 (s, 1H); 11,70 

(s, 1H). 

13C NMR (DMSO)104,20; 111,56; 115,92; 117,64 (d, JF-C= 21,9 Hz); 118,77; 120,27; 122,37; 

125,90; 127,84; 128,28; 130,63; 134,98; 145,88; 147,85; 149,67; 155,80 (d, JF-C=246 Hz); 

159,12. 

m/z (ESI/MS): C24H22ClFN5O+CF3SO3
- Encontrado:450,0 [M]+  Calculado: 450,1 [M]+   

HPLC: tr = 8,64 minutos (método 3). 

 

6.4.12. N-{4-[3-Cloro-4-fluorofenil)amina]quinazolina}-4-(nitro)benzamida (10) 
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A uma solução de 5 (125 mg, 0,43 mmol) em acetona seca (20 mL) e trietilamina (180 

µL) foi adicionado, lentamente, cloreto de 4-nitrobenzoílo (156 mg, 0,84 mmol). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante a noite formando-se um 

precipitado amarelo que foi filtrado e seco sob pressão reduzida conduzindo a 10, sob a forma 

de um sólido amarelo (66 mg, 35 %). 

1H RMN (DMSO) 3,44 (t, 1H); 7,85 (m, 2H); 8,01 (m, 1H); 8,15 (m, 1H); 8,26 (d, 2H, J=8,7 Hz); 

8,42 (d, 2H, J=8,7 Hz); 8,59 (s, 1H), 8,90 (s, 1H), 10,00 (s, 1H); 10,95 (s, 1H). 

13C NMR (DMSO)114,27; 115,74; 117,28 (d, J=21,4Hz); 123,54; 123,63; 124,43; 124,71; 

129,00; 129,90; 136,97; 140,70; 147,47; 150,00; 152,60; 156,18 (d, J=298,3Hz); 165,09. 

m/z (ESI/MS): C21H13ClFN5O3  Encontrado: 438,6 [M+H]+ Calculado: 438,1 [M+H]+
 

Análise elementar: (C21H13ClFN5O3.HCl) Encontrado: C, 53,23; H, 3,07; N, 14,90 Calculado: C, 

53,18; H, 2,98; N, 14,77. 

HPLC: tr = 8,48 minutos (método 3). 

 

 6.4.13. 7-(6’cianobutil)-17-ethinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-17-diol: (11a) 

 

A uma solução de 7-(6’-cianobutil)-3-O-tetrahidropiranil-17α-trimetilsililetinilestra-

1,3,5(10),6-tetraeno-17β-ol (110 mg, 0,195 mmol) em THF (2,6 mL) foi adicionado fluoreto de 

tetra-n-butilamónio (0,3 mL de uma solução 1M em THF) a -10ºC, ficando a mistura em 

agitação durante 1 hora à temperatura ambiente. Seguidamente, adicionou-se éter dietílico à 

mistura reaccional e esta foi vertida em gelo moído. A mistura reaccional foi extraída com éter 

dietílico, a fase orgânica seca sobre MgSO4, o sobrenadante separado e o solvente removido 

em vacúo. O crude resultante foi dissolvido em metanol e foram adicionadas algumas gotas de 

uma solução de HCl 4N. A mistura ficou em agitação durante 25 minutos à temperatura 

ambiente. Seguidamente, adicionou-se NaHCO3 e o produto foi extraído com acetato de etilo. 

A fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente foi removido obtendo-se 11a (43 mg, 

71,2%). 

1H-NMR (CDCl3) : 0,84 (s, 3H); 1,21 – 2,40 (m, 19H);  2,60 (s, 1H);  6,12 (s, 1H);  6,52 (d, 1H, 

4J=2,4 Hz);  6,62 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=8,25 Hz);  7,06 (d, 1H, 3J=8,4 Hz). 
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6.4.14. (E)-7-(6’-cianobutil)-17-tributilestanhilvinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-

diol: (12a) 

 

A uma mistura de 11a (53 mg, 0,123 mmol) e AIBN (13,25 mg, 0,080 mmol) em tolueno 

seco (4,6 mL) foi adicionado HSnBu3 (76 L, 0,285 mmol). A mistura ficou em agitação durante 

24 horas a 80ºC. Depois de arrefecida a mistura foi vertida em gelo e extraída com acetato de 

etilo. A fase orgânica foi lavada com uma solução saturada de NaCl, seca sobre MgSO4 e o 

solvente removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel 

(éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 1/1/1) obtendo-se 12a (36 mg, 38,3%). 

1H-NMR (CDCl3) : 0,85-0,92 (m, 12H); 1,22-2,40 (m, 37H); 6,07 (d, 1H, EJ=19,2 Hz); 6,13 (s, 1H); 

6,19 (d, 1H, EJ=19,5 Hz); 6,50 (d, 1H, 4J=2,7 Hz); 6,61 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz 3J=8,1 Hz); 7,08 (d, 1H, 

3J=8,4 Hz). 

 

6.4.15. (E)-7(6’-cianobutil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol: (13a) 

 

A uma solução de 12a (26 mg, 0,04 mmol) em clorofórmio (1,6 mL), sob agitação, foi 

adicionada, gota a gota, uma solução de iodo em clorofórmio 0,1M até que a cor do iodo (cor 

de rosa) persistisse. Seguidamente, foi adicionada uma solução de fluoreto de potássio em 

metanol 1M (160 µL) e uma solução aquosa de bissulfito de sódio a 5% (160 µL). O produto foi 

extraído com acetato de etilo, a fase orgânica foi lavada com uma solução saturada de NaCl, 

seca sobre MgSO4 e o solvente removido obtendo-se 13a na forma de um sólido branco (17 

mg, 86,7%).  

1H-NMR (CDCl3) : 0,90 (s, 3H); 1,18-2,40 (m, 19H); 6,13 (s, 1H); 6,31 (d, 1H, EJ=14,4 Hz); 6,49 

(d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,60 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,1 Hz); 6,75 (d, 1H, EJ=14,4 Hz); 7,06 (d, 1H, 3J=8,1 

Hz). 

13C-NMR (CDCl3) : 13,60; 17,32; 27,14; 27,54; 31,46; 36,13; 41,23; 42,80; 45,71; 48,60; 75,17; 

85,88; 111,88; 112,74; 123,94; 124,61; 131,31; 135,60; 145,77; 150,00. 
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m/z (ESI/MS): C25H30INO2 Encontrado: 503,1 [M]+ Calculado: 503,1 [M]+
 

HPLC:  tr = 12,77 minutos (método 4). 

 

6.4.16.  7-(6’-cianopentil)-17-etinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-17-diol: (11b) 

 

Este composto foi sintetizado como indicado em 6.4.13 para 11a. Começando com 

uma solução de 7-(6’-cianopentil)-3-O-terc-butildimetilsiloxi-17α-trimetilsililetinilestra-

1,3,5(10),6-tetraeno-17β-ol  (178 mg, 0,31 mmol) em THF (4,3 mL)  e com uma solução 1 M de 

fluoreto de tetra-n-butilamónio em THF (0,5 mL), obtendo-se 11b, após tratamento adequado 

(79 mg, 69,2%). 

1H-NMR (CDCl3) :  0,89 (s, 3H); 1,22-2,38 (m, 21H); 2,60 (s, 1H); 6,12 (s, 1H); 6,52 (d, 1H, 

4J=2,7Hz); 6,62 (dd, 1H, 4J=2,4Hz, 3J=8,4 Hz); 7,08 (d, 1H, 3J=8,4 Hz). 

 

6.4.17. (E)-7-(6’-cianopentil)-17-tributilestanhilvinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-

3,17-diol: (12b) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.14 para 12a. Começando com 11b 

(79 mg, 0,20 mmol), AIBN (20,2 mg, 0,123 mmol) em tolueno seco (4,6 mL) e HSnBu3 (47 L, 

0,171 mmol), obtendo-se 12b, após tratamento adequado (36 mg, 26%). 

1H-NMR (CDCl3) : 0,83-0,93 (m, 12H); 1,24-2,37 (m, 39H); 6,05 (s, 1H) 6,07 (d, 1H, EJ=19,2 Hz); 

6,19 (d, 1H, EJ=19,5Hz); 6,50 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,60 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 8,4 Hz); 7,09 (d, 1H, 

3J= 8,4 Hz). 
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6.4.18.  (E)-7(6’-cianopentil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol: (13b) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.15 para 13a. Começando com uma 

solução de 12b (31 mg, 0,046 mmol) em clorofórmio (1,8 mL), iodo em clorofórmio 0,1M, 

fluoreto de potássio em metanol 1M (184 µL) e bissulfito de sódio a 5% (184 µL), obtendo-se 

13b, após purificação por HPLC (método 4) (9,2 mg, 39,1%).  

1H-NMR (CD3OD) : 0,91 (s, 3H); 1,17-2,47 (m, 21H); 6,16 (s, 1H); 6,34 (d, 1H; EJ=14,4 Hz); 6,44 

(d, 1H, 4J=2,7Hz); 6,54 (dd, 1H, 4J=2,4Hz, 3J=8,2 Hz); 6,82 (d, 1H, EJ=14,4 Hz); 7,03 (d, 1H, 3J=8,7 

Hz). 

13C-NMR (CD3OD) : 13,37; 16,14; 24,49; 25,37; 27,00; 28,24; 28,58; 31,57; 35,61; 41,77; 

43,27;45,86; 48,68; 73,46; 85,50; 111,71; 112,48; 124,05; 124,35; 130,47; 135,81; 146,38; 

151,28; 155,53. 

m/z (ESI/MS): C26H32INO2 Encontrado: 539,9 [M+Na]+ Calculado: 540,1 [M+Na]+ 

HPLC:  tr = 14,89 minutos (método 4). 

 

6.4.19. 7-(6’-cianohexil)-17-etinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-17-diol: (11c) 

 

Este composto foi sintetizado como indicado em 6.4.13 para 11a. Começando com 

uma solução de 7-(6’-cianohexanil)-3-O-tetrahidropiranil-17α-trimetilsililetinilestra-1,3,5(10),6-

tetraeno-17β-ol  (165 mg, 0,295 mmol) em THF (3,07 mL) e com uma solução 1 M de fluoreto 

de tetra-n-butilamónio em THF (0,45 mL), obtendo-se 11c, após tratamento adequado (43 mg, 

54,9%). 

1H-RMN (CDCl3) : 0,85 (s, 3H); 1,22-2,36 (m, 23H); 2,61 (s, 1H); 6,13 (s, 1H); 6,52 (d, 1H, 4J=2,7 

Hz); 6,62 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=8,1 Hz); 7,10 (d, 1H, 3J=8,4 Hz). 
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6.4.20. (E)-7-(6’-cianohexil)-17-tributilestanhilvinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-

diol (12c) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.14 para 12a. Começando com 11c 

(43 mg, 0,107 mmol), AIBN (10,8 mg, 0,066 mmol) em tolueno seco (3,3 mL) e HSnBu3 (570 L, 

0,214 mmol), obtendo-se 12c, após purificação por cromatografia em coluna de sílica gel (éter 

dietílico/n-hexano/clorofórmio; 1/1/1) (31 mg, 42,1%). 

1H-RMN (CDCl3) : 0,85-0,924 (m, 12H); 1,22-2,36 (m, 41H); 6,06 (d, 1H, EJ=19,2 Hz); 6,12 (s, 

1H); 6,19 (d, 1H, EJ=18,9 Hz); 6,50 (d, 1H, 4J=2,1 Hz); 6,60 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz 3J=8,55 Hz); 7,03 (d, 

1H, 3J=8,4 Hz). 

13C-RMN (CDCl3) : 9,58; 13,56; 15,25; 15,35; 17,48; 19,63; 24,40; 25,35; 26,81; 27,23; 27,80; 

29,14; 29,66; 30,81; 32,69; 35,41; 35,82; 41,54; 42,82; 45,50; 48,17; 54,43; 84,29; 111,77; 

112,48; 119,67; 123,56; 124,45; 125,10; 127,88; 132,02; 134,68; 136,12; 147,32; 149,42; 

152,11.   

 

6.4.21.  (E)-7(6’-cianohexil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol: (13c) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.15 para 13a. Começando com uma 

solução de 12c (27 mg, 0,04 mmol) em clorofórmio (1,6 mL), iodo em clorofórmio 0,1M, 

fluoreto de potássio em metanol 1M (160 µL) e bissulfito de sódio a 5% (160 µL), isolando-se 

13c, após purificação por HPLC (método 4) (4 mg, 20%).  

1H-RMN (CDCl3) : 0,90 (s, 3H); 1,20-2,36 (m, 23H); 6,14 (s, 1H); 6,32 (d, 1H, EJ=14,1 Hz); 6,51 

(d, 1H, J=2,7 Hz); 6,60 (dd, 1H, J=2,4 Hz, J=8,3 Hz); 6,77 (d, 1H, EJ=14,7 Hz); 7,08 (d, 1H, J=8,1 

Hz). 

