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 تراستوزومب در اندامهای بدن انسان براساس توزیع-DOTA-ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم
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 نشاندار شد و مطالعات دزیمتری به منظور سنجش دز جذبی آن در اندامهاای بادن انساان انجاام566Lu  تراستوزومب با، در این پژوهش:چکیده
 در رآکتاور تقیییااتی تااران باا6d  باه مادت4×5159 cm-2 s-5  کلرید لوتسیم با پرتودهی اکسید لوتسیم غنی شده با شار ناوترون گرماایی.گرفت
 در شارای%38  تراساتوزومب باا للاور رادیوشایمیایی باااتر از-DOTA- ترکیب نشاندار لوتسایم. تایه شد81 GBq/mg  تا61 فعالیت ویژهی
.از ترریاا انجاام شاد

 پا578h  مطالعهی توزیع زیستشنالتی ترکیب نشاندار در موشهای صقرایی سالم تا.باینهی نشاندارسازی به دست آمد

،  به علت تجماع بااای فعالیات در سیساتم رتیوولوانادوتلیا. از روش برونیابی جرم نسبی اندام استفاده شد،برای مقاسبهی دز جذب شده در انسان
. ترکیب نشاندار ترریا شده است5 MBq  به ازای1/83 mSv  و1/31  برابر با،کبد و طقا بیشترین دز را دریافت میکنند که به ترتیب

 دز جذب شده، توزیع زیستشناختی،155- لوتسیم، تراستوزومب:کلیدواژهها

Evaluation of Human Absorbed Dose of 177Lu-DOTA-Trastuzumab Based
on its Biodistribution Studies in Rats
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Abstract: In this study, Trastuzumab was labeled with

177

Lu, and its dosimetric calculation was
performed considering the assessment of the absorbed dose in the organs of human body. 177Lu chloride
was prepared after 7 days irradiation of enriched Lu2O3 in the Tehran Research Reactor at the thermal
neutron flux of 4×1013 cm-2 s-1, and the specific activity of 70-80 GBq/mg. 177Lu-DOTA-Trastuzumab
was obtained with an overall radiochemical purity of >98% under the optimized conditions. Biodistribution
studies of the radioimmunoconjugate in normal rats were carried up to 168 h. Relative organ mass
extrapolation method was used for calculation of the human absorbed dose. Because of the highest
accumulation activity in reticuloendothelial system, liver and spleen have received the maximum dose of
0.95 and 0.89 mSv/MBq, respectively.
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 .1مقدمه

به تیمین دز کمتر یا بیشتر در انسان شود .در هر اا  ،مطالعات

سرطان سینه ،شایعترین نوع سرطان در بانوان مقسوب میشود ،به

پیشین نشان میدهند که تعیاین توزیاع زیساتشانالتی در ایاوان

طااوریکااه ساااانه باایش از  532111مااورد جدیااد آن در کشااور

برای تیمین دز جذبی در انسان بسیار مفید است ].[8 ،6

داده مااااایشاااااود ] .[5تراساااااتوزومب

در این پژوهش ،در راستای توسعهی رادیوداروهاای درماانی

یوی از پادتن های انسانی شده است که اثار مناسابی را در درماان

برای اساتفاده در پرتاوایمن درماانی در کشاور ] ،[51 ،3ترکیاب

باادلیمیهااای ایاان ساارطان از لااود نشااان داده اساات ].[9 ،2

لوتسیم -تراستوزومب تایه ،و مطالعات زیستشنالتی اولیهی آن

از اینرو تراستوزومب به عنوان یک عامل درمانی برای پرتوایمن

روی موشهای صقرایی سالم انجاام شاده اسات .پا

از آن ،باا

درمانی( )5سرطان سینه در نظر گرفته میشود.

استفاده از ایان دادههاا و باا اساتفاده از روشهاای تیماین دز در

آمریواااااا تشااااایی

 566Luبه دلیل ویژگیهای مناسب واپاشی از جمله نیماهعمار

انسان ،دز جذبی هر یک از اندامهاای انساان پا

 ،7/69dانرژی بیشاینهی بتاا برابار  ،436 keVانارژیهاای گاماای

از ترریاا ایان

ترکیب نشاندار برآورد شده است.

