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Sc-DOTMP  نشاندارسازی و بررسی توزیع بیولوژیکی رادیوداروی،تولید
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 بتا ایتر یβ–  بته رادیوایووتتو هتای سستی کننتههی، برای طراحی رادیوداروهای مناسب به منظور استفاده در تسکین دردهای استتووایی:چکیده
 لیگایههای پلتیآمینوفستفوییک استیههتای حلوتوی بته تتورا متوادی کته، در این راستا.متوسط یا کم و یک مولکول حم کننهه و پایهار ییاز است
، در ایتن پترو ه. شناخته متیشتویه،ترکیباتی با پایهاری ترمودینامیکی و مواومت جنبشی باالتری با فلوها یسبت به مشابه مارپیچی خود تشکی میدهنه
) به شک یک لیگایه پلیآمینوفسفوییک اسیه حلوتوی وDOTMP(  تترامتیلن فسفوییک اسیه-9،4،8،90- تتراآزاسیکلودودکان-9،4،8،90 استفاده از

3/4d  و ییمهعمری برابر بتا0/449MeV  و0/300MeV  با ایر یهای بیشینهβ–  در یوش یک سسیلنههی کمایر ی48Sc  و رادیوایووتو،استووانخواه
 تتترامتیلن-9،4،8،90- تتراآزاستیکلودودکان-9،4،8،90  پتایستی درمتایی ایتن رادیتوداروی استتووانختواه از راه یشتاندارستازی.در یظر سرفتته شته
 بتته دلیت م تتهودیت دسترستتی بتته. و ایتتهازهسیتتری موتتهار جتتلت استتکلتی آن در متتهل حیتتوایی ارزیتتابی شتته48Sc ) بتتاDOTMP( فستتفوییک استتیه
43

43

MBq  با پرتتوزایی در حتهودSc . ایجام شه، که دارای خواص شیمیایی مشابه استSc

 این پرو ه با استفاده از رادیوایووتو،43Sc رادیوایووتو

. تولیته شته، در راکتتور ت ویوتاتی تاتران3/5×9093 n/cm2.s  ت تت شتار یتوترویی47h  طبیعتی بته متها زمتانSc ) و بمباران اکسیه2/3mCi( 75/9
 و در47h  و پایتهاری آزمایشتگاهی آن بته متها، تایه9630  و یسبت لیگایه به فلو%15  با خلوص رادیوشیمیایی باالتر از43Sc-DOTMP رادیوداروی
. روز بررسی شه8  و سپس توزیع بیولو یکی آن در موشها تا،دمای اتاق ارزیابی

 توزیع بیولوژیکی، نشاندارسازی،64Sc-DOTMP ، رادیوداروی استخوانخواه:کلیدواژهها

Production, Radiolabeling and Biodistribution of 47/46Sc-DOTMP as a
Radiopharmaceutical
F. Fathi1, M. Shamsaee1, L. Moghaddam B.*2, A. Bahrami- Samani2
1. Faculty of Nuclear Engineering and Physics, Amirkabir University of Technology, P.O.Box: 15875-4413, Tehran – Iran
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Abstract: Designing ideal radiopharmaceuticals for use as the bone pain palliatives requires the
utilization of a moderate or low energy β-emitters with a stable carrier molecule. In this direction, cyclic
polyaminophosphonic acids are known to form thermodynamically more stable and kinetically more inert
complexes with lanthanides, compared to their acyclic analogs. In this study, DOTMP as the cyclic
polyaminophosphonic acid and bone-seeking ligand, and 47Sc radioisotope as a low energy β-emitter with
the maximum energies of 0.600MeV and 0.441MeV and the short half-life of 3.47d were considered and
the therapeutic potential of the bone seeking radiopharmaceutical 47Sc-DOTMP was assessed by measuring
its skeletal uptake in the animal model. Because of the limited availability of 47Sc, this study was
performed upon using 46Sc radioisotope which is chemically identical. 46Sc was produced with an activity
of
2.3 (85.1 MBq) mCi by irradiation of natural 45Sc2O3 target at a thermal neutron flux of 3.5×1013 n/cm2.s in
48h at the Tehran Research Reactor (TRR). 46Sc-DOTMP was prepared in radiochemical purity of about
90% in a chelant-to-metal ratio of 60:1. The in-vitro stability of the complex was evaluated at room
temperature for 48h. Then, the biodistribution studies of the complex in 5 groups of mice were carried out
for 7d.
Keywords: Bone-Seeking Radiopharmaceutical, 46Sc-DOTMP, Radiolabeling, Biodistribution
*email: lmoghaddam@aut.ac.ir
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تولیه ،یشاندارسازی و بررسی توزیع بیولو یکی رادیوداروی . . .