13C-RMN (CDCl3) : 13,11; 14,87; 17,02; 19,25; 23,82; 25,93; 26,35; 27,19; 27,34; 31,01; 35,71; 

40,79; 42,40; 45,30; 48,11; 74,50; 85,46; 111,31; 112,05; 117,23; 123,04; 124,06; 132,33; 

135,39; 146,42; 149,66, 153,62. 
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m/z (ESI/MS): C27H34NO2I Encontrado: 553,9 [M+Na]+ Calculado: 554,1 [M+Na]+ 

HPLC: tr =  19,01 minutos (método 4). 

 

 6.4.22. 7-(6’carboxamidohexil)-17-etinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-17-diol: (11d) 

 

Este composto foi sintetizado como indicado em 6.4.13 para 11a. Começando com 

uma solução de 7-(6’-carboamidohexil)-3-O-tetrahidropiranil-17α-trimetilsililetinilestra-

1,3,5(10),6-tetraeno-17β-ol  (205 mg, 0,416 mmol) em THF (5,7 mL)  e com uma solução 1 M 

de fluoreto de tetra-n-butilamónio em THF (0,64 mL), isolando-se 11d, após tratamento 

adequado (33 mg, 42%). 

1H-NMR (CDCl3) : 0,84 (s, 3H); 1,22 – 2,12 (m, 23H);  2,66 (s, 1H);  5,94 (s, 1H);  6,28 (d, 1H, 

4J=2,4 Hz);  6,40 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,1 Hz);  6,87 (d, 1H, 4J=8,4 Hz). 

13C-NMR (CDCl3) : 13,26; 25,52; 26,00; 26,67; 27,53; 29,67; 30,10; 30,30; 32,62; 36,80; 39,10; 

42,53; 44,00; 47,00; 48,14; 49,85; 74,76; 79,07; 79,33; 112,67; 113,39; 124,84; 125,13; 131,40 ; 

136,77; 147,47; 156,25; 179,74. 

 

6.4.23. (E)-7-(6’-carboxamidahexil)-17-tributilestanhilvinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno 

-3,17-diol: (12d) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.14 para 12a. Começando com 11d 

(73 mg, 0,173 mmol), AIBN (17,5 mg, 0,10 mmol) em tolueno seco (6 mL) e HSnBu3 (76 L, 

0,285 mmol), isolando-se 12d, após purificação por cromatografia em coluna de silica gel 

(clorofórmio/metanol; 6/1) (30 mg, 25%).  

1H-NMR (CDCl3) : 0,82-0,91 (m, 12H); 1,23-2,23 (m, 41H); 6,04 (d, 1H, EJ=19,5 Hz); 6,10 (s, 1H); 

6,17 (d, 1H, EJ=19.2 Hz); 6,34 (d, 1H, 4J=2,4Hz); 6,61 (dd, 1H, 3J=8.1 Hz); 7,05 (d, 1H, 3J=8,4 Hz).  
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6.4.24. (E)-7(6’- carboxamidahexil)-17-iodovinilestra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-

diol: (13d) 

 

Este composto foi sintetizado como descrito em 6.4.15 para 13a. Começando com uma 

solução de 12d (26 mg, 0,05 mmol) em clorofórmio (1,6 mL), iodo em clorofórmio 0,1M, 

fluoreto de potássio em metanol 1M (200 µL) e bissulfito de sódio a 5% (200 µL), isolando-se 

13c, após tratamento adequado (17 mg, 86%).  

1H-NMR (CDCl3) : 0,92 (s, 3H); 1,20-2,26 (m, 23H); 6,10 (s, 1H); 6,30 (d, 1H, EJ=14.4 

Hz); 6,36 (d, 1H, 4J=2,1 Hz); 6,44 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=8,4 Hz); 6,77 (d, 1H, EJ=14.4 Hz); 6,99 (d, 

1H, 3J=8.1 Hz); 7,12 (d, 1H, 3J= 8,4 Hz). 

13C-NMR (CDCl3) : 13,68; 17,55; 22,32; 27,08; 27,45; 28,58; 29,30; 35,81; 31,65; 36,29; 41,41; 

42,80; 43,08; 45,92; 48,66; 74,85; 86,06; 112,56; 116,25; 124,16; 128,99; 135,54; 145,84; 

150,32; 157,57; 175,38. 

m/z (ESI/MS): C27H36INO3 Encontrado: 549,2 [M]+ Calculado: 549,2 [M]+ 

HPLC: tr = 16,68 minutos (método 4). 

 

6.4.25. Síntese de 7-metoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (15) 

A síntese de 15 envolveu a preparação e caracterização de vários intermediários que 

serão descritos em seguida. 

 

6.4.25.1. 3-O-Benzilestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (b)  

 

A uma solução de estrona (10 g, 0,04 mmol) em diclorometano (50 mL) foi adicionado 

brometo de benzilo (8,3 g, 5,3 mL, 0,05 mol), hidrogenossulfato de tetrabutilamónio (1,0 g, 2,9 

mmol), e uma solução aquosa de NaOH a 10% (50 mL). A mistura reaccional ficou em agitação 

vigorosa à temperatura de refluxo durante 24 horas. Seguidamente, a mistura reaccional foi 
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diluída com éter dietílico e água e lavada com água. A fase orgânica foi separada e seca sobre 

MgSO4, filtrada e o solvente foi removido em vazio. O resíduo foi lavado com n-hexano 

obtendo-se b sob a forma de um sólido branco (13,2 g; 99%). 

1H RMN (CDCl3)0,90 (s, 3H); 1,39- 2,54 (m, 13H); 2,89 (m, 2H); 5,03 (s, 2H); 6,73 (d, 1H, 4J= 

2,4 Hz); 6,78 (dd, 1H, 4J= 2,7Hz, 3J=9,0 Hz); 7,20 (d, 1H, 3J= 8,7Hz); 7,36 (m, 5H). 

 

6.4.25.2. 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17ona-17,17-dimetildioxano (c) 

 

Uma solução de O-Benzilestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (b) (4,1 g, 11,4 mmol), NPG 

(1,9 g, 0,02 mmol) e p-TsOH (225 mg, 1,2 mmol) em benzeno (78 mL) ficou em agitação à 

temperatura de refluxo com remoção azeotrópica de água durante 1,5 horas. Depois de 

arrefecida à temperatura ambiente, a mistura reaccional foi vertida para uma solução saturada 

de NaHCO3. A mistura foi extraída com éter dietílico e a fase orgânica lavada com água, seca 

sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia 

em coluna de sílica gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 1/1/0,5) obtendo-se c sob a forma 

de um sólido branco (2,8 g, 56%). 

1H RMN (CDCl3) 0,71 (s, 3H); 0,82 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1.3-1.94 (m, 11H); 2,27 (m, 2H); 2,82 

(m, 2H); 3,37 (m, 2H); 3,47 (d, 1H, gJ=10,8 Hz); 3,65 (d, 1H, gJ=11,1 Hz); 5;01 (s, 2H); 6,69 (d, 1H, 

4J=2,1 Hz); 6,75 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=9,0 Hz, 2-H); 7,20 (d, 1H, 3J=8,4 Hz); 7,36 (m, 5H). 

 

6.4.25.3. 3-O-benzil-6-oxoestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona 17,17-dimetildioxano (d) 

 

Uma solução de 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17ona-17,17-dimetildioxano (c) 

(3,4 g, 7,5 mmol), KMnO4 (4,9 g, 0,03 mol), Adogen 464 (0,6 g) e NaHCO3 (231 mg, 2,75 mmol) 
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em benzeno permaneceu em agitação à temperatura de refluxo durante cerca de 3 horas. 

Seguidamente, a mistura foi arrefecida à temperatura ambiente e adicionou-se éter dietílico. A 

mistura reaccional foi extraída com éter dietílico e a fase orgânica foi lavada com água, seca 

sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia 

em coluna de sílica gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 7/1/1) obtendo-se d (0,77 g, 22%). 

1H RMN (CDCl3) 0,72 (s, 3H); 0,82 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,24 – 2,49 (m, 12H); 2,71 (dd, 1H, 

3J=3,3 Hz, gJ=18 Hz); 3,37 (m, 2H); 3,46 (d, 1H, gJ=11,1 Hz); 3,65 (d, 1H, gJ= 11,1 Hz); 5,08 (s, 2H); 

7,16 (dd, 1H, 4J= 3,0 Hz, 3J= 8,7 Hz, H-2); 7,27- 7,40 (m, 6H); 7,63 (d, 1H, 4J= 3,0 Hz). 

 

6.4.25.4. 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,6-diol-17-ona-17,17-(2’-*5’5’-dimetil-

1’,3’-dioxano]) (e) 

 

Uma solução de 3-O-benzil-6-oxoestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona 17,17-

dimetildioxano (d) (1,7 g, 3,7 mmol) em metanol (24,7 mL) e éter dietílico (8,2 mL) foi 

arrefecida a 0ºC e foi adicionado, lentamente, NaBH4 (0,84 g, 0,02mol). A mistura reaccional 

ficou em agitação à temperatura ambiente durante 1 hora. Seguidamente, o solvente foi 

removido e foi adicionada, lentamente, água. A mistura reaccional foi extraída com éter 

dietílico a fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude resultante foi 

purificado por cromatografia em coluna em sílica gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 

2/1/1) obtendo-se e sob a forma de um sólido branco (1,6 g, 94%). 

1H RMN (CDCl3) 0,71 (s, 3H); 0,81 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,24 – 1,73 (m, 9H); 1,89-1,95 (m, 1H); 

2,22-2,33 (m, 4H); 3,37 (m, 2H); 3,46 (d, 1H, gJ=11,1 Hz); 3,65 (d, 1H, gJ=11,4 Hz); 4,81 (m, 1H); 

5,04 (s, 2H); 6,84 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J= 9Hz); 7,18 – 7,43 (m, 7H). 
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6.4.25.5. 3-O-benzil-estra-1,35(10),6,(7)-tetraeno-3-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-dimetil-

1’,3’-dioxano]) (f) 

 

A uma solução de 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,6-diol-17-ona-17,17-(2’-*5’5’-

dimetil-1’,3’-dioxano])  (e) (1,6 g, 3,4 mmol) em benzeno (39 mL) foi adicionado NPG (1,55 g, 

0,02 mol) e p-TsOH (87 mg, 0,46 mmol). A mistura reaccional foi aquecida à temperatura de 

refluxo com remoção contínua azeotrópica de água durante cerca de 4 horas. Seguidamente, a 

mistura reaccional foi arrefecida à temperatura ambiente e vertida numa solução aquosa de 

Na2CO3 a 5%. A fase orgânica foi separada lavada com uma solução saturada de NaCl, seca 

sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia 

em coluna de sílica gel (n-hexano/acetato de etilo; 5/2) obtendo-se f sob a forma de um sólido 

branco (1,01 g, 65,6%). 

1H RMN (CDCl3) 0,79 (s, 3H); 0.91 (s, 3H); 1,25 (s, 3H); 1,27-2,43 (m, 11H); 3,44 – 3,53 (m, 

3H); 3,73 (m, 1H); 5,08 (s, 2H); 6,04 (d, 1H, J=9,6 Hz); 6,48 (d, 1H, J=9,6 Hz); 6,79 (s, 1H); 6,85 

(d, 1H, 3J=8,4 Hz); 7,22 (d, 1H, 3J= 8,1 Hz); 7,36 – 7,50 (m, 5H). 

 

6.4.25.6.  3-O-metil-6,7-epoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-

dimetil-1’,3’-dioxano]) (g) 

 

A uma solução de 3-O-benzil-estra-1,35(10),6,(7)-tetraeno-3-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-

dimetil-1’,3’-dioxano]) (f) (1,0 g, 2,2 mmol) em diclorometano (44 mL) e tampão fosfato 0,1 M 

a pH=8 (44 mL) foi adicionado a 0ºC, em pequenas porções, ácido m-cloroperbenzóico (380 

mg, 2,2 mmol). A mistura reaccional permaneceu em agitação à temperatura ambiente 

durante 5 horas. Seguidamente, as fases foram separadas e a fase orgânica lavada com uma 
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solução saturada de tiossulfato de sódio, seca sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude 

resultante foi purificado por uma cromatografia em coluna de sílica gel (n-hexano/acetato de 

etilo; 5/1) obtendo-se g (0,7 g, 68%). 

1H RMN (CDCl3) 0,75 (s, 3H); 0,86 (s, 3H); 1,19 (s, 3H); 1,51-1,66 (m, 5H); 1,73 (t, 1H); 1,96-

2,09 (m, 3H); 2,26-2,45 (m, 3H); 3,40–3,54 (m, 4H); 3,69 (d, 1H, J=10,8 Hz); 3,82 (d, 1H, J= 4,2 

Hz); 5,06 (s, 2H); 6,91 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J= 9,0 Hz); 7,05 (d, 1H, 4J=2,7 Hz); 7,17 (d, 1H, 3J= 8,1 

Hz); 7,32-7,46 (m, 5H). 

 

 6.4.25.7. 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,7-diol-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-dimetil-

1’,3’-dioxano]) (h) 

 

A uma suspensão de LiAlH4 (116 mg, 3,1 mmol) em THF seco (5 mL) foi adicionado a 

0ºC 3-O-metil-6,7-epoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-dimetil-1’,3’-

dioxano]) (g) (704 mg, 1,53 mmol), em atmosfera de azoto. A mistura reaccional ficou em 

agitação à temperatura ambiente durante 3 horas. Seguidamente, adicionou-se, lentamente, 

acetato de etilo para inactivar o excesso de LiAlH4 e foi adicionada uma solução de NH4Cl até 

pH=3. A fase orgânica foi extraída com éter dietílico lavada com água, seca sobre MgSO4 e o 

solvente foi removido obtendo-se h (578 mg, 82%). 