 )%7/7( 552 keVو  ،)%55( 218 keVو نیااار امواااان تولیاااد باااا
پرتوزایی ویژهی نسبتاً باا و للور هستهی پرتوزای مناساب ،باا

 .2روش کار

استفاده از یک رآکتور با شار متوس  ،باه صاورت یاک هساتهی

 1.2مواد و تجهیزها

پرتوزای نویدبیش در توسعهی رادیوداروهاای درماانی باه ویاژه

به منظاور تولیاد  ، Luاکساید لوتسایم ( ) Lu2O9غنای شاده

566

پادتنهای تکتاگی( )2نشاندار به شمار میآید.

( )%12از شاارکت تاارسی

567

()9

لریااداری شااد .مااواد ساافادک

در درمان با اساتفاده از رادیوداروهاا ،عا وه بار تعیاین میاران

 ،G-50استات سدیم ،باافر فسافات ،متاانو و آماونیم اساتات از

پرتوزایی در هدف ،توزیع دز جاذبی بارای ارزیاابی صاقیر اثار

شرکت شیمیایی سیگما -آلادری تایاه شادند .نموناهی دارویای
()4

تراساااااااتوزومب از شااااااارکت رُش لریاااااااداری شاااااااد.

درمانی مورد نیاز اسات ] .[4آسایب ااصال از تاابش باه جاذب

باا اساتفاده از دساتگاه اساونر ماد

انرژی بستگی دارد و تیریباً با چگالی انرژی جذب شده در بافات

کروماتوگرافی ایهی نااز

متناسب است .آثار زیساتشانالتی درماان باا هساتهی پرتاوزا از

 BioscanAR-2000انجااااام شااااد .از دز کااااالیبراتور مااااد

طریا کمیت فیریوای دز جاذبی (انارژی جاذب شاده در واااد

 RAMS-88برای تعیین میدار پرتوزایی مقلو ها استفاده شد .به

جاارم) بیااان ماایشااود .باارای دسااتیااابی بااه هاادف در درمااان بااا

منظور بررسی للور هستهی پرتوزا و بررسای توزیاع پرتاوزایی

رادیااودارو ،تعیااین دز جااذبی در بافااتهااا اهمیاات ویااژهای دارد.

در اندامهای موشهای صقرایی ،طیفسنجی گاما باا اساتفاده از

اط عات به دست آمده از مطالعات دزیمتری ،ماوارد گونااگونی

( )HPGeسااالت شاارکت

آشوارساااز ژرمااانیم فااول لااال
()1

چون ارزیابی آزمایشهای فاردی و تواویب رادیوداروهاا بارای

سایلنا و طیفسنجی بتا با استفاده از شمارشگر سوسوزن ماایع

کاربردهای بالینی به کار میروند .همچنین تیمین دز تابشی برای

مد  Wallac 1220 Quantulusانجام شد.

هر اندام ،به ویژه دو یا سه انادامی کاه بایشتارین دز را دریافات
 2.2تولید و کنترل کیفی محلول LuCl3

ماایکننااد ،باارای تعیااین دز دریااافتی بیمااار و در نتیجااه ارزیااابی

155

567

566

باارای تولیااد  511 µg ، Luاز لوتساایم اکسااید ( ) Lu2O9بااا

میاطرات مربوط باه ترریاا رادیاودارو و تعیاین میادار بیشاینهی

-2 -5

59

غنای  %12با شار نوترون گرمایی  4×51 cm sبه مادت 6d

پرتوزایی تررییی در مطالعات پرشوی ازم است ].[1

در رآکتور تقیییاتی تاران پرتودهی شد .هادف پرتاودهی شاده

کارآیی رادیودارو ،اغلب با بررسیهای پیشبالینی و تجربای

در  211 µlاز اسید کلریدریک  5ماوار اال شاد تاا LuCl9

آغاز میشود کاه عمادتاً روی ایواناات آزمایشاگاهی کوچاک

566

مانند موشهاای صاقرایی انجاام ] ،[7و نتاای آن معماواً بارای

باه دست آیاد .سپ

ارزیابی و تیمین اولیاهی دز تاابش در انساان اساتفاده مایشاوند.