 .1مقدمه

توریق عام درمایی ،استفاده شود [ .]92اما به علت م هود بتودن

دردهای یاشی از متاستازهای استتووایی ،رایت تترین یتود درد در

دسترسی به این رادیوایووتو  ،در این پرو ه و در آزمتایشهتای

مراح آختر و پیشترفتهی بیمتاری سترطان استت کته بتر کیفیتت

ابتهایی ،از رادیوایووتو  48Scبه دلی داشتن ختواص شتیمیایی

زیهسی بیمار در این مرحله به شها اثر میسلاریه .بتیش از %75

مشتتابه استتتفاده شتتهه استتت [ .]93-93 ،90ایتتن رادیوایووتتتو بتتا

بیمارایی با سرطانهایی یظیر پستان ،پروستتاا و ریته کته بیمتاری

داشتن ییمهعمتر طتوالیی  73/79dو بیشتینه ایتر ی بتتایی برابتر بتا

آیاتتا در مرحلتتهی پیشتترفتهای قتترار دارد ،از دردهتتای یاشتتی از

 0/335MeVو دو بیشتتینه ایتتر ی سامتتای بتتاال برابتتر بتتا  0/77و

متاستازهای استووایی ریت متیبریته [ .]2 ،9متأستفایه روشهتای

 ،9/92MeVهستهی پرتوزای مناسب و سوینهای قاب توجه برای

درمتتایی ریررادیتتودارویی ماینتته استتتفاده از داروهتتای مستتکن،

ارزیابی شیمیایی ،پایهاری و توزیع بیولو یکی ترکیباا یشتاندار

هورمون درمایی ،ارکیکتومی (جراحتی برداشتتن یتک یتا هتر دو

شهه با ایووتو های اسکایهیم است .هر شنه که ییمهعمتر بتاال و

بیضه) ،بیوفسفویااهایی یظیر زولهروییک اسیه و جراحتی بترای

مشوصه های تابشی ایتن رادیوایووتتو  ،آن را بترای استتفاده در

درمان همهی ایواد سرطانها به ویژه در مراح آخر این بیمتاری،

کاربردهای کلینیکی یامناسب ساخته است [.]93 ،92

مؤثر ییستنه [ .]3پرتو درمایی با استتفاده از ششتمهی ختارجی ییتو

در طراحتی رادیوداروهتای یشتاندار مناستب بترای تستکین

فوط در درمان متاستازهایی که تککایوییایه و موقعیت آیاتا بته

دردهتای یاشتی از متاستتازهای استتووایی ،پلتیآمینوفستفوییک

خوبی مشوص باشنه ،بسیار مؤثر است ،اما در حالتی کته متاستتاز

اسیههای شنهدیهایهای ماینه  DOTMPبه دلی تمای استتووان-

دارای شنه کایون و پراکنهه باشنه یا برای ضایعاا استووایی که

خواهی باال ،ایتوات موضعی ضتایعاا استتووایی و توایتایی بتاال

قبالً با این تتابش درمتان شتههایته ،دارای اثتر کتمتتر و همتراه بتا

برای تشکی شتالتههتای فلتوی بتا پایتهاری بتاال در داخت بتهن،

عوارض جایبی است [ .]5-3ایتن یتود از متاستتازهای استتووایی،

مناستتب ییستتتنه [ .]7 ،8تمایتت استتتووانختتواهی بتتاالی ستتروه

سوینتتههتتای مناستتبی بتترای درمتتان بتتا استتتفاده از رادیوداروهتتای