1H RMN (CDCl3) 0,71 (s, 3H); 0,82 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,37-1,97 (m, 9H); 2,26-2,38 (m, 3H); 

2,58 (m, 1H); 2,85-2,94 (m, 1H); 3,07-3,13 (m, 1H); 3,35-3,48 (m, 3H); 3,63 (d, gJ=11,4 Hz, 1H); 

4,10 (m, 1H); 5,01 (s, 2H); 6,70 (d, 1H, 4J=2,4Hz); 6,78 (d, 1H, 3J=8,4 Hz); 7,22-7,41 (m, 6H). 
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6.4.25.8. 3-O-benzil-7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-

dimetil-1’,3’-dioxano]) (i) 

 

A uma solução de 3-O-benzil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,7-diol-17-ona-17,17-(2’-*5’,5’-

dimetil-1’,3’-dioxano])  (h) (578 mg; 1,25 mmol) em THF seco (20 mL) foi adicionado NaH (1,8 

g, 0,08 mmol) e MeI (1,78 g, 781 L, 0,01 mol). A mistura reaccional ficou em agitação à 

temperatura ambiente durante 20 horas. Seguidamente, a mistura reaccional foi vertida em 

água fria e extraída com éter dietílico. A fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente foi 

removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (éter 

dietílico/n-hexano/clorofórmio; 5/1/1) obtendo-se i (458 mg, 77%). 

1H RMN (CDCl3) 0,71 (s, 3H); 0,80 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,25 – 2,05 (m, 6H); 2,35 (m, 2H); 2,65 

(m, 1H); 2,83 (m, 1H); 3,09 (d, 1H, J=18 Hz); 3,34 (s, 3H); 3,36-3,53 (m, 4H); 3,62-3,75 (m, 3H); 

5,01 (s, 2H, CH2Ph); 6,70 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,77 (dd, 1H, 4J=2,4Hz, 3J=8,4 Hz); 7,21-7,42 (m, 

6H). 

 

6.4.25.9. 7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17,dimetildioxano (j) 

 

A uma solução de 3-O-benzil-7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17-(2’-

*5’,5’-dimetil-1’,3’-dioxano]) (i) (458 mg, 0,96 mmol) em THF (20 mL) foi adicionado Pd/C a 10% 

(1,5 g). Fez-se borbulhar H2 na mistura reaccional à temperatura ambiente durante 24 horas. 

Seguidamente, a mistura reaccional foi filtrada sobre celite lavada com tetrahidrofurano e o 

solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 4/1/1) obtendo-se j (105 mg, 28,3%). 
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1H RMN (CDCl3) 0,72 (s, 3H); 0,81 (s, 3H); 1,15 (s, 3H); 1,20-1,55 (m, 3H); 1,6- 2,07 (m, 2H); 

2,28 – 2,87 (m, 2H); 2,62 – 2,64 (m, 1H); 2,74 – 2,81 (m, 1H); 3,00-3,07 (m, 1H); 3,34 (s, 3H); 

3,37-3,77 (m, 8H); 5,26 (s, 1H); 6,51 (dd, 1H, 4J=2,1 Hz); 6,59 (d, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 H); 7,15 

(d, 1H, 3J=8,4 Hz).  

 

6.4.25.10. 7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (k) 

 

Uma solução de 7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona-17,17,dimetildioxano (j) 

(410 mg, 1,1 mmol) e p-TsOH (83 mg, 0,43 mmol) em acetona (83 mL) ficou em agitação à 

temperatura ambiente durante 15 horas. Seguidamente, a mistura reaccional foi vertida para 

uma solução aquosa de Na2CO3. A mistura foi extraída com éter dietílico a fase orgânica lavada 

com água, seca sobre MgSO4 e o solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por 

cromatografia em coluna de sílica gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 4/1/1) obtendo-se 

k (242 mg, 76%). 

1H RMN (CDCl3) 0,87 (s, 3H), 1,24-1,68 (m, 6H), 1,83 – 2,24 (m, 3H), 2,39 -2,54 (m, 2H), 2,63 

– 2,69 (m, 1H), 2,79 – 2,86 (m, 1H), 3,11 (d, 1H), 3,38 (s, 3H), 3,66 (m, 1H), 6,57 (d, 1H, 4J= 2,4 

Hz), 6,63 (dd, 1H, 4J= 2,4 Hz, 3J= 8,4 Hz), 7,13 (d, 1H, 3J=8,4 Hz). 

 

6.4.25.11. 3-O-terc-butildimetilsiloxi-7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (l) 

 

Uma solução de cloreto de terc-butildimetilsililo (146 mg; 0,97 mmol) em DMF seco 

(1,7 mL) foi vertida para uma solução de 7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (k) (242 

mg; 0,80 mmol) e imidazolo (137 mg, 2,02 mmol) em DMF seco (3 mL) a 0ºC. A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante a noite. No dia seguinte o 

solvente foi removido e o crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 4/1/1) obtendo-se l (305 mg, 91,3%). 
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1H RMN (CDCl3) 0,05 (s, 6H); 0,87 (s, 3H); 0,96 (s, 9H); 1,45-1, 68 (m, 5H); 1,86-2,20 (m, 3H); 

2,40-2,53 (m, 2H); 2,65 (m, 1H); 2,78 – 2,85 (m, 1H); 3,11 (d, 1H, J=18 Hz); 3,36 (s, 3H); 3,66 (m, 

1H); 6,56 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,61 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 9,0Hz); 7,12 (d, 1H, 3J= 8,4 Hz). 

 

6.4.25.12. 3-O-terc-butildimetilsiloxi-7-metoxi-17-trimetilsililetinilestra-1,3,5(10)-

trieno-3,17-diol (m) 

 

A uma solução de TMSA (216 mg, 2,20 mmol) em THF seco (8 mL) foi adicionado n-

butilítio (1,1 mL, 1,58 M solução em n-hexano) a -78ºC, em atmosfera de azoto. A mistura 

reaccional ficou em agitação durante 30 minutos a -78ºC e 30 minutos a 0ºC. Seguidamente, a 

mistura reaccional foi novamente arrefecida a -78ºC e foi adicionada uma solução de 3-O-terc-

butildimetilsiloxi-7-metoxiestra-1,3,5(10)-trieno-3-ol-17-ona (l) (305 mg, 0,74 mmol) em THF 

seco (8 mL). A mistura reaccional foi aquecida lentamente à temperatura ambiente e ficou em 

agitação durante a noite. No dia seguinte foi adicionada uma solução saturada de NH4Cl e a 

mistura resultante foi extraída com éter dietílico, a fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e o 

solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 4/1/1) obtendo-se m (280 mg; 74%). 

1H RMN (CDCl3) 0,16 (2s, 15H); 0,83 (s, 3H); 0,95 (s, 9H); 1,40-2,81 (m, 13H); 3,20 (m, 1H); 

3,36 (s, 3H); 3,42 (m, 1H); 6,53 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,60 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 8,5 Hz); 7,14 (d, 

1H, 3J=8,7 Hz). 

 

7-metoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (15) 

 

 O composto 15 foi obtido fazendo reagir uma solução de 3-O-terc-butildimetilsiloxi-

7-metoxi-17-trimetilsililetinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (m) (280 mg, 0,54 mmol) em 

THF (10 mL) com fluoreto de tetrabutilamónio (565 mg, 2,16 mmol) a -10ºC. A mistura 

reaccional ficou em agitação contínua à temperatura ambiente durante 1 hora. Seguidamente, 
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foi adicionado éter dietílico (30 mL) e a mistura foi extraída. A fase orgânica foi seca sobre 

MgSO4 e o solvente removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna 

de sílica gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 4/1/1) obtendo-se 15 (133 mg, 74,6%). 

1H RMN (CDCl3) 0,86 (s, 3H); 1,27-2,53 (m, 10H); 2,61 (s, 1H); 2,59-2,70 (m, 1H); 2,76 (m, 

1H); 2,85 (m, 1H); 3,07 (d, 1H, J=17,5 Hz); 3,36 (s, 3H); 3,53 (m, 1H); 4,62-4,66 (m, 1H); 6,56 (d, 

1H, J=2,6 Hz); 6,64 (dd, 1H, J=2,8 Hz, J=8,4 Hz); 7,17 (d, 1H, J=8,4 Hz). 

13C RMN (CDCl3) 12,59; 22,83; 26,84; 32,84; 33,36; 36,16; 39,13; 43,32; 45,06; 47,42; 57,26; 

74,59; 75,15; 80,13; 87,52; 113,35; 116,07; 126,98; 132,33; 135,42; 153,71. 

m/z (ESI/MS): C21H26O3  Encontrado: 325,3 [M-H]- Calculado: 325,2 [M-H]- 

 

6.4.26. 17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (17) 

 

Uma solução de 17-etinilestradiol (14) (50 mg, 0,17 mmol), 1,4-diiodobenzeno (56,1 

mg, 0,17 mmol), CuI (1,3 mg, 6,8x10-3mmol) e Pd(PPh3)4 (9,4 mg, 3,4x10-3 mmol) em THF seco 

(5 mL) e trietilamina (5 mL) ficou em agitação à temperatura de refluxo durante cerca de 3 

horas, em atmosfera de N2. Seguidamente, o solvente foi removido e o crude resultante foi 

purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (acetato de etilo/n-hexano; 1/1) obtendo-

se 17 (31 mg, 37%). 

1H RMN (CDCl3) 0,83 (s, 3H); 1,24-2,42 (m, 12H); 2,79 (m, 3H); 6,54 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,60 

(dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 Hz); 7,14 (d, 3H, J=8,4 Hz), 7,62 (d, 2H, J=8,4 Hz). 

13C RMN (CDCl3) 12,87; 22,92; 26,44; 27,18; 29,42; 33,07; 39,93; 39,44; 43,62; 47,67; 49,81; 

79,02; 83,90; 94,97; 96,71; 112,68; 115,02; 122,47; 126,57; 129,5; 133,18; 137,44; 139,32; 

154,90. 

m/z (ESI/MS): C26H27O2I Encontrado: 498,9 [M+H]+ Calculado: 499,1 [M+H]+ 

 

6.4.27. 7-metoxi-17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (18) 
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Este composto foi sintetizado por um processo idêntico ao descrito em 6.4.26 para 17. 

Começando com 15 (30 mg, 0,09 mmol), 1,4-diiodobenzeno (21,6 mg, 0,09 mmol), CuI (1,0 mg, 

3,6x10-3 mmol) e Pd(PPh3)4 (2,1 mg, 1,8x10-3 mmol), THF seco (5 mL) e com trietilamina (5 mL), 

obtendo-se 18, após tratamento adequado (19 mg, 40%).  

1H RMN (CDCl3) 0,83 (s, 3H); 1,22- 2,47 (m, 10H); 2,59 – 2,65 (m, 1H); 2,76 – 2,81 (m, 2H); 

3,05 (d, 1H, J=17,5 Hz); 3,34 (s, 3H); 3,54 (m, 1H); 4,80 (s, 1H); 6,54 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,61 (dd, 

1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 8,4 Hz); 7,15 (d, 3H, J=8,4 Hz); 7,62 (d, 2H, J=8,4 Hz). 

13C RMN (CDCl3) 12,93; 23,01; 26,91; 33,23; 33,35; 36,40; 39,19; 43,45; 47,95; 57,27; 75,13; 

80,63; 85,47; 94,40; 113,34; 116,07; 122,73; 127,10; 132,23; 132,23; 135,44; 137,67; 153,69. 

m/z (ESI/MS): C27H29O3I Encontrado: 527,3 [M-H]- Calculado: 527,1 [M-H]- 

 

6.4.28. 7-propoxi-17-(4’-iodofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (19) 

 

Este composto foi sintetizado por um processo idêntico ao descrito em 6.4.26 para 17. 

Começando com 7-propoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (16) (30 mg, 0,08 

mmol), 1,4-diiodobenzeno (17,8 mg, 0,08 mmol), CuI (0,6 mg, 3,2x10-3 mmol), Pd(PPh3)4 (1,8 

mg, 1,6x10-3 mmol), THF seco (5 mL) e com trietilamina (5 mL), obtendo-se 19, após 

tratamento adequado (18 mg, 38 %). 

1H RMN (CDCl3) 0,82 (s, 3H); 0,86 (t, 3H); 1,21-2,43 (m, 12H); 2,58 (s, 1H); 2,66-2,82 (m, 2H); 

2,99 (m, 1H); 3,22 (m, 1H); 3,55 (m, 2H); 4,72 (s, 1H); 6,55 (d, 1H, 4J=2,4Hz); 6,61 (dd, 1H, 4J=2,4 

Hz, 3J=8,4 Hz); 7,14 (m, 3H); 7,61 (d, 2H). 

