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Aplicação do radiofármaco [[99mTc]O2(HL91)] in vitro, ex vivo e in vivo 

para localização de regiões de hipóxia em tumores de células B16F10 . 
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Introdução 

Uma das causas de insucesso ou dificuldade 
no tratamento do câncer, é a existências de áreas 
de hipóxia nas massas tumorais, o que diminui a 
eficácia nos tratamentos quimioterápicos e 
radioterápico. Nos anos de 1980 foram 
desenvolvidos alguns radiofármacos de 
[
99m

Tc]tecnécio, baseados em ligantes 
aminooxima funcionalizados com nitroimidazóis 
que se mostraram capazes de concentrarem-se 
nas regiões de hipóxia dos tumores, permitindo 
uma detecção por método não invasivo, ou seja, 
sem a necessidade de biópsia. Recentemente foi 
comprovada a não necessidade da presença de 
grupos nitroimidazóis conjugado ao grupo 
quelante, bastando apenas que a estrutura do 
complexo de [

99m
Tc]tecnécio permitisse uma 

reação de oxi-redução, para fixação do complexo 
na região de interesse. Recentemente, relatamos 
nossos resultados referente aos estudos para 
preparação do complexo ([[

99m
Tc](O)2HL91]), 

composto que vem sendo considerado promissor 
na obtenção de um radiofármaco para utilização 
clínica. 

 
 
 
 

 

Figura 1. Complexo [[
99m

Tc](O)2HL91]. 
 
O objetivo deste trabalho foi testar o complexo 

([[
99m

Tc](O)2HL91]) na captação em células 
tumorais (in vitro) sob condições de normóxia e 
hipóxia e por biodistribuição in vivo e ex vivo. 

Resultados e Discussão 

As preparações do complexo utilizadas nos 

estudos biológicos apresentaram pureza de 

marcação de 99 % por CLAE
1
.  

Os estudos de captação do complexo em 

cultura de células de melanoma murino B16F10 

em atmosfera de 95 % de O2 e 5 % CO2, para 

normóxia, e 95 % de N2 e 5 % CO2, para hipóxia, 

mostrou que a taxa de captação em condições de 

normóxia não varia nos tempos analisados, 

permanecendo constante, 0,60% (15 min), 0,65% 

(120 min) e 0,63% (240 min), por outro lado, em 

condições de hipóxia, o acumulo do complexo é 

crescente, 4,0% (15 min),  8,5% (120 min) e 

11,8% (240 min), demonstrando a especificidade 

do produto.  

O estudo de biodistribuição ex vivo foi 

realizado em camundongos C57Bl/6, machos 

implantados com tumores de células B16F10, e 

avaliados com o sacrifício dos animais nos 

tempos de 5, 15, 30 e 60 min (n=3 animais por 

tempo), mostrou que a maior taxa de 

concentração do complexo no tumor ocorre aos 

240 min e representa 2,45±0,93% da dose 

injetada
2
.  

O estudo de biodistribuição in vivo foi 

realizado no mesmo modelo animal, porém com o 

mesmo sendo mantido vivo e anestesiado 

durante o processo de aquisição de imagem, em 

um equipamento dedicado a imagem de 

pequenos animais por processos de aquisição de 

imagem - PET/SPECT/CT. Foi possível visualizar 

áreas hipercaptantes no tumor, as quais foram 

associadas com as regiões de hipóxia. Foi 

injetado previamente o radiofármaco 
18

F-FDG no 

mesmo animal para obter imagens de localização 

e mensuramento do tumor. O radiofármaco 
18

F-

FDG é largamente utilizados em centros de 

medicina nuclear como um radiofármaco padrão 

(gold standard). 

Conclusões 

 Após os diferentes estudos de estabilidade e 

captação in vitro e de estudos ex vivo, o 

radiofármaco [[
99m

Tc](O)2HL91] foi testado in vivo, 

por imagem e mostrou-se eficiente na marcação 

de regiões de hipóxia nos tumores.   
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