فسفویااها به دلی کلسیم موجود در استووانهاستت [ .]1یتتای

سیستتتماتیک هستتتنه کتته ارزش درمتتایی ختتود را بتترای درمتتان

مطالعاا ایجام شهه ،یشاندهنههی تشتکی ترکیبتاتی بتا پایتهاری

متاستازهای استووایی در آزمایشها و مطالعتاا تتورا سرفتته،

ترمودینامیکی باالتر ،و از یظر جنبشی مواومتر با استتفاده از پلتی-

یشتتان دادهایتته [ .]4 ،3ماتتمتتترین شتتالش در طراحتتی ایتتن یتتود از

آمینوفستتتتتفوییکهتتتتتای حلوتتتتتوی ماینتتتتته  -9،4،8،90تتتتتتترا

رادیوداروها ،به حهاکثر رسایهن دز تابشی به ضتایعاا استتووایی

آزاستتتتیکلودودکان -9،4،8،90-تتتتتترامتیلن فستتتتفوییک استتتتیه

موجود در سطح استووانها ،و به حتهاق رستایهن دز رستیهه بته

( )DOTMPیسبت به پلتیآمینوفستفوییکهتای متارپیچی مشتابه

مغو قرمو استووان است [.]7-3

ماینه  EDTMPهستنه [.]1 ،8 ،3

یتای پژوهشها یشان میدهنه که رادیوایووتو های سسی -

در ایتتن پتترو ه ،یشتتاندارستتازی  43Scبتتا استتتفاده از لیگایتته

کننههی  β-تبهی الکترون با ایر یهای متوسط یتا کتم ،سوینته-

 DOTMPو توزیتتع بیولتتو یکی آن پتتس از توریتتق بتته  5ستتروه

های مناسبی برای اتصال به لیگایههای استتووانختواه و رستایهن

موش ،در ایهامهای موتلف بهن این حیوایاا ،بررسی شهه است.

دز جتتلبی متتؤثر بتته استتتووانهتتا ییستتتنه [ .]1 ،8 ،3یکتتی از ایتتن
رادیوایووتو های مناسب که به ویژه در سالهای اخیر به منظتور

 .2بخش تجربی

استتتفاده در رادیتتوتراپی بتته شتتها بتته آن توجتته شتتهه استتت،

 1.2مواد و روشها

رادیوایووتو  48Scبا ییمهعمر کوتاه  3/4dاستت [ .]99 ،90ایتن

موهار  0/83mgاکسیه اسکایهیم طبیعتی ( ) Sc2O3بته تتورا

رادیوایووتتتو یتتک سستتیلنههی کتتمایتتر ی  β-بتتا ایتتر یهتتای

مادهی ههف در راکتور ت ویواتی تاران ( )TRRقترار سرفتت و

بیشینهی  0/300MeVو  0/449MeVاست کته بتا داشتتن تتابش

با بمباران یوترویی ت تت شتاری برابتر بتا  3/5×9093 n/cm2.sبته

سامایی با ایر ی  ،0/951MeVمتیتوایته بترای تصتویربرداری از

مها زمان  47hو با واکنش هستتهای  ، 4521Sc(n, γ) 4521Scایووتتو

45

43

 Scبا خلوص  %17به دست آمه DOTMP .از شرکت Fluka

ههف ،ارزیابی وضعیت بیماری و پیشبینتی اثتر درمتان در زمتان
34
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ستتوسیس ،و دیگتتر متتواد شتتیمیایی از شتترکت  Merckآلمتتان