13C RMN (CDCl3) 9,73; 11,41; 21,60; 22,40; 25,33; 31,49; 32,96; 34,65; 37,92; 42,16; 43,57; 

46,02; 69,86; 72,03; 78,89; 84,12; 93,09; 111,87; 114,26; 121,48; 125,59; 130,31; 131,48; 

134,65; 136,38; 152,31. 

m/z (ESI/MS): C29H33O3I Encontrado: 557,2 [M+H]+ Calculado: 557,1 [M+H]+ 
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6.4.29. 17-(4’-fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (20) 

 

Este composto foi sintetizado por um processo idêntico ao descrito em 6.4.26 para 17. 

Começando com 17-etinilestradiol (14) (100 mg, 0,34 mmol), 1,4-fluoroiodobenzeno (40 L, 

0,34 mmol), CuI (2,7 mg, 1,4x10-2 mmol), Pd(PPh3)4 (7,9 mg, 6,8x10-3 mmol), THF seco (5 mL) e 

com trietilamina (5 mL), obtendo-se 22, após tratamento adequado (66 mg, 50%). 

1H RMN (CDCl3) 0,92 (s, 3H); 1,22-2,40 (m, 12H); 2,88 (m, 3H); 6,56 (d, 1H, 4J=2,7Hz); 6,63 

(dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=8,4 Hz); 6,99 (m, 2H); 7,14 (d, 1H, 3J=8,4 Hz); 7,41 (m, 2H). 

13C RMN (CDCl3) 12,97; 23,05; 26,64; 27,44; 29,88; 32,97; 39,17; 39,63; 43,74; 47,38; 49,68; 

74,42; 80,24; 87,70; 112,98; 115,53; 115,82 (d, JF-C=22Hz); 126,80; 132,74; 133,81 (d, JF-C=8,3 

Hz); 138,48; 153,65; 162,72 (d, JF-C=248,3 Hz). 

19F RMN (CDCl3) -111,41 (quint.) 

m/z (ESI/MS): C26H27O2F Encontrado: 391,2 [M+H]+ Calculado: 391,2 [M+H]+ 

 

6.4.30. 7-metoxi-17-(4’-fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (21) 

 

Este composto foi sintetizado por um processo idêntico ao descrito em 6.4.26 para 17. 

Começando com 15 (80 mg, 0,24 mmol), 1,4-fluoroiodobenzene (27 L, 0,24 mmol), CuI (1,8 

mg, 9,6x10-3 mmol), Pd(PPh3)4 (5,54 mg, 4,8x10-3 mmol), THF seco (5 mL) e com trietilamina (5 

mL), obtendo-se 21, após tratamento adequado (82 mg, 80%). 

1H RMN (CDCl3) 0,89 (s, 3H), 1,27-2,47 (m, 10H), 2,58-2,66 (m, 1H), 2,74-2,81 (m, 2H); 3,03 

(d, 1H, J=17,7 Hz), 3,34 (s, 3H), 3,54 (m, 1H), 5,65 (s, 1H), 6,53 (d, 1H, 4J= 2,4 Hz), 6,60 (dd, 1H, 

4J=2,7 Hz, 3J= 9,0 Hz), 6,98 (m, 2H), 7,13 (d, 1H, 3J= 8,4 Hz), 7,41 (m, 2H). 

13C RMN (CDCl3) 12,96; 23,01; 26,96; 33,24; 33,39; 36,33; 39,21; 43,40; 45,44; 47,96; 57,23; 

75,29; 80,63; 85,35; 113,44; 115,75 (d, JF-C = 22,0 Hz); 116,12; 119,34; 127,02; 131,94; 133,75; 

133,81 (d, JF-C = 9,3 Hz); 135,28; 153,99; 162,69 (d, JF-C = 247,7 Hz). 

19F RMN (CDCl3) -111,46 (quint.) 
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m/z (ESI/MS): C27H29O3F Encontrado: 419,1 [M-H]- Calculado: 419,2 [M-H]- 

HPLC: tr= 3,18 minutos (método 5)  

 

6.4.31. 7-propoxi-17-(4’-fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (22) 

 

Este composto foi sintetizado por um processo idêntico ao descrito em 6.4.26 para 17. 

Começando com 7-propoxi-17-etinilestra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (16) (40 mg, 0,11 

mmol), 1,4-fluoroiodobenzeno (12,7 L, 0,11 mmol), CuI (1,0 mg, 4,4x10-3 mmol), Pd(PPh3)4 

(2,5 mg, 2,2x10-3 mmol), THF seco (5 mL) e com trietilamina (5 mL), obtendo-se 22, após 

tratamento adequado (25 mg, 50%). 

1H RMN (CDCl3) 0,82 (s, 3H); 0,86 (t, 3H); 1,22-2,44 (m, 13H); 2,58 (m, 1H); 2,69-2,84 (m, 2H); 

3,00 (m, 1H); 3,21-3,26 (m, 1H); 3,58-3,65 (m, 2H); 5,06 (s,1H); 6,53 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,61 

(dd,1 H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 Hz); 6,97 (m, 2H); 7,15 (d, 1H, 3J=8,4 Hz); 7,38 (m, 2H). 

13C RMN (CDCl3) 9,73; 11,43; 21,60; 22,29; 25,36; 31,82; 32,97; 34,82; 37,93; 42,17; 43,85; 

46,54; 65,88; 72,18; 79,40; 83,98; 91,26; 111,93; 114,47 (d, JF-C=22Hz); 114,79; 118,06; 125,59; 

131,22; 132,39 (d, JF-C=8,25 Hz); 132,41; 134,53; 152,44; 161,38 (d, JF-C=247,7 Hz). 

19F RMN (CDCl3) -111,44 (quint.) 

m/z (ESI/MS): C29H33O3F Encontrado: 449,4 [M+H]+ Calculado: 449,2 [M+H]+ 

 

6.4.32. 4-iodo-difeniliodónio (25) 

 

Uma suspensão de diacetato de iodobenzeno (1,22g; 3,8 mmol) em diclorometano 

seco (20 mL) foi arrefecida a 0ºC e adicionado, gota a gota, ácido trifluorometanosulfónico 

(0,67 mL, 7,6 mmol) durante cerca de 2 horas, sob atmosfera de azoto. Seguidamente, a 

mistura foi aquecida à temperatura ambiente e ficou em agitação durante 1 hora. Após a 

formação de uma solução amarela clara, a mistura foi arrefecida a 0ºC e adicionou-se uma 

solução de iodobenzeno (0,44 mL, 4 mmol) em diclorometano (5 mL) e a mistura ficou em 

agitação até à temperatura ambiente durante a noite. No dia seguinte, o solvente foi removido 
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e o resíduo resultante foi lavado com éter dietílico e seco a pressão reduzida originando-se 25 

(1,76 g, 83%). 

1H RMN (DMSO) : 7,50 (t, 2H); 7,63 (t, 1H); 7,86 (d, 2H); 7,97 (d, 2H); 8,21 (dd, 2H). 

13C RMN (DMSO) : 100,94; 116,53; 117,36; 132,47; 132,82; 135,86; 137,45; 141,06. 

m/z (ESI/MS): C12H9I2
+

 CF3SO3
-
 Encontrado: 407,2 [M] + Calculado: 406,9 [M] + 

Ponto de fusão: 212-215ºC. 

 

6.4.33. 4-iodo-1-diacetato de iodobenzeno (27) 

 

Uma suspensão de 1,4-diiodobenzeno (3,29 g, 10 mmol) numa solução de ácido 

peracético a 40% (19 mL) foi cuidadosamente aquecida até 40ºC e depois ficou em agitação à 

temperatura de refluxo até à formação de um precipitado amarelo. Depois de arrefecida a 

mistura foi filtrada e o precipitado foi lavado com ácido acético e recristalizado de uma mistura 

de ácido acético e anidrido acético na proporção 4:1, originando 27, sob na forma de um sólido 

branco (2,84 g, 63%). 

1H RMN (DMSO) : 1,89 (s, 6H); 7,49 (m, 4H). 

Análise Elementar para C10H10I2O4. Encontrado: C, 26.50; H, 2.47 Calculado: C, 26.81; H, 2.25 

Ponto de fusão: 170-172ºC. 

 

6.4.34. 4-iodo-4’-metildifeniliodónio (28) 

 

Uma suspensão de 4-iodo-1-diacetato de iodobenzeno (27) (582 mg, 1,3 mmol) em 

diclorometano (20 mL) foi arrefecida a -30ºC em atmosfera de azoto. Seguidamente, foi 

adicionado, gota a gota, ácido trifluorometanosulfónico (230 L, 2,6 mmol) durante 2 horas. A 

mistura foi aquecida à temperatura ambiente e foi adicionado mais ácido 

trifluorometanosulfónico (100 L, 1,13 mmol) formando-se uma solução amarela clara. Depois 

de arrefecer novamente a mistura a -30ºC, foi adicionada uma solução de tolueno (120 mg, 1,3 

mmol) em diclorometano (1 mL) e a mistura foi aquecida a -15ºC. A mistura ficou em agitação 

até à temperatura ambiente durante a noite. Formou-se um óleo castanho que foi filtrado e 

lavado com éter dietílico a 4ºC obtendo-se o 28 na forma de um sólido branco (348 mg, 47%). 
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1H RMN (DMSO) : 2,33 (d, 3H); 7,90-7,96 (m, 8H). 

m/z (ESI/MS): C13H11I2
+CF3SO3

- Encontrado: 421,3 [M] + Calculado: 420,9 [M] + 

Ponto de fusão: 212-215ºC. 

 

6.4.35. 17-(4’-trimetilestanhilfeniletinil)-estra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol (30) 

 

A uma solução de 17-(4’-iodofeniletinil)-estra-1,3,5(10),6-tetraeno-3,17-diol (23) (10 

mg; 0,02 mmol) em tolueno seco (6,2 mL) foi adicionado (Sn(CH3)3)2 (84 l, 0,41 mmol) e uma 

quantidade catalítica de Pd(PPh3)4. A mistura ficou em agitação à temperatura de refluxo, em 

atmosfera de azoto, durante 24 horas. Seguidamente, a mistura foi filtrada sobre celite e o 

solvente foi removido. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel (éter dietílico/n-hexano/clorofórmio; 1/1/1) de que resultou o composto 30 (9,4 mg, 88%). 

1H RMN (CDCl3)  0,36 (s, 9H); 0,92 (s, 3H); 1,17-2,45 (m, 11H); 5,97 (dd, 1H, 3J= 2,4 Hz, 3J=9,6 

Hz); 6,40 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 9,6 Hz); 6,56 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,65 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,1 

Hz); 7,11 (d, 1H, 3J=8,1 Hz); 7,36 (d, 2H, J=8,4 Hz); 7,41 (d, 2H, J=8,1 Hz). 

13C RMN (CDCl3) -9,30; 12,91; 23,02; 24,52; 32,79; 39,16; 39,58; 42,01; 48,20; 48,42; 80,40; 

86,50; 92,86; 113,22; 113,51; 122,75; 124,74; 127,87; 131,07; 131,70; 133,23; 135,87; 135,90; 

143,63; 154,25. 

HPLC: tr=19,95 minutos (método 6). 

 

6.4.36. N-(2-bromoetil)-3,5-dimetil-1H-pirazolo (31) 

 

A uma solução de 3,5-dimetilpirazolo (5,0 g; 0,05 mol) em 1,2-dibromoetano (45 mL, 

0,52 mol) foi adicionada uma solução aquosa de NaOH a 40% (15,6 mL) e brometo de 

tetrabultilamónio (0,432 g, 0,001 mol). A mistura foi aquecida à temperatura de refluxo 

durante 2 horas. Após arrefecer à temperatura ambiente, procedeu-se à separação de fases. A 

fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e evaporado solvente a pressão reduzida. O sólido 
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resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (acetato de etilo) obtendo-

se 31 (3,3 g, 31,2%). 

1H RMN (CDCl3) 2,29 (s, 3H); 2,32 (s, 3H); 4,26 (t, 2H); 4,53 (t, 2H); 5,93 (s, 1H). 

 

6.4.37. terc-butil-2-aminoetilcarbamato  (ii) 

 

Uma solução de dicarbonato de di-terc-butilo (15 g, 0,069 mol) em dioxano (90 mL) foi 

adicionada lentamente a uma solução de etilenodiamina (37 mL, 0,55 mol) em dioxano (100 

mL). A mistura reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante 22 horas em 

atmosfera de azoto. Após remoção do solvente foi adicionada água e o resíduo resultante foi 

filtrado a pressão reduzida. O filtrado foi extraído com clorofórmio, a fase orgânica seca sobre 

MgSO4 e o solvente evaporado a pressão reduzida, obtendo-se ii (7,9 g; 72%). 

1H RMN (CDCl3) 1,410 (s, 9H); 2,760 (t, 2H); 3,133 (q, 2H); 4,885 (s, 1H). 

 

6.4.38. terc-butil-2-[2(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etilamino]etilcarbamato (L1) 

 

A uma solução de 30 (3,29 g, 0,016 mol) e ii (3,87 g, 0,02mol) em acetonitrilo seco (18 

mL) foi adicionado K2CO3 (3,34 g, 0,02 mol) e KI (0,13 g, 8x10-4 mol). A mistura reaccional ficou 

em agitação à temperatura de refluxo durante a noite em atmosfera de azoto. No dia seguinte, 

a mistura reaccional foi filtrada para retirar o precipitado de K2CO3 e o solvente foi removido. 