 ،1/5 mg/mlبااا اجاام مناساابی از آب فااول لااال

برونیابی نتای ایوانات آزمایشگاهی به انسان ممون است منجار

مقلو به دست آمده ،برای استفاده در اهداف نشاندارساازی ،از
3

بارای به دسات آوردن مقلاولی باه غلظات
ر یااا شااد.

ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم -DOTA-تراستوزومب . . .

صافی زیستی  1/22 µmعبور داده شد .للور هستهی پرتوزا باه

 5.2ترکیب  DOTA-NHSبا تراستوزومب

وسیلهی شمارشگر سوسوزن ماایع و سیساتم طیافسانجی گاماا

ترکیااب  DOTA-NHSبااه شااول واسااطهای اساات کااه از یااک

آزمایش شد .للور رادیوشایمیایی مقلاو  566LuCl9باه روش
کروماااتوگرافی ایااهی ناااز

طرف به تراستوزومب و از طرف دیگر به Lu

566

متول میشاود.

برای اتوا  DOTA-NHSبه تراستوزومب ،مقوو باه دسات

و بااا اسااتفاده از  2سیسااتم ا ا

](الف)  DTPAبه غلظت  51 m/lو درت اسیدی معاد 1 m/l

آمده در مرالاهی پیشاین ،تقات جریاان گااز نیتاروژن در یاک

و (ب) آمونیم استات  :%51متانو ( [)5:5بررسی شد.

لولهی شیشهای تبییر شد .این عمل باعث شد که ایهی نازکی از
 DOTA-NHSروی سطر داللی ظرف واکانش شاول گیارد.

 3.2تهیهی (DOTA-NHS)9

سپ

این ترکیب مطابا با روش از پیش توصیف شاده در نشاریات ،باا

مقلو  6/8 mol/lبه ویا اااوی  DOTA-NHSاضاافه شاد و

انااادکی ترییااار تایاااه شاااد ] .[55ابتااادا  )1/15 mmol( 4 mgاز

اجازه داده شد تا ترکیب به مدت  91 sبه لوبی در دمای اتال باا

 DOTAدر شاااااااول اسااااااایدی )1/15 mmol( 5/51 mg ،از

استفاده از هامزن مرناطیسای میلاوط شاود .ترکیاب ااصال ،در

 -Nهیدروکسااااااای ساکساااااااینیمید )1/15 mmol( 2 mg ،از

 21 Cبه مدت  51تا  58hرار داده شد .سپ
امام آب در دمای ̊

 1/1 mlتراستوزومب به غلظت  1 mg/mlو درت اسیدی

دیساایولوهگریل کاااربودیآمی اد در  911تااا CH2Cl2 ،111µl

ترکیاب از ساتون سافادک

بیآب در یک ویا شیشه ای تقت نیتروژن ال شد .ترکیاب باه

پااایش از ایااان ،از لیسااااندن  2gاز ایااان رزیااان باااا  11 mlآب

دست آمده به مدت  91 sبر روی دستگاه تواننده ،و بعد از آن به

® Milli-Qتایه شاده باود) عباور داده ،و باه طاور جداگاناه باه

 G-50باه ابعااد ( 2cm×51 cmکااه

 21 Cهمراه با یک آهنربا بار روی دساتگاه
مدت  51hدر دمای ̊

سمتهای  5میلیلیتری تیسیمبندی شد .این سمتها برای تعیین

همزن ارار داده شاد .بارای بررسای للاور شایمیایی ،از روش

اضور یا عدم اضور پروت ین ،تقت نور فرابنفش باا طاو ماو

کروماتوگرافی ایهی نااز

و از ترکیاب اتیال اساتات :هگاران

( )5:5باااه شاااول فااااز متقااار

 281 nmو بااا اسااتفاده از روش رنا

ساانجی در اضاور معاارف

اساااتفاده شاااد .تشاااویل اِساااتر

فولین -فنل بررسی شدند .سمت ااوی بیشترین غلظت ماادهی

ساکسااینیمیدیل در  Rf =1/97مشاااهده ش اد .در واکاانشهااای بااا

4C
مردو شده ،برای اهداف نشاندارساازی جادا ،و در دماای ̊

زمانهای طوانیتر ،گوناه هاای دیگاری در Rfهاای  1/17و 1/7

نگهداری شد.