ایتتتن یستتبت وزیتتی ستاختتتته شتته .ترکیتتب  43Sc-DOTMPاز

خریهاری شهه بود .از کارل واتمن شماره  9کروماتوسرافی الیه-

افوودن

ی یازک آیی ( )ITLCاستتفاده شته .خلتوص هستتهی پرتتوزای
 43Scبا استفاده از طیفیگتاری سامتا تعیتین شته .بتازدهی یشتان-
دارسازی ترکیتب  43Sc-DOTMPبتا استتفاده از طیتفیگتاری
ذراا بتا و دستتگاه شتماریههی بتتا ستاخت EG&G Berthold

آلمان ایجام شه .ایهازهسیری پرتوهای ساما در ایهامهای موش به
منظور بررسی توزیع بیولو یکی ترکیب ،از راه طیفیگاری تابش
ساما با قتهرا تفکیتک بتاال و بتا استتفاده از آشکارستاز HPGe

تورا سرفت.

شـــک  .1فرمتتتول شتتتیمیایی  -9،4،8،90تتراآزاستتتیکلودودکان-9،4،8،90-
تترامتیلن فسفوییک اسیه (.)DOTMP

 2.2تهیه و فرایند رادیوشیمیایی Sc
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 43Scبا استفاده از تابشدهی  0/83mgههف  Sc2O3طبیعی ت ت

 2/2ccم لول  ScCl3پس از دوبار خشتک کتردن (بتا پرتتوزایی

شار یتوترویی سرمتایی برابتر  3/5×9093 n/cm2.sبته متها زمتان

 97/5MBqمعتتادل  43Sc )0/35mgبتته  70mgاز ( DOTMPبتتا

 47hدر راکتور ت ویواتی تاران تولیته شته .یمویتهی تتابشدهتی

یستتتبت وزیتتتی  )9630و حتت کتتتردن آن در هیهروکسیهستتتهیم

شهه را به مها  7روز سرد ،و سپس در استیهکلریهریک ()HCl

( 0/5M )NaOHتایه شه و  pHیمویه به  7رسیه .م لتول یاتایی

 3Mح شه و به آرامی حرارا داده شته تتا م لتول  ScCl3بته

ابتها به مها  90minبر روی حرارا مالیم سرمکن و ستپس بته

دست آیه .م لول حاتت ستپس بتا آت موطتر بته حجتم یاتایی

مها  9hدر حمام آبی بتا حترارا  10˚Cقترار سرفتت .خلتوص

 90mlرسایهه شه .ارزیابی ک پرتوزایی به دست آمهه و خلوص

رادیوشتتیمیایی ترکیتتب  43Sc-DOTMPبتته دستتت آمتتهه ،بتتا

هستهی پرتوزای  43Scتولیه شهه ،با طیتفیگتاری تتابش سامتای

به کتار بتردن  ITLCو بتا استتفاده از حتالل آمتوییم استتاا %90

قهرا تفکیک باال با استتفاده از آشکارستاز  HPGeایجتام شته.

متایول  969تعیین شه.

پرتوزایی ک توریباً برابر با  )2/3mCi( 75/9MBqبه دست آمته.
خلوص رادیوشیمیایی م لول  43ScCl3به روش  ITLCو سیستم

 6.2بررسی پایداری آزمایشگاهی

حالل آموییوم استاا  %90متایول  969بررسی شه.

پایهاری آزمایشگاهی ترکیب  ،43Sc-DOTMPبا یگتهداری آن
در دمای اتاق و در  ،pH=7به مها  47hپس از تایه بررسی شه.