O sólido resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel 

(clorofórmio/metanol; 9/0,5) obtendo-se L1 (3.9 g; 85%). 

1H RMN (CDCl3) 1,38 (s, 9H); 2,15 (s, 3H); 2,18 (s, 3H); 5,24 (t, 2H); 2,93 (t, 2H); 3,14 (m, 2H); 

3,99 (t, 2H): 5, 10 (s, 1H); 5,73 (s, 1H). 
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6.4.39.terc-butil-2-((4-bromofeniletil)(2-((3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil)amino) 

etilcarbamato (L2) 

 

A L1 (200mg, 0,708 mmol) foi adicionado 1-bromo-4-(2-bromoetil)benzeno (300l, 2 

mmol), TBAB (2mg, 0,01 mmol) e uma solução aquosa de NaOH a 40% (0,2 mL).  A mistura 

reaccional foi aquecida à temperatura de refluxo durante cerca de 3 horas. Depois de 

arrefecida, a mistura resultante foi extraída com clorofórmio, a fase orgânica seca sobre 

MgSO4 e o solvente foi removido. O sólido resultante foi purificado por cromatografia em 

coluna de sílica gel (clorofórmio/metano 9,8/0,2) obtendo-se L2 (172,8 mg; 52%). 

1H RMN (CDCl3) 1,41 (s, 9H); 2,14 (s, 3H); 2,19 (s, 3H); 2,61 (m, 6H); 2,85 (t, 2H); 3,01 (m, 

2H); 3,91 (t, 2H); 4,84 (s, 1H); 5,75 (s, 1H); 6,90 (d, 2H); 7,32 (d, 2H). 

13C RMN (CDCl3) 11,31; 13,81; 28,71; 33,27; 38,84; 47,04; 53,64; 56,31; 63,47; 79,19; 105,30; 

120,02; 130,76; 131,62; 133,43; 139,44; 144,86; 156,27. 

m/z (ESI/MS): C22H33N4O2Br Encontrado: 467,0 [M+H]+ Calculado: 467,2 [M+H]+ 

 

6.4.40. 17-[ (2-terc-butiloxicarbonilamino-etil)-(2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-etil)-

amino)-(4-etilfenil]-etinil-estra-1,3,5(10)-trieno3,17-diol (L3) 

 

Uma solução de Pd(PPh3)2Cl2 (15,10 mg, 0,02 mmol) em isopropilamina (5 mL) 

permaneceu em agitação à temperatura ambiente durante 10 minutos. Seguidamente, foi 

adicionada uma solução de CuI (4,1 mg, 0,02 mmol) e L2 (100 mg, 0,215 mmol) em acetonitrilo 

seco (5 mL) e a mistura ficou em agitação à temperatura ambiente durante 5 minutos. Passado 

esse tempo foi adicionado 17etinilestradiol (63,7 mg; 0,215 mmol). A mistura reaccional foi 

aquecida a 55ºC durante cerca de 4 horas. Seguidamente, o solvente foi removido e o sólido 
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resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (clorofórmio/metanol 

9,5/0,5) obtendo-se L3 (80 mg, 55%). 

1H RMN (CDCl3) 0,83 (s, 3H); 1,20-2,37 (m, 12H); 1,34 (s, 9H); 2,21 (s, 3H); 2,26 (s, 3H); 2,52-

2,63 (m, 6H); 2,77 (m, 3H); 2,86 (m, 2H); 3,03 (m, 2H); 3,93 (t, 2H); 5,77 (s, 1H); 6,55 (d, 1H, 

4J=2,4 Hz), 6,61 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 Hz); 7,01 (d, 2H); 7,13 (d, 1H, 3J=8,1 Hz); 7,31 (d, 2H).  

13C RMN: (CDCl3) 10,92; 12,75; 13,22; 22,85; 26,41; 27,18; 28,37; 29,57; 32,98; 33,18; 38,92; 

39,42; 43,27; 46,60; 47,53; 47,81; 49,62; 53,04; 53,42; 55,64; 80,41; 85,77; 92,42; 105,06; 

112,81; 115,33; 120,52; 126,27; 128,60; 131,56; 137,77; 139,32; 140,44; 147,53; 154,21. 

m/z (ESI/MS): C42H56N4O4 Encontrado: 681,2 [M+H]+ Calculado: 681,4 [M+H]+
 

 

6.4.41. 17-[(N-(2-(3,5-dimetil)-1H-pirazol-1-il)etil)etano-1,2-diamina)-(4-etilfenil)]-

etinil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (L4) 

 

A uma solução L3 (111 mg, 0,16 mmol) em metanol (5 mL) foi adicionado, lentamente, 

a 0ºC uma solução de HCl concentrado (1 mL). A mistura reaccional permaneceu em agitação à 

temperatura ambiente durante 24 horas. Seguidamente, o solvente foi removido e o sólido 

resultante foi purificado por HPLC (método 7) obtendo-se L4 (32 mg, 34%). 

1H RMN (CD3OD) 0,86 (s, 3H); 1,15-2,32 (m, 12H); 2,16 (s, 3H); 2,31 (s, 3H); 2,76-2,87 (m, 

7H); 3,07 (m, 2H); 3,17 (m,2H); 3,74(m, 2H); 4,27 (m, 2H); 5,96 (s, 1H); 6,46 (d, 1H, 4J=2,7 Hz); 

6,52 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 Hz); 7,07 (m, 2H); 7,16 (d, 1H, 3J=8,1 Hz); 7,35 (m, 2H). 

13C RMN: (CDCl3) 11,16; 13,34; 13,51; 23,74; 27,54; 28,37; 30,59; 34,28; 35,23; 39,80; 39,86; 

40,89; 41,08; 43,50; 44,70; 45,13; 51,07; 51,88; 56,14; 70,65; 80,81; 84,58; 94,67; 109,51; 

113,74; 115,97; 123,64; 127,24; 130,33; 132,38; 132,89; 137,16; 138,67; 138,72; 148,08; 

155,76. 

m/z (ESI/MS): C37H48N4O2 Encontrado: 581,8 [M+H]+ Calculado: 581,4 [M+H]+ 

Análise Elementar para C37H48N4O2.2CF3COOH Encontrado: %C 61,09, %N 6,95, %H 6,30. 

Calculado: %C 60,88, %N 6,93, %H 6,23. 

HPLC: tr = 8,11 minutos (método 9) 
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6.4.42. 5-(bromopiridin-2-il)-metanol (32) 

 

A uma solução de 5-(bromopiridin-2-il)-carbaldeído (700 mg, 3,76 mmol) em metanol 

seco (8 mL) foi adicionado, lentamente, NaBH4 (286,2 mg, 7,53 mmol). A mistura ficou em 

agitação à temperatura ambiente durante a noite. No dia seguinte, o solvente foi evaporado. 

O sólido resultante foi dissolvido em acetato de etilo, lavado com uma solução saturada de 

Na2CO3. A fase orgânica foi seca sobre MgSO4 e o solvente foi removido obtendo-se 32 na 

forma de sólido branco (657 mg, 93%). 

1H RMN (CD3OD) 4,64 (s, 2H); 7,48 (d, 1H, J=8,4 Hz); 7,99 (dd, 1H, J=2,1 HZ, J=8,4 Hz); 8,55 

(d, 1H, J= 2,1 Hz). 

13C RMN (CD3OD)63,94; 118,76; 122,38; 139,97; 149,35; 160,21. 

 

6.4.43. 5-(bromopiridin-2-il)-bromoetilo (33) 

 

Uma solução de PPh3 (2,01 g, 7,68 mmol) em THF seco (8 mL) foi adicionada, gota a 

gota, a uma mistura de 32 (657 mg, 3,49 mmol) e de CBr4 (2,3 g, 6,98 mmol). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura ambiente durante a noite. No dia seguinte, a 

suspensão formada foi filtrada e o solvente removido a pressão reduzida. O sólido resultante 

foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (diclorometano/metanol; 9,8/0,2) 

obtendo-se 33 (507 mg, 58%). 

1H RMN (CD3OD) 4,54 (s, 2H); 7,45 (d, 1H, J=9,0 Hz); 7,96 (dd, 1H, J=8,4Hz); 8,57 (d, 1H, J=2,4 

Hz). 

13C RMN (CD3OD)31,82; 120,07; 125,42; 140,50; 150,17; 156,03. 

 

6.4.44. 2-((5-bromopiridin-2-il)-metilamino)-acetato de etilo (L5) 

 

A uma solução de éster de glicina (31 mg, 0,22 mmol), K2CO3 (60,7 mg, 0,44 mmol) e KI 

(2 mg, 0,011mmol) em acetonitrilo seco (5 mL) foi adicionado, gota a gota, uma solução de 32 

(55 mg, 0,22 mmol) em acetonitrilo seco (5 mL). A mistura ficou em agitação à temperatura de 
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refluxo durante a noite. No dia seguinte, a suspensão foi filtrada e o solvente foi removido a 

pressão reduzida. O crude resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica gel 

(clorofórmio/metanol; 9,5/0,5) obtendo-se L5 (28 mg, 47%). 

1H RMN (CD3OD) 1,25 (t, 3H); 3,42 (s, 2H); 3,87 (s, 2H); 4,17 (q, 2H); 7,38 (d, 1H, J=8,4Hz); 

7,94 (dd, 1H, J=2,4Hz, J=8,4Hz); 8,58 (d, 1H, J=2,4Hz). 

13C RMN (CD3OD)13,35; 49,44; 52,95; 60,73; 119,03; 124,20; 139,78; 149,82; 157,82; 

172,02. 

m/z (ESI/MS): C10H13N2O2Br Encontrado: 297,0 [M+Na]+ Calculado: 297,0 [M+H]+ 

 

6.4.45. 2-[5-((17-etinil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol)piridin-2il)-2metilamino] 

acetato de etilo (L6) 

 

Uma solução de Pd(OAc)2 (4,2 mg, 0,0185 mmol) e PPh3 (9,7 mg, 0,037 mmol) em 

dietilamina (5 mL) ficou em agitação à temperatura ambiente durante 10 minutos em 

atmosfera de azoto. Seguidamente, foi adicionado CuI (7 mg, 0,037 mmol) e L5 (100 mg, 0,37 

mmol) e a mistura ficou em agitação à temperatura ambiente durante 5 minutos. Passado esse 

tempo foi adicionado 17-etinilestradiol (110 mg, 0,37mmol). A mistura ficou em agitação a 

55ºC durante 4 horas. Seguidamente, o solvente foi removido e o sólido resultante foi 

purificado por cromatografia em coluna de sílica gel (clorofórmio/metanol; 9,8/0,2) obtendo-

se L6 (122mg, 68%). 

1H RMN (CDCl3) 0,84 (s, 3H); 1,23 (t, 3H); 1,20-2,40 (m, 13H); 2,77 (m, 2H); 3,43 (s, 2H); 3,93 

(s, 2H); 4,17 (q, 2H); 6,52 (d, 1H, 4J=2,4Hz); 6,59 (dd, 1H, 4J=2,4Hz, 3J=8,4Hz); 7,12 (d, 

1H,3J=8,4Hz); 7,29 (d, 1H, J=7,5 Hz); 7,68 (dd, 1H, J=2,4 Hz, J=8,7 Hz); 8,60 (s, 1H). 

13C RMN (CDCl3)12,90; 14,20; 22,96; 26,46; 27,24; 29,64; 33,15; 38,94; 39,49; 43,62; 47,72; 

49,90; 50,84; 54,09; 60,92; 80,37; 83,40; 96,14; 112,78; 115,29; 121,68; 126,52; 132,18; 

138,16; 139,31; 151,66; 153,70; 159,10; 170,20. 

m/z (ESI/MS): C30H36N2O4  Encontrado: 489,3 [M+H]+ Calculado: 489,3 [M+H]+ 
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6.4.46. Ácido 2-[5-(17-etinil-estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol)piridin-2-il)2-

metialmino] acético (L7) 

 

A uma solução de L6 (45 mg, 0,10 mmol) em THF (10 mL) foi adicionada uma solução de 

NaOH a 20% (4 mL) e a mistura reaccional ficou em agitação à temperatura de refluxo e 

durante a noite. No dia seguinte, a solução foi neutralizada com uma solução de HCl a 20% e o 

solvente foi removido. O sólido resultante foi dissolvido em tetrahidrofurano formando-se 

uma suspensão que foi filtrada. O solvente da solução foi removido em vácuo, obtendo-se L7 

(40mg, 94%). 

1H RMN (CD3OD) 0,83 (s, 3H); 1,15-2,40 (m, 13H); 2,77 (m, 2H); 3,58 (s, 2H); 4,36 (s, 2H); 

6,47 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,53 (dd, 1H, 4J=2,7 Hz, 3J=8,4 Hz); 7,09 (d, 1H,3 J=8,4 Hz); 7,41 (d, 1H, 

J=8,1Hz); 7,85 (dd, 1H, J=2,1 Hz, J=8,4 Hz); 8,65 (d, 1H, J=1,5 Hz). 