دیده میشوند که مربوط به اِستر دی -ساکسینیمیدیل هستند.
ا

 1.2نشاندارسازی و کنترل کیفی پادتن مزدوج شده با Lu

هاای گونااگونی مایتوانناد در واکانش ماردو شادن

 DOTAو  NHSاستفاده شوند .به دلیل نیطه جاوشهاای بااای
این ا
ااا

اادود  111 MBqاز LuCl9

566

155

در ویااا  ،و تقاات جریااان گاااز

نیتروژن تبییر شد .به این ویا  211 µl ،بافر اساتات باا  pHبرابار

ها و امواان ترییار ماهیات پاروت ینهاا باه وسایلهی ایان

 4/8به همراه پروت ین جداسازی شده از مرالهی پیشین در مقلو

هااا ،از دیکلرومتااان اسااتفاده شااد .باایشتاار واکاانش در

ساعت هاای اولیاه و در دماای اتاال رخ داد .در مرالاهی بعاد ،از

 5 mlبافر فسفات با  pHبرابر  8اضافه شد و به آرامی برای مادت

روش کروماتوگرافی اندازهای( )6استفاده شد که با استفاده از آن،

 9hبر روی تواننده رار گرفت .ساپ

پاادتن نشااندار شاده ،باا

 ،G-50با شستشو باه وسایلهی مقلاو

همهی مواد می توانند از هم جدا شوند .گونههای با چربی دوستی

استفاده از ستون سفادک

بیشتر در میلوط واکنش (که به وسیلهی کروماتوگرافی ایاهی

بافر فسفات از لوتسیم آزاد جدا شاد .سامتهاای  5میلایلیتاری

مشاااهده شااده بااود) ،مربااوط بااه تشااویل اِسااتر اساات.

جمااعآوری ،و پرتااوزایی هاار ساامت ،بااه وساایلهی دزکااالیبراتور

استوکیومتری د یا ( NHS:DOTA )5:5باه دلیال جلاوگیری از

اندازهگیری شد .اضور پروت ین در هر یک از ایان سامتهاا باا

ناااز

اسااتفاده از روش رنا

تشویل اِستر دی -ساکسینیمیدیل اجباری است.

ساانجی و بااا اضااافه کااردن معاارف فااولین

کولسیتو بررسی شد .للور رادیوشیمیایی سمت ااوی پروت ین
(که با چشم غیرمسلر به رن
51

آبی دیاده مایشاد) باا بایشتارین
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بااا

چاااار روش باارای تعیااین دز جااذبی در انسااان بااا اسااتفاده از

پرتاوزایی ،بااا اسااتفاده از روش کروماااتوگرافی ایااهی ناااز

کاغذ واتمن شمارهی  ،2مقلو  5 mmolاز  DTPAبا  pHبرابر

دادههای ایوانی وجود دارد ] .[59در پژوهش ااضر ،برای تعیین

با  1بررسی شد .کروماتوگرافی کاغذی مقلو نشان داد که بیش

دز اندامهای میتلف بدن انسان با استفاده از دادههای ایاوانی ،از

از  %33پرتوزایی در ابتدای کاغاذ باا ی مایماناد کاه مرباوط باه

روش باارونیااابی جاارم نساابی اناادام اسااتفاده شااده اساات .باارای

ترکیب نشاندار است.

برونیابی اط عات توزیع زیساتشانالتی ترکیباات نشااندار در
موش صقرایی به انسان ،از معادات زیر استفاده شد:

 9.2توزیــع زیســتشــناختی  155Lu-DOTA-Trastuzumabدر
موشهای صحرایی سالم

k

()9

برای بررسی توزیاع زیساتشانالتی ترکیاب نشااندار 511 µl ،از

دز تررییی به ایوان
جرم اندام ایوان

مقلو ناایی ااوی پرتوزایی ادود  ،9/6 MBqاز طریاا وریاد

که در آن ضریب  kبرابر است با:

شااده در بااازههااای زمااانی ماانظم ( 62 ،48 ،24 ،4 ،1/1و )578h

()4

دمی به موشهای صقرایی ترریا شد .موشهای صقرایی ترریا

=

دز تررییی به انسان
جرم اندام انسان

جرم اندام ایوان
جرم اندام انسان

=k

تشریر ،و پرتوزایی هر اندام باه وسایلهی شامارش باا آشوارسااز
( )HPGeو از طریااا مساااات سااطر

طبااا معااادات  9و  ،4نساابت فعالیاات باار گاارم هاار اناادام مااوش

زیرمنقنی له در انرژی  552 keVمقاسبه شد .میران جاذب هار

صقرایی به انسان یک میدار ثابتی است و این میدار ثابت برابر با

اندام به صورت درصاد دز جاذب شاده باه ازای جارم هار بافات

نسبت وزن کل بدن موش به وزن کل بدن انسان است.

ژرمااانیم فااول لااال

( )ID/g %مقاسبه شد.

برای مقاسبهی دز با این روش ،باید درصد دز جذب شده به
ازای وزن هر اندام به صورت چشمهای از پرتو مقاسابه شاود .باه

 5.2محاسبات دزیمتری

همین منظور ،با در نظر گرفتن رابطهی لطی میان دو زمان تشریر

برای مقاسبات دزیمتری بر طبا روش  ،MIRDدز کال مرباوط

متوالی ،سطر زیر نمودار اندامهای چشمه تا زمان آلرین تشاریر

به هر اندام چنین مقاسبه شد ]:[52

مقاسبه شد .سپ

به یک منقنی نمایی با ثابت واپاشی  566Luبرازش شاد .مجماوع

) D (rk  rh ) = A h  s (rk  rh

()5
کااه در آن،

این دو عدد به صورت دز جذبی بافت برای هر یک از اندامهاای
چشمه در ایوان در نظر گرفته شد .براساس میادیر به دست آمده



، s (rk  rh ) =  ΔiΦi (rk  rh ) ، A h  As (t)dt


و با استفاده از معادات ( )9و ( ،)4میدار درصد دز جذب شده به

kg.Gy
bq.S
در تمام اندام یا بافت rk ،اندام هدف و  rhاندام چشمه است.

ازای جرم هر بافت برای هر یاک از انادامهاای چشامه در انساان

-13
 Φi ، Δ i = 16کسر انرژی جاذب شاده
/ ×10  E i  n i

مقاسبه شد .وزن اندامهای انسان استاندارد در جدو  5ارائه شده
است .سپ

دز کل اندام هدف از مجموع دز دریافات شاده از هار انادام

برای مقاسبهی دز نااایی هار انادام ،بایاد پرتاوزایی

تجمعی هر اندام چشمه در ضریب  Sمربوط به االتهای میتلف

چشمه در اندام هدف ،به دست میآید .بنابراین دز اندام هدف از

چشمه -هدف ضرب ،و سپ

رابطهی زیر مقاسبه میشود:
()2

این نمودار از زمان آلرین تشریر تا بیناایت،

دزهای دریافت شاده باه وسایلهی

اندام هدف از چشمههای گوناگون با یاکدیگار جماع شاود .در
این پاژوهش از میاادیر ضاریب  Sمقاسابه شاده بارای  566Luدر

) D(rk ) =  h D(rk  rh

نرمافرار  OLINDAاستفاده شد ].[51
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جدول  .1جرمهای استاندارد اندامهای میتلف برای انسانی با وزن اساتاندارد

552 keV

218 keV

][54

استیوان
لب

1111
991

معده

511

کلیهها

951

رودهی کوچک

711

طقا

511

عضله

23111

کبد

5811

ریه

111

کل بدن

69111

%55

 .3نتایج و بحث
 1.3تولید و کنترل کیفی محلول LuCl3

%7/7

229/6

442/8

155

انرژی ()keV

پرتوزایی ویژهی  566Luااصل از پرتودهی نمونه با شاار ناوترون

شمارش

بافت

جرم (گرم)

741
721
711
181
171
141
121
111
481
471
441
421
411
981
971
911
941
281
271
241
221
211
581
571
541
521
511
81
71
41
21

566

شکل  .1طیف پرتوهای گامای . Lu

گرمااایی  4×5159 cm-2 s-5بااه ماادت  6dدر رآکتااور تقیییاااتی
21111

تاران ،ادود  61±1 GBq/mgبه دست آمد.