 4.2تهیه و مشخصات Sc-DOTMP
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در این راستا ،خلتوص رادیوشتیمیایی ترکیتب بتا روش  ITLCو

شک  ،9ساختار شیمیایی  DOTMPرا یشان میدهه .برای تعیین

آموییم استاا  %90متایول  969در بازههای زمایی منظم و بته کتار

بازدهی یشاندارسازی باینه ،آزمتایشهتایی بترای تعیتین بتازدهی

بتتتردن روشهتتتای استتتتایهارد کنتتتترل کیفتتتی ،بررستتتی شتتته.

ترکیب  43Sc-DOTMPدر یسبتهای وزیی فلو بته لیگایته 2069

به منظور ایجام  ،TLCلکته بتر روی فاتتلهی  9/5cmاز ایتاتای

تا  3069و در pHهای موتلتف ایجتام شته .در یستبتهتای وزیتی

کارتتل بتته طتتول  90cmقتترار سرفتتت و در م لتتول فتتاز مت تترک

موتلتتف ،موتتهار رادیوایووتتتو ( )0/35mgثابتتت یگتته داشتتته ،و

قرارداده شه.

موهار لیگایه به تهری تغییر داده شه .یتای حات یشاندهنتههی
بازدهی یشاندارسازی خوت ترکیتب در یستبت وزیتی  3069و در

 1.2بررسی توزیع بیولوژیکی در موش

 pH=7بود و بنابراین م لول یاایی برای توریق به مهل حیوایی بتا

بررسی توزیع بیولو یکی ترکیب  Sc-DOTMPدر پن ستروه

43

موش با وزن توریبی  25الی  ،35gایجام شه 3cc .از ترکیب یاایی
35
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(بتتا پرتتتوزایی  )3/3µCi/ccاز طریتتق رو وریتتهی دم متتوشهتتا

771 keV

توریق شه .سپس با قرار دادن حیوایاا در اتاق دی اکستیهکربن،

9920 keV

به ترتیب  13 ،47 ،24 ،4و  912hپس از توریق ،کشتته و تشتریح
شهیه .در هر یوطهی زمایی ،یک سروه از موشها کشته و تشریح
شهیه .بافتها و ایهامهای هر حیوان جها ،و پرتوزایی هر کهام با
استفاده از دستگاه طیفیگاری ساما تعیین شه .در ایتن آزمتایش،
پرتتوزایی تجمعتی در هتر ستترم از استتووان ران بترای بته دستتت
آوردن جلت اسکلتی ک  ،با فرض این که وزن استووانهتا %90

9300

وزن ک بتهن را تشتکی متیدهنته ،در یظتر سرفتته شته .توزیتع

9200

9400

700
9000
انرژی ()keV

300

400

200

شمارش

950
940
930
920
990
900
10
70
80
30
50
40
30
20
90
º

شک  .2طیف  HPGeم لول 43ScCl3مورد استفاده در این پرو ه.

پرتوزایی در خون ییو با در یظر سرفتن این فرض که خون  %7ک

900

وزن بتتهن متتوش را تشتتکی متتیدهتته ،تصت یح شتته [.]98 ،7، ،8
توزیع پرتوزایی در ایهامهای موتلف به تورا درته پرتتوزایی

شمارش

توریوی بر هر سرم ایهام ( ،)%ID/gم اسبه شه [.]7 ،8

50

 .4یافتهها و بحث
 1.4تولید Sc

64

45

8

از تتتابشدهتتی هتتهف  Sc2O3طبیعتتی در متتها  47hت تتت

3

5

3

4

2

9

º

مکان ()cm

شتتتار یتتتوترویی  ،3/5×9093 n/cm2.sرادیوایووتتتتو  43Scبتتتا
پرتوزایی ویژهی ،(3/95mCi/mg) 993/57 MBq/mgبته متها