13C RMN (CD3OD)12,23; 22,66; 26,47; 27,30; 29,50; 34,22; 38,71; 39,82; 43,67; 47,00; 47,29; 

48,71; 50,17; 79,86; 83,51; 98,00; 112,61; 114,87; 122,49; 124,97; 126,20; 128,39; 131,19; 

137,60; 139,78; 151,45; 154,71; 167,65. 

m/z (ESI/MS): C28H32N2O4 Encontrado: 461,3 [M+H]+ Calculado: 461,2 [M+H]+ 

IR max (KBr)/cm-1: 1584 ((C=O)). 

Análise Elementar para C28H32N2O4. Encontrado: %C 73,08, %N 6,00, %H 6,95. Calculado: %C 

73,02, %N 6,08, %H 7,00. 

HPLC: tr = 19,82 minutos (método 11). 

 

6.4.47. Preparação dos complexos de Re(I) descritos no capítulo 4 

 

[Re(CO)3(
3-L4)]+ (C4) 
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A uma solução de L4 (51,9 mg, 0,09 mmol) em metanol (4 mL) a pH 7-8 foi adicionada 

uma solução de fac-[Re(CO)3(H2O)3)Br em metanol. A mistura reaccional ficou em agitação à 

temperatura de refluxo durante a noite. No dia seguinte, o solvente foi removido e o sólido 

resultante foi purificado por HPLC (método 9) obtendo-se 4 (25 mg; 33%). 

1H RMN (CD3OD) 0,91 (s, 3H); 1,28-2,51 (m, 12H); 2,37 (s, 3H); 2,45 (s, 3H); 2,51 (m, 1H); 

2,82 (m, 5H); 2,92 (m,2H); 3,55 (m, 4H); 3,76 (m, 1H); 4,10 (m, 1H); 4,27 (dd, 1H); 4,55 (dd, 1H); 

5,50 (m, 1H); 6,22 (s, 1H); 6,47 (d, 1H, 4J=2,4 Hz); 6,53 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J= 8,4 Hz); 7,10 (d, 

1H, 3J=8,4 Hz); 7,31 (d, 2H); 7,42 (d, 2H). 

13C RMN (CD3OD)10,39; 12,34; 14,86; 22,69; 26,63; 27,50; 29,59; 31,19; 33,26; 38,78; 40,04; 

42,54; 44,07; 46,98; 48,69; 50,01; 53,53; 62,20; 68,72; 79,71; 84,83; 93,44; 108,12; 112,59; 

114,88; 122,25; 126,12; 128,96; 131,29; 131,83; 137,66; 138,00; 144,21; 153,95; 154,80; 

192,42; 193,67; 194,14. 

m/z (ESI/MS): C40H48N4O5Re Encontrado: 851,1 [M]+ Calculado: 851,3 [M]+ 

IR max (KBr)/cm-1: 1912; 2030 ((CO)).  

Análise Elementar para C42H48N4O7F3Re.CF3COOH. Encontrado: %C 49,01, %N 4,64, %H 5,27. 

Calculado: %C 49,02, %N 5,20, %H 4,58. 

HPLC: tr = 23,26 minutos (método 10), tr= 16,16 minutos (método 9). 

 

 

[Re(CO)3(k
3-L7)]+ (C5) 

 

A uma solução de L7 (40 mg, 0,10 mmol) em metanol (8 mL) a pH 6-7 foi adicionada 

uma solução de fac-[Re(CO)3(H2O)3)Br (40 mg, 0,10 mmol) em metanol (2 mL). A mistura 

reaccional ficou em agitação à temperatura de refluxo durante a noite. No dia seguinte, o 

solvente foi removido e o sólido resultante foi purificado por cromatografia em coluna de sílica 

gel (clorofórmio/metanol/hidróxido de amónio; 8/2/0,2) obtendo-se 5 (36 mg, 57%). 

1H RMN (CD3OD) 0,83 (s, 3H); 1,28-2,38 (m, 13H); 2,77 (m, 2H); 3,72 (s, 2H); 4,29 (s, 1H); 

4,56 (s, 2H); 6,47 (d, 1H, 4J=2,4Hz); 6,53 (dd, 1H, 4J=2,4 Hz, 3J=8,4 Hz); 7,08 (d, 1H, 3J=8,4 Hz); 

7,68 (d, 1H, J=8,4 Hz); 8,05 (dd, 1H, J=2,7Hz, J=9,0 Hz); 8,82 (s, 1H). 

13C RMN (CD3OD)12,27; 22,72; 26,58; 27,45; 29,56; 33,36; 38,64; 40,00; 43,95; 46,99; 50,21; 

53,82; 62,23; 79,74; 99,00; 112,61; 114,89; 122,29; 123,51; 126,14; 131,21; 137,63; 141,94; 

154,01; 154,78; 158,91; 182,93; 195,17; 195,97; 196,78. 
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m/z (ESI/MS): C31H32N2O7Re Encontrado: 732,3 [M+H]+ Calculado: : 732,3 [M+H]+ 

IR max (KBr)/cm-1: 1889; 2028 ((CO)), 1612 ((C=O)). 

Análise Elementar para C31H32N2O7Re. Encontrado: %C 51,00, %N 3,75, %H 4,50. Calculado: 

%C 50,95, %N 3,83, %H 4,41.  

HPLC: tr = 23,67 minutos (método 11). 

 

 

6.5.Preparação compostos radioactivos 

Todos os procedimentos que envolveram a manipulação de substâncias radioactivas 

não seladas foram efectuados num laboratório com as condições exigidas pelas normas de 

protecção e segurança radiológica, em vigor. Dentro do laboratório é sempre utilizado 

dosímetro individual (dosimetro de peito) e dosimetro de extremidade (dosimetro de anel) 

que permite determinar a dose de radiação recebida pelo operador. Antes de sair do 

laboratório é obrigatório monitorar pés, mãos e corpo num detector de radiação adequado 

para esse fim. 

 

 6.5.1.Radioiodação  

A marcação de compostos com 125I foi efectuada em caixa de luvas com depressão e 

condições necessárias à manipulação deste radionuclídeo. O 125I-NaI “carrier free” usado nas 

marcações foi adquirido à Perkin Elmer, UK. A detecção simultânea da radiação gama e 

detecção UV a 254 nm permitiu assegurar a recolha do produto radioiodado 

radioquimicamente puro e isento dos precursores. Os rendimentos radioquímicos são 

definidos como a razão entre a actividade do produto final e a actividade total usada na 

preparação do composto radioactivo. 

 

6.5.1.1.Síntese de 125I-6a e 125I-6b descritos no capítulo 2. 

A uma solução dos precursores organometálicos 7a e 7b (100 g, 0,18 mol) em 

metanol (100 L) foi adicionada uma solução oxidante constituída por peróxido hidrogénio a 

30% e ácido acético glacial (1:3 v/v) e 125I-NaI (5 L, 871 Ci, 32,2 MBq). A mistura foi agitada e 

ficou a reagir durante 10 minutos à temperatura ambiente. Seguidamente, a mistura 

reaccional foi diluída com água (100 L) e foi adicionada uma solução de HCl 0,1N (100 L). A 

mistura foi eluída numa cartridge de Sep-Pak C18. A cartridge foi lavada com água (10 mL) e o 

produto radioiodado foi eluído com metanol (2 mL). Seguidamente, o composto foi purificado 



6. Parte Experimental 

180 
 

por HPLC como descrito em 6.3. As fracções correspondentes ao produto radioiodado foram 

recolhidas e analisadas por HPLC analítico para avaliar a sua pureza radioquímica. Juntaram-se 

as fracções de elevada pureza química e radioquímica, evaporou-se o eluente sob corrente de 

azoto e o resíduo foi reconstituído em solução salina contendo 1% de Tween-20.  

 

125I-6a 

Rendimento: 51% 

HPLC:  

Purificação: tr= 9,30 minutos (método 1b) 

Análise: tr= 8,14 minutos (método 1a) 

 

 125I-6b 

Rendimento: 33% 

HPLC:  

Purificação e análise: tr= 10,78 minutos (método 2) 

 

 

6.5.1.2. Síntese de 125I-13a - 125I-13d descritos no subcapítulo 3 

A uma solução dos precursores organometálicos (100 g) em metanol (100 L) foram 

adicionados 50 L de uma solução de acetato de sódio em ácido acético (5% m/v). 

Seguidamente, foi adicionado 125I-NaI (0,5-1 mCi, 18-37 MBq) e 50 L de uma solução oxidante 

constituída por peróxido hidrogénio a 30% e ácido acético glacial (2:1 v/v). A mistura 

resultante ficou 10 minutos em agitação à temperatura ambiente. A reacção foi interrompida 

por adição de 25 L de uma solução aquosa de bissulfito de sódio (5% m/v). A mistura foi 

diluída com água (100 L) e o composto radioiodado foi extraído com diclorometano. A fase 

orgânica foi evaporada sob corrente de azoto. O resíduo foi retomado em metanol e foi 

purificado por HPLC usando as condições descritas em 6.3. As fracções correspondentes ao 

produto radioiodado foram recolhidas e analisadas por HPLC analítico para avaliar a sua pureza 

radioquímica. Juntaram-se as fracções de elevada pureza química e radioquímica, evaporou-se 

o eluente sob corrente de azoto e o resíduo foi reconstituído em solução salina contendo 1% 

de Tween-20.  

 

125I-13a 

Rendimento: 86% 
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HPLC:  tr= 12,95 minutos (método 3) 

 

125I-13b 

Rendimento: 94% 

HPLC: tr= 15,39minutos (método 3) 

 

125I-13c 

Rendimento: 48% 

HPLC: tr= 20,42 minutos (método 3) 

 

125I-13d 

Rendimento: 57% 

HPLC: tr= 16,99 minutos (método 3) 

 

125I-23 

Rendimento: 42% 

HPLC:  tr= 11,78 minutos (método 6) 

 

 

6.5.2. Radiofluoração 

O ião fluoreto (18F-) sem adição de arrastador em meio aquoso foi produzido num 

ciclotrão IBA CYCLONE 18/9 por irradiação de 18O-H2O com protões (18O(p,n)18F). O processo de 

secagem do 18F-, a formação do complexo reactivo 18F-K222 e as reacções de fluoração foram 

efectuadas num módulo automático Nuclear Interface (Münster, Germany) específico para 

fluorações nucleofílicas. 

 

6.5.2.1. Síntese de 125I-6c descrito no capítulo 2. 

Formação de 18F-6c a partir dos precursores 9 e 10.  

Uma solução aquosa de 18F¯ (300-500MBq) foi aplicada numa pequena coluna de troca 

iónica QMA plus Waters sendo posteriormente eluída com uma solução de Kryptofix®222 e 

K2CO3. A remoção da água foi realizada por destilação azeotrópica com acetonitrilo em 

corrente de azoto. Finalmente, o complexo seco, 18F-KF-K222 foi dissolvido em solventes 

apróticos (DMF, DMSO, CH3CN) (1 mL) e foi aquecido a 140-160ºC na presença de 5-15 mg dos 
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precursores 9 ou 10 durante 20 minutos. Depois de arrefecida, a mistura foi diluída em água (2 

mL) e o produto foi analisado por HPLC. 

18F-6c 

Rendimento: 4% 

HPLC:  tr= 8,40 minutos (método 3) 

 

Formação de 18F-6c com N-sucinimidil-4-18F-fluorobenzoato (18F-SFB) 

Uma solução de 18F-SFB (250MBq) em tampão fosfato, pH=7,5 (150 L) reagiu com 

uma solução de 6-amino-4-[(3-cloro-4-fluorofenil)amino]-quinazolina (5) em DMSO (150 L) à 

temperatura ambiente durante 2 horas. A reacção foi controlada por HPLC usando as 

condições descritas em 6.3.  

 

 

6.5.2.2. Síntese de 18F-21 descrito no capítulo 3. 

Formação 4-18F-fluoroiodobenzeno (18F-29) 

Uma solução de 18F- (300-500MBq) foi aplicada numa pequena coluna de troca iónica 

QMA plus, Waters sendo posteriormente eluída com uma solução de Kryptofix®222 e K2CO3. A 

remoção da água foi realizada por destilação azeotrópica com acetonitrilo em corrente de 

azoto. Finalmente, o complexo seco de 18F-KF-K222 foi dissolvido em DMF (1 mL) e foi aquecido 

a 140ºC na presença do precursor iodónio (25 ou 28) (20 mg) e CsCO3 (30 mg) durante 15 

minutos. Seguidamente, a mistura foi diluída em água (10 mL) e foi filtrada por uma coluna 

RP18 Chromafix (200 mg, previamente condicionada com 5 mL de etanol e 10 mL de água). A 

coluna foi lavada com água (5 mL), seca com corrente de azoto e o composto 4-18F-

fluoroiodobenzeno (50-150 MBq) foi eluído com THF (2 mL). O produto foi analisado por HPLC. 

18F-29 

Rendimento: 68% 

HPLC: tr= 6,07 minutos (método 5) 

 

Formação de 18F-7-metoxi-17-(4-fluorofeniletinil)estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (18F-21) 

A um frasco de vidro contendo uma solução de 15 (3mg), CuI (3mg) e Pd(PPh3)4 (3mg) 

em trietilamina (0,8 mL) foi adicionado 4-18F-fluoroiodobenzeno em THF (0,8 mL). O frasco foi 



6. Parte Experimental 

183 
 

selado e aquecido a 100ºC durante 30-45 minutos. Depois de arrefecida a mistura foi analisada 

por HPLC. 