(الف)

طیفسنجی گامای نمونهی ناایی به منظاور بررسای للاور

51111

( )HPGeمتول به یک تقلیلگر چندکانالاه انجاام شاد .بعاد از

51111

شاامارش نمونااه ،دو لااهی نااوری اصاالی  566Luبااا اناارژیهااای

شمارش

هسااتهی پرتااوزا بااا اسااتفاده از آشوارساااز ژرمااانیم فااول لااال

1111

 )%7/7( 552 keVو  )%55( 218 keVمشاااهده شاادند .للااور
هستهی پرتوزای  566Luتولیاد شاده از پرتاودهی اکساید لوتسایم

°

بااتر از  %33بود .طیف پرتوهای گامای  566Luدر شول  5نشاان

511

داده شده است.

11
موقعیت )(mm

°
1111

(ب )
4111

 2.3نشاندارسازی ،کنترل کیفی و توزیع زیسـتشـناختی پـادتن

کرومااااتوگرافی کاغاااذی ]کاغاااذ واتمااان شاااماره  ،2مقلاااو

شمارش

مزدوج شده با Lu

155

9111
2111

 5 mmol/lاز  DTPAو درت اسیدی معاد  [1 mol/lمقلاو
نشان داد که بیش از  %38پرتوزایی در ابتدای کاغذ با ی ماند کاه

5111

مربوط به ترکیب نشاندار است .پاادتن نشااندار در پاایین کاغاذ

°

با ی ماند ،در صورتی که گونههای دیگار باه سامتهاای باااتر

511

ارکت کردناد .شاول  ،2کرومااتوگرام لوتسایم آزاد و ترکیاب

11
موقعیت )(mm
566

شکل  .2کرومااتوگرام LuCl9

نشاندار را نشان میدهد .همچناین نتاای توزیاع زیساتشانالتی

°

566

(الاف) و Lu-DOTA-Trastuzumab

(ب) (کاغذ واتمن شاماره  2در  DTPAباا غلظات  5 mol/lو ادرت اسایدی

 566Lu-DOTA-Trastuzumabدر موشهاای صاقرایی ساالم

معاد .1 mol/l

در شول  9نشان داده شده است.
52
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1/1 h

24 h

1

نسبتاً باا است .نتای بررسی دز جذب شده در هر یک از اندامها

4

48 h

9

62 h
2

578 h

5

درصد دز جذبی بر گرم بافت

4h

7

کاهش مییابد ،هر چند میدار آن در تمام زمانها در این اندامهاا
نشان میدهد که کبد و طقا به علت تجمع بااای پرتاوزایی در
سیستم رتیوولواندوتلیا  ،بیشترین دز را دریافت مایکنناد .ایان
نتای با نتای دزیمتری ااصل از بررسای پاادتنهاای نشااندار باا
سایر رادیوانتانیدها در تطابا است ].[57
در ناایت باید یاادآوری نماود کاه دز بارآورد شاده در ایان

°
معده

روده استیوان کلیه

طقا

ریه

کبد

عضله

لب

مطالعااه ،یااک تیماااین اولیااه از دز جاااذبی ترکیااب نشااااندار

لون

بافت

لوتسیم -تراستوزومب است .برای تعیین میران آسیبپذیری از دز

شــکل  .3نتااای توزیااع زیسااتشاانالتی  566Lu-DOTA-Trastuzumabدر

تررییی و میران سمیت ااصل از آن ،ترریا پرتوزاییهای باااتر

موشهای صقرایی سالم.