شک  .4رادیوکروماتوسرافی الیهی یازک کارلی م لول  43ScCl3با آموییم

 7روز پس از تابشدهی ،به دست آمه .خلوص هستهی پرتتوزای

استاا  %90متایول  969با استفاده از کارل واتمن شمارهی .)Rf= º(9

 43Scبا استفاده از طیفیگتاری سامتا بررستی شته کته در طیتف

 2.4تهیه و مشخصات Sc-DOTMP

حاتت ت فوتتتط دو قلتتتهی مشوصتتته  43Scدر  771و 9920keV

64

برای تعیین بازدهی یشاندارسازی باینه ،آزمایشهایی برای تعیتین

مشاههه شه (شک  .)2از آنجا که عنصر استکایهیم دارای یتک

بتتازدهی ترکیتتب  43Sc-DOTMPدر یستتبتهتتای وزیتتی فلتتو بتته

تکایووتو ( )45Scاست ،معموالً هنگام تابشدهی در راکتتور،

لیگایه  2069تا  3069و در pHهای موتلتف ایجتام شته کته یتتای

به ریر از تولیه  ،43Scایتظار تشکی رادیوایووتو دیگری از این

حات یشاندهنتههی بتازدهی یشتاندارستازی ختوت ترکیتب در

عنصر ماینه  48Scیمیرود .اسرشه احتمال این وجتود دارد کته بتا

یسبت وزیتی  3069و در  pH=7بتود .ایتن یتیجته در متورد یستبت

وقود واکنش ( ،)n,pرادیوایووتتو  45Caتشتکی شتود ،امتا بتا

وزیی با یتای منتشر شههی بایرجی و همکاران ] ]3یودیک استت.

موایسه سطح موطتع واکتنشهتای ( )n,γو ( 0/095b( )n,pبترای

بنابراین م لول یاایی برای توریق به مهل حیتوایی ،بتا ایتن یستبت

 45Caدر برابر  28/2bبرای  ،)43Scمیتوان به این یتیجه رسیه کته

43

وزیتتی ستتاخته شتته .ترکیتتب  Sc-DOTMPتایتته ،و خلتتوص

احتمال تشکی  45Caکمتر از  %9است .بنابراین خلتوص هستتهی

رادیوشیمیایی با استفاده از  ITLCو آمتوییم استتاا  %90متتایول

پرتتتوزای  43Scتولیتته شتتهه ،بتتیش از  %17خواهتته بتتود [.]93

 969و دستتتتگاه طیتتتفیگتتتاری بتتتتا تعیتتتین شتتته .در ایتتتن روش

خلوص رادیوشیمیایی م لول  43ScCl3ییو بتا استتفاده از طیتف-

43

 Sc-DOTMPبا حالل به سمت باال حرکت میکنه ،در حالی

یگتتتتتاری بتتتتتتا و  ITLCو حتتتتتالل آمتتتتتوییم استتتتتتاا %90

که  ScCl3در پایین بتاقی متیمایته .ترکیتب  43Sc-DOTMPبتا

متایول بررسی شه که در این روش  43Scبا حتالل بته ستمت بتاال

خلتتوص رادیوشتتیمیایی  %15بتتا استتتفاده از  70mgاز DOTMP

حرکت یمیکنه و در پایین کارل باقی میمایه (شک .)3

33
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و  2/2ccاز م لتتول  ScCl3بتتا ( pH=7بتتا یستتبت وزیتتی فلتتو بتته

جلت به دست آمههی  Dasو همکتارایش  4/23 %ID/gبترای

لیگایه  )9630به دست آمه (شک .)4

 988Lu-DOTMPتوریباً یودیک است ].[97
20

24h

20

95
شمارش

شمارش

90

90

5
º
8

شک

3

5

4
مکان ()cm

3

2

º

9

8

5

3

4
مکان ()cm

2

3

9

 .6رادیوکرومتاتوسرافی کارتلی ترکیتب  43Sc-DOTMPبتا آمتوییم

استاا  %90متایول  969با استفاده از کارتل واتمتن شتمارهی  9در یستبت وزیتی

47h

95

لیگایه به فلو .)Rf=%30( 9630
 4.4بررسی پایداری آزمایشگاهی