18F-21 

Rendimento: 38% 

HPLC: tr= 3,91 minutos (método 5) 

 

 

6.5.3. Preparação dos compostos de 99mTc (I) descritos no capítulo 4 

A manipulação das soluções radioactivas de 99mTc foi efectuada em condições de 

protecção e segurança radiológica, com luvas de protecção e barreira de chumbo com visor de 

vidro impregnado de sais de chumbo. Os frascos que continham as soluções radioactivas foram 

colocados dentro de contentores de chumbo de espessura adequada à actividade da amostra. 

O pertecnetato de sódio, Na[99mTcO4], foi obtido por eluição de um gerador de 99Mo/99mTc 

(Amersham, Mallinkrodt ou MDS Nordion S.A). Com uma solução de NaCl 0,9%. Todos os 

frascos e soluções utilizados na síntese dos complexos de 99mTc foram previamente purgados 

com azoto.  

 

Preparação do precursor fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ 

A preparação da solução de fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ foi obtida pela marcação de um kit 

Isolink® da Mallinkrodt seguindo as instruções do fabricante. Num frasco Isolink® introduziu-se 

1-2 mL de solução salina de Na[99mTcO4]. A mistura foi aquecida a 100ºC durante 30 minutos e, 

após arrefecimento, foi adicionada uma solução de HCl 1M para baixar o valor de pH até 7,4. 

Depois de arrefecida a mistura foi analisada por HPLC (tr=4,74 minutos, método 10) 

observando-se um rendimento radioquímico > 95%. 

 

Preparação dos complexos fac-[99mTc(CO)3(
3-L4)]+ (C6) e fac-[99mTc(CO)3(

3-L7)] (C7) descritos 

no capítulo 4. 

Num frasco de vidro capsulado e purgado com azoto introduziu-se uma solução de 

ligando 10-3 - 10-4 M (100 L) e uma solução de fac-[99mTc(H2O)3(CO)3]
+ (1-10 mCi) a pH 7,4 (900 

l). A mistura foi aquecida a 100ºC durante 30 minutos. A determinação do rendimento de 

marcação e avaliação da pureza radioquímica foi avaliada por HPLC, conforme descrito em 6.3. 

 

 



6. Parte Experimental 

184 
 

 fac-[99mTc(CO)3(
3-L4)]+ (C6) 

Rendimento: >96% 

HPLC: tr= 23,37 minutos (método 10) 

 

fac-[99mTc(CO)3(
3-L7) (C7) 

Rendimento: > 96% 

HPLC: tr= 23,93 minutos (método 11) 

 

 

 

6.6. Determinação da lipofília 

 

6.6.1. Determinação da lipofília pelo método de MInick (compostos descritos nos 

capítulos 2 e 3). 

 Os valores de lipofília dos vários compostos descritos nos capítulos 2 e 3 foram 

estimados através de Log k’w que é o factor de capacidade cromatográfica a 100% de solução 

aquosa. Estes valores foram determinados usando HPLC com uma coluna C-18 de fase reversa, 

de acordo com o método descrito por Minick109 nas condições descritas em 6.3 (método 12). 

Os compostos a analisar foram dissolvidos em metanol (1 mg/mL) e analisados no HPLC 

usando um método isocrático. Para cada composto em estudo fizeram-se várias eluições 

variando a composição da fase móvel. Com o objectivo de corrigir o volume morto do sistema 

de HPLC, determinou-se, para cada uma das eluições, o valor do factor de capacidade 

cromatográfico (k’). Este factor é definido pela razão (tr-t0)/t0 em que tr é o tempo de retenção 

dos compostos em estudo e t0 o tempo de retenção das espécies não retidas (solvente).  

Seguidamente, para cada composto traçou-se uma curva de Log k’ vs a % de metanol na região 

65 ≤ %metanol ≤ 85 para, por extrapolação linear, se determinarem os valores de Logk’w. Por 

fim, os valores Log PO/A foram obtidos pela equação linear de uma curva referência Log PO/A vs 

Logk’w construída com os valores de compostos padrão para os quais os valores de Log PO/A 

são conhecidos, e os valores de Logk’w foram determinados pelo processo descrito acima. 
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6.6.2. Determinação da lipofília pelo método de shake flask (compostos descritos no 

capitulo 4). 

A lipofília dos compostos radioactivos 99mTc foi avaliada por determinação do seu 

coeficiente de partição no sistema bifásico n-octanol/PBS 0,1M utilizando a técnica de 

extracções sucessivas. Procedeu-se do seguinte modo: os tubos de centrífuga contendo 1 mL 

de n-octanol adicionou-se 1 mL de PBS e agitou-se em vortex durante 1 minuto. 

Seguidamente, adicionou-se 100 L da preparação radioactiva em estudo, agitou-se em vortex 

durante 1 minuto e centrifugou-se a 3000 rpm durante 10 minutos para obter uma separação 

eficiente entre a fase orgânica e a fase aquosa. De cada uma das fases retiraram-se alíquotas 

de 100 L (3 replicados) e a sua actividade foi medida num contador de radiação gama. Para a 

segunda extracção, a 0,5 mL da fracção que apresentou maior actividade (fase orgânica, C1) 

adicionou-se 0,5 mL de PBS (C2) e procedeu-se como descrito para a primeira extracção. O 

coeficiente de partição foi calculado pela seguinte equação Log DO/A= Log(C1/C2). Os 

resultados foram expressos na forma de Log DO/A. 

 

 

 

6.7. Avaliação biológica 
 

6.7.1. Determinação da afinidade para o RE (compostos descritos no capítulo 3 e 4) 

 O ensaio de ligação competitiva ao receptor (RE foi baseado num método descrito 

na literatura172. Uma solução do composto teste em etanol (10-2M) foi diluída para 

concentrações variadas (1 nM-50 M) com um tampão (10% de glicerol, DTT (2 mM), BSA (1 

mg/mL) e TRIS-HCl (10 mM, pH 7,5)). Em seguida, a 50 L dessas soluções adicionou-se 45 L 

de uma solução de 3H-estradiol diluído no mesmo tampão (23,8 nM) e 5 L de uma solução do 

receptor  isolado também neste tampão (0,25 pmol). O controlo foi realizado sem adição de 

composto teste (B0). A mistura ficou a reagir durante a noite, a 4ºC. No dia seguinte, 

adicionou-se 200 L de uma suspensão de HAP em tampão de TRIS-HCl (50 mM, pH 7,4), e as 

misturas ficaram em agitação durante 15 minutos, a 4ºC. Em seguida, adicionou-se 1 mL de um 

tampão de lavagem (TRIS-HCl (40 mM) e de KCl (100 mM) a pH 7,4). A mistura foi agitada e 

centrifugada a 10000 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante, que contém o 3H-estradiol 

não ligado ao receptor, foi removido. Esta lavagem foi repetida mais duas vezes. Os 
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precipitados de HAP foram suspensos em 750 L de etanol, para extrair o complexo 3H-

estradiol-receptor. Após centrifugação, os sobrenadantes foram transferidos para tubos 

contendo o líquido de cintilação e a actividade foi medida num contador de cintilação líquido 

(Packard Tri-CARB 3770 TR/SL). Os ensaios foram realizados em 3 replicados. Em cada ensaio 

foi também realizado o mesmo procedimento para o 17-estradiol. A determinação da 

quantidade de 3H-estradiol ligado foi determinada pela seguinte equação: 

 

 
     

      
     

onde, 

B é o valor de 3H-estradiol ligado ao RE(cpm) 

B0 é o valor da ligação máxima de 3H-estradiol (cpm)  

NSB é a ligação não especifica, que corresponde aos tubos que contém a concentração de 50 

M de 17-estradiol (cpm) 

 

 Os valores obtidos foram expressos em percentagem de ligação específica de 3H-

estradiol ao receptor vs log concentração do composto teste. Os valores de IC50 foram 

calculados usando o programa GraphPad Prism 5 Demo e representam a concentração de 

composto necessário para reduzir em 50% a ligação 3H-estradiol ao receptor. 

 Os valores de RBA foram determinados pela razão entre a concentração de 17-

estradiol e a concentração do composto teste necessárias para inibir em 50% a ligação ao 

receptor. 

 

 

6.7.2.Estudos de Estabilidade radioquímica 

6.7.2.1.Estudos de Estabilidade radioquímica dos compostos radioiodados  

Estabilidade em soro fisiológico 

 A estabilidade dos compostos radioiodados, foi estudada em solução salina 

contendo 1% de tween 20. Duas amostras foram incubadas a 6ºC (temperatura de 

armazenamento) e 37ºC (temperatura fisiológica) respectivamente, e alíquotas desta solução 

foram retiradas e analisadas por HPLC ao longo do tempo (1h, 2h, 4h e 24h). 

 

 

 

3H-estradiol ligado 
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Estabilidade em soro humano e ligação às proteínas plasmáticas 

 A um frasco contendo 1 mL de soro humano adicionou-se 100 L do composto 

radioiodado em estudo, e incubou-se a 37ºC. Após 5 minutos, 1, 2, 4 e 24 horas de incubação, 

retiraram-se alíquotas de 100 L. A essas alíquotas foram adicionados 200 L de etanol 

absoluto a 4ºC, para precipitar a fracção proteica, e centrifugou-se a 3000 rpm durante 10 

minutos, a 4ºC. Em seguida, separou-se o precipitado do sobrenadante e o precipitado foi 

lavado, duas vezes, com etanol (1 mL). O sobrenadante foi analisado por HPLC utilizando as 

condições experimentais descritas para o respectivo composto para avaliar a sua estabilidade 

radioquímica. 

 Para a determinação da percentagem de ligação às proteínas plasmáticas mediu-

se a actividade do precipitado e a actividade total da amostra. Este valor é expresso como a 

razão entre a actividade do precipitado e a actividade total da amostra. 

 

Estabilidade em sangue de rato 

 A um frasco contendo 1 mL de sangue de rato adicionou-se 100 L do composto 

radioiodado em estudo, e incubou-se a 37ºC. após 5 minutos, 1, 4 e 24 horas de incubação, 

retiraram-se alíquotas de 100 L. Essas alíquotas foram centrifugadas 3000 rpm durante 10 

minutos, a 4ºC. O plasma foi separado, adicionou-se 200 L de etanol frio para separar a 

fracção proteica. Após centrifugação a 3000 rpm durante 10 minutos, a 4ºC, o sobrenadante 

foi analisado por HPLC, usando as condições descritas em 6.3. 

 

Estabilidade em homogenado de fígado de rato 

 Imediatamente após o sacrifício do animal o fígado foi excisado, lavado 

rapidamente com tampão TRIS 50 mM em 0,2M sucrose (pH=7,4) conservado a 4ºC. Em 

seguida, preparou-se o respectivo homogenado no mesmo tampão. Ao homogenado 

adicionou-se a preparação radioactiva em estudo (100 L) e manteve-se a amostra a 37ºC. 

Após 1 e 24 horas de incubação retirou-se uma alíquota de 1 mL para um tubo e adicionou-se 

etanol (2 mL) a 4ºC, para precipitar a fracção proteica. O tubo foi centrifugado (25700 rpm) 

durante 10 minutos. Amostras do sobrenadante foram retiradas e analisadas por HPLC usando 

as condições descritas em 6.3. 
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6.7.2.2. Estudos de Estabilidade radioquímica dos complexos de 99mTc  

Estabilidade em soro fisiológico 

 A estabilidade dos complexos de 99mTc foi estudada em solução salina contendo 

1% de tween 20. A solução foi incubada a 37ºC (temperatura fisiológica). Após 24 horas a 

amostra foi analisada por HPLC, usando as condições descritas em 6.3. 

 

 Estabilidade em soro humano  

 O estudo da estabilidade em soro humana dos complexos de 99mTc foi realizado do 

mesmo modo que para os compostos radioiodados descritos no capítulo 2 e 3.  

 

 

6.7.3. Estudos em células tumorais. 

Linhas Celulares  

  As linhas celulares utilizadas na avaliação dos compostos descritos neste trabalho 

foram: 

 A431 - linha celular humana do carcinoma epidermóide da vulva, gentilmente cedido 

pelo Dr. J. Pirmettis e Dr. H. Paravatou (Dermokrites Center, Greece). 

 MCF-7 – Linha celular humana do adernocarcinoma da mama, que expressa 

receptores de estrogéneo (RE+), adquirida na American Type Culture Collection (ATCC, 

Barcelona, Espanha).  

 

Cultura de Células 

As linhas celulares A431 e MCF-7 foram cultivadas em condições de assepsia no meio 

de cultura DMEM Glutamax   (Gibco, Invitrogen Life- Technologies, Reino Unido) 

suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal (FBS) (Gibco Invitrogen Life- Technologies, 

Reino Unido) inactivado pelo calor e 1% (v/v) de solução de antibióticos de Penicilina 

(100U/mL)/Estreptomicina (10 µg/mL).  

As linhas celulares foram mantidas numa incubadora em atmosfera húmida com 95% 

de ar e 5% de CO2 a 37ºC (Heraeus, Germany). O meio de cultura foi mudado de 2 em 2 dias ou 

de 3 em 3 dias. 