و مطالعات طوانی مدت بار روی ایواناات بارای بررسای میاران
سمیت تألیری دزهای درمانی ازم است ].[58 ،56

 3.3محاسبات دزیمتری

از ترریاا

1

یوای جرم هار انادام باه صاورت تاابعی از زماان پا

 566Lu-DOTA-Trastuzumabدر بافاااااتهاااااای میتلاااااف

طقا
کلیه
روده

موشهای صقرایی سالم هستند که بر اساس آن ،میدار دز جذب

4
9

شده در اندامهای بدن انسان مقاسابه ،و در جادو  2ارائاه شاده
است .نتای جدو  2نشان میدهد که بایشتارین دز دریاافتی در

2

کبد و طقا به ترتیب برابر 1/31 ،و  1/83 mSvبه ازای 5 MBq

5

ترریا ترتیب نشاندار به دست میآید.
211

511

511

درصد دز جذبی بر گرم بافت

شولهای  4تا  7نشاندهندهی نقوهی درصد دز جاذب شاده در

7

°

11

°

زمان ()h

 .5نتیجهگیری

شکل  .5درصد دز جذب شده در یوای جرم بافتهای طقا  ،کلیه و رودهی

توزیع زیساتشانالتی ترکیاب نشااندار لوتسایم -تراساتوزومب

موشهای صقرایی سالم به صورت تابعی از زمان پ

ااااااکی از جااااذب باااااای آن در طقااااا و در اناااادامهااااای

از ترریا دارو.

نوع  Bاست .جذب فرایناده در طقاا براساب زماان باه عناوان

4/1
4

نتیجهای از کاهش سلو هاای ناوع  Bدر گاردش اسات ،کاه باه

کبد
لب
عضله

سرعت بعد از تجویر به پستانداران رخ مایدهاد .در ااا ااضار

9/1
9
2/1

این اثر روی انسان نشان داده شده اسات ،کاه یاک نشاانهی ماام
درمان در بیماران لنفومی است .در تمام باازههاای زماانی پا

2

از

5/1
55

ترریا ،پرتوزایی به طور عماده از لاون ااذف مایشاود کاه در

1/1

توافا با دیگر پادتن های نشاندار است .این ترکیاب مانناد دیگار
211

پروت ینهای نشاندار ،در کبد تجمع پیدا میکند .در مورد کباد و
طقا  ،تجمع پادتنهای نشاندار باه طاور عماده در سااعتهاای
اولیه مشاهده مایشاود و پا

درصد دز جذبی بر گرم بافت

رتیوولواندوتلیا است که علت آن ،تجمع ناایی لنفوسایتهاای

1

511

511

زمان ()h

11

°

°

شکل  .1درصد دز جذب شده در یوای جرم بافتهای کبد ،لاب و عضالهی

از آن ،پرتاوزایی در ایان دو انادام

موشهای صقرایی سالم به صورت تابعی از زمان پ

59

از ترریا دارو.

ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم -DOTA-تراستوزومب . . .
5/4

ریه
لون
استیوان
معده

5
/8

1/7
1/4
5
1/2
211

511
زمان ()h

511

°

11

درصد دز جذب شده در یکای جرم

5/2

پینوشتها
1. Radioimmunotherapy
2. Monoclonal
3. Trace
4. Roche
5. Silena
 51 ،6 ،4 ،5تترا آزا سیلوو دودکان -51 ،6 ،4 ،5 -تتارا 6. DOTA-NHS:
استیک اسید مونو ( -Νهیدروکسی ساکسینیمید استر).
7. Size-Exclusion Chromatography

°

شکل  .9درصد دز جذب شده در یوای جرم بافتهای ریه ،لون ،استیوان و
معدهی موشهای صقرایی سالم به صورت تابعی از زمان پ

از ترریا دارو.

جدول  .2دز مقاسابه شادهی هار یاک از انادامهاای انساان پا

از ترریاا

لوتسیم -تراستوزومب
اندام
فولکلیه
مرر
پستان
کیسهی صفرا
کولون نرولی
رودهی کوچک
معده
کولون صعودی
لب
کلیهها
کبد
ریهها
عضله
تیمدانها
لوزالمعده
مرر رمر استیوان
سطر استیوانهای شری
سطر استیوانهای میلهای
اجم استیوانهای شری
اجم استیوانهای میلهای
طقا
بیضهها
مثانه
تیروئید
رام
کل بدن

دز جذب شده
()mSv/MBq
1/159987
1/112249
1/112684
1/158633
1/518129
1/114649
1/156411
1/111874
1/156728
1/585367
1/348714
1/593212
1/191112
1/119163
1/159149
1/547425
1/949462
1/498437
1/189952
1/255629
1/881958
1/115751
1/112211
1/112795
1/112318
1/161949
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