Em cada fase de crescimento (P0, P1, P2,..), o meio de cultura foi removido e as células 

lavadas com PBS, pH=7,2 (tampão fosfato em solução salina) Em seguida, incubaram-se as 
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células com 1 mL de tripsina-EDTA (Gibco) até que as células se destacassem do frasco 

adicionando-se depois 3 mL de meio cultura para inactivar a acção da tripsina. As células foram 

transferidas para outro frasco de cultura adicionando-se mais meio ou utilizadas para os 

ensaios de captação/ internalização celular após a contagem do número de células e estudo da 

viabilidade celular. As células utilizadas nos ensaios encontravam-se em fase de crescimento 

logarítmico. 

Após contagem e determinação da viabilidade celular, foram preparadas suspensões 

celulares nos seguintes meios de cultura: 

 1) A431 em DMEM Glutamax suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal (FBS) 

(Gibco Invitrogen Life- Technologies, Reino Unido); 

 2) MCF-7 em DMEM sem o indicador de pH vermelho de fenol e suplementado com 

10% (v/v) de FBS inactivado pelo calor e tratado com carvão activado e 1% (v/v) de solução de 

antibióticos de Penicilina (100U/mL)/Estreptomicina (10 µg/mL), com uma concentração de 

aproximadamente 4 x 105 células/mL.  

As suspensões foram de seguida repartidas por placas de poços (0,5 mL/poço) e 

incubadas durante 24 ou 48 horas (A431 e MCF-7, respectivamente) em estufa com atmosfera 

húmida com 95% de ar e 5% de CO2 a 37ºC, antes da realização dos ensaios de captação 

celular ou internalização.  

 

Contagem das Células e Determinação da Viabilidade Celular 

A viabilidade celular foi determinada pelo método de exclusão com corante azul de 

tripano. A 30 µL de suspensão celular adicionou-se igual volume de azul de tripano 0,4% 

(Sigma Chemical, St Louis, EUA). A suspensão corada foi colocada num hemocitómetro (câmara 

de NEUBAUER) e observada num microscópico óptico. O princípio deste método baseia-se na 

entrada do corante apenas nas células não viáveis cuja membrana se encontra danificada. 

Assim, enquanto as células não viáveis coram de azul as viáveis permanecem não coradas. A 

viabilidade é expressa em percentagem de células não coradas relativamente ao número total 

de células. 

As células foram contadas nos quatro quadrantes dos cantos do hemocitómetro e o nº 

de células foi calculado de acordo com a seguinte expressão: 

nº células = nº médio de células em cada quadrante x diluição x 104 

Os resultados foram expressos em nº de células/mL de suspensão celular. 
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6.7.3.1. Estudos de inibição da autofosforilação 

 Células A431 (5 x106) foram colocadas em cultura em placas de 6 poços e cultivadas 

até 70% de confluência. Foram então incubadas durante 18 horas em meio de cultura sem 

soro fetal de bovino e no dia seguinte, foram adicionados os derivados de quinazolina com 

concentrações entre 0,1 a 5 M durante 2 horas. Após este período de incubação, as células 

foram estimuladas EGF (20 ng/mL) durante 5 minutos. Os controlos foram realizados 

incubando as células nas mesmas condições mas sem adição dos derivados de quinazolina e 

com ou sem EGF (controlo positivo e negativo, respectivamente). Seguidamente, o meio foi 

removido e as células foram primeiramente lavadas com PBS (tampão fosfato em solução 

salina) e em seguida lisadas com o tampão de extracção Cell Lytic-MT (Sigma) suplementado 

com um cocktail completo de inibidores de proteases e um outro de inibidores da fosfatases 

(Roche Aplied Science). Após 15 minutos em gelo, os lisados foram centrifugados a 14000 g 

durante 10 minutos a 4ºC para recolha do lisado celular no sobrenadante. 

 A concentração proteica em cada amostra foi determinada segundo o método de 

Lowry, usando o kit de quantificação proteica DC (Biorad) e alíquotas proteicas (30g) foram 

analisadas segundo procedimentos padrão de Western Blot. Resumidamente, as proteínas 

foram separadas por electroforese em gel de 7% SDS-policrilamida e de seguida transferidas 

para uma membrana de nitrocelulose. As membranas foram bloqueadas com PBS-T (tampão 

fosfato em solução salina com 0,1% tween 20) contendo 5% de leite em pó magro, durante 2 

horas à temperatura ambiente. Seguidamente, foram incubadas com dois anticorpos primários 

monoclonais, um anti-fosfotirosina (1:4000, Sigma) e um outro anti-actina (1:8000, Sigma) 

durante a noite (aprox. 18h) a 4ºC. No dia seguinte, as membranas foram lavadas com PBS-T e 

incubadas durante 1 hora com um anticorpo secundário (anti-ratinho IgG-HRP, BIorad) diluído 

1:3000. De seguida as membranas foram incubadas 5 minutos com kit de detecção SuperSignal 

WestPicoe (Pierce, Rockford, IL) de acordo com as instruções do fabricante, e finalmente 

procedeu-se à exposição e revelação de chapa autoradiográfica. A quantificação das bandas 

obtidas foi realizada por análise densiométrica usando Software Alpha View (Alpha Innotech), 

e a percentagem de inibição da autofosforilação do EGFR foi calculada em comparação com o 

controlo positivo (células estimuladas com EGF e sem derivados de quinazolina). 

 

 



6. Parte Experimental 

191 
 

6.7.3.2. Inibição do crescimento celular (MTT) 

 A inibição da proliferação celular foi determinada pelo método de MTT, utilizando a 

linha celular A431. As células foram colocadas em cultura em placas de 96 poços utilizando 

7500 células/200L/poço. Após 24 ou 48 horas (A431 e MCF-7, respectivamente), as células 

em crescimento exponencial foram incubadas com diferentes concentrações dos compostos 

em estudo (10 nM a 100 M, ensaio com 7 replicados) durante 72 horas. Poços sem composto 

serviram de controlo. O meio foi removido e as células foram incubadas durante 3 horas na 

presença de MTT (Sigma) (0,5 mg/mL) em PBS (Gibco, Invitrogen, UK) a 37ºC. Após a remoção 

da solução de MTT, adicionou-se DMSO (200l/poço). A absorvância foi lida num leitor ELISA a 

570 nm. A média da densidade óptica dos diferentes replicados para cada concentração, assim 

como a percentagem para cada valor médio foi determinada em relação ao controlo (média 

DO de vários replicados/DO do controlo). A percentagem da densidade óptica em função da 

concentração de composto foi representada em gráfico semilog e o valor de IC50 foi 

determinado a partir das curvas de dose-resposta. 

 

 

6.7.3.3. Estudos de Captação Celular  

 Após remover o meio de cultura procedeu-se à adição de soluções dos compostos 

em estudo diluídos no meio de cultura das células (25 kBq/mL). Após 15 minutos, 30 minutos, 

1 hora, 2 horas e 3 horas de incubação a 37ºC sob atmosfera húmida de 5% CO2, o meio de 

cultura foi removido e recolhido num tubo, as células foram lavadas e neutralizadas com 

2x 500µL de tampão PBS, mantido a 4ºC, sendo depois lisadas com 500 µL de NaOH 1N. As 

células solubilizadas foram recolhidas num tubo e a actividade captada medida num contador 

gama. Para cada tempo de incubação foram realizados quatro replicados. Para verificar se a 

captação dos compostos nas células era mediado pelos RE, foram realizados ensaios em 

paralelo, em que células foram previamente saturadas pela adição de 100 μL de uma solução 

10 µM de estradiol. A % de captação total foi calculada segundo a expressão seguinte: 

 

                
                                         

                      
     

 

Com os dados experimentais traçaram-se curvas de % captação vs tempo de 

incubação. 
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6.7.3.4. Estudos de internalização nuclear 

Os estudos internalização nuclear dos complexos de 99mTc nas células foram realizados 

após remoção do meio de cultura e incubação dos complexos em estudo, diluídos no mesmo 

meio de cultura sem vermelho de fenol e suplementado com o PBS tratado com carvão 

activado, com as células MCF-7 durante 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 

horas, a 37ºC sob atmosfera húmida de 5% CO2. Após o período de incubação, o meio de 

cultura foi removido e recolhido num tubo de ensaio. Depois as células foram lavadas com 

tampão PBS, pH=7,2. Seguidamente, fez-se uma lavagem ácida com 2 x 500µL de uma solução 

50 mM glicina, HCl/ 100 mM NaCl, pH=2,8, para retirar a actividade adsorvida à superfície da 

célula. Esperou-se 4 minutos e recolheu-se a solução num tubo de ensaio. Posteriormente as 

células foram lisadas com 500 µL de tampão de lise contendo (NONIDET-P40) durante pelo 

menos 30 minutos a 37ºC. Após este período observaram-se as células ao microscópio 

invertido, para confirmar a lise da membrana plasmática e recolheu-se todo o lisado em tubo 

de centrífuga. Centrifugou-se durante 5 minutos a 3000 rpm para separar o sedimento nuclear 

do citosol. A actividade associada ao sedimento corresponde à quantidade de composto 

internalizada no núcleo, e a actividade no sobrenadante corresponde ao composto que estava 

no citosol. A actividade foi medida em contador gama e foram feitos quatro replicados para 

cada tempo de incubação. 

A % de internalização total e internalização nuclear foram calculadas segundo as 

seguintes expressões. 

 

               
                                                 

                      
     

 

                
                                       

                      
     

 

             
                                    

                      
     

 

Com os dados experimentais traçaram-se histogramas de % de internalização vs tempo 

de incubação. 
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6.7.4. Estudos de Biodistribuição 

 O comportamento in vivo dos compostos radioiodados derivados de quinazolina 

foi avaliado em ratinhos fêmea da estirpe outbred da Charles River, CD-1. Por sua vez o 

comportamento in vivo dos compostos radioiodados derivados do (17,20E)-iodovinil-6-

desidroestradiol foram avaliado em ratos fêmea imaturos da estirpe Sprague Dawley. 

 

Biodistribuição em ratinho 

 A distribuição biológica dos compostos 125I-6a e 125I-6b foi efectuada por 

administração intravenosa na veia da cauda de 175-200 kBq (aproximadamente 100l) em 

solução de NaCl 0,9% contendo 1% tween 20, a grupos de 4 ratinhos fêmea CD-1, pesando 

cada uma entre 20-25 g. A actividade administrada a cada ratinha foi calculada pela diferença 

de actividade na seringa imediatamente antes e após injecção, medida em câmara de 

ionização (Aloka, Curiemeter OGC-3). 1 e 4 horas após administração, os animais foram 

sacrificados por deslocação cervical. Os animais sacrificados foram dissecados, recolhidos os 

órgãos de interesse, pesados e medida a actividade de cada um em contador gama (Berthold 

LB2111). Os resultados foram expressos em termos de percentagem de actividade 

administrada por grama de órgão (%AI/g órgão). Para o sangue, osso e músculo a actividade 

total foi calculada assumindo que estes constituem respectivamente 6, 10 e 40 % do peso total 

do animal. A excreção total da actividade não foi quantificada, devido ao elevado erro 

associado à medição do 125I no animal, devido a efeitos de simetria. A análise da estabilidade in 

vivo foi efectuada pela recolha de amostras de sangue e urina no momento do sacrifício para 

posterior análise por HPLC. 

 

Biodistribuição em rato 

  A distribuição biológica dos compostos 125I-13c e 125I-13d foi efectuada por 

administração intraperitoneal de 100 L de cada preparação, a grupos de 5 ratos fêmea 

imaturos da estirpe Sprague Dawley. Os animais utilizados tinham entre 20 e 22 dias de idade 

e aproximadamente 40 a 50 gramas de peso. A actividade administrada a cada animal 

(diferença entre a actividade medida na seringa cheia e a medida na seringa vazia) foi medida 

em câmara de ionização. Após administração dos compostos (1, 2 e 24 horas), os animais 

foram sacrificados por excesso de anestésico. A um grupo de animais os receptores de 

estrogéneo foram previamente bloqueados por administração de 5mg de estradiol em solução 

de soro fisiológico contendo 10% de etanol. Os animais sacrificados foram dissecados, 
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recolhidos os órgão de interesse, pesados e medida a actividade dos mesmos em contador 

gama. Os resultados foram expressos em termos de percentagem de actividade injectada por 

grama de órgão (% AI/ g órgão). Para o sangue, a actividade total foi calculada assumindo que 

estes órgãos constituem 6% do peso total do animal. Em determinados ensaios recolheu-se a 

urina no momento do sacrifício para posterior análise por HPLC. 

 

 As condições experimentais de realização dos ensaios biológicos satisfizeram as 

orientações técnicas relativas ao alojamento e cuidados a prestar a pequenos roedores, 

aprovadas na Portaria 1131/97 para aplicação dos Decreto-Lei nº 129/92 de 6 de Julho e 

197/96 de 16 de Outubro, que transpõem para a ordem jurídica interna a Directiva 

comunitária nº86/609/CEE que estabelece as normas mínimas relativas à protecção de animais 

para fins experimentais e outros fins científicos. No decorrer dos ensaios os animais foram 

mantidos com dieta normal ad libitum. 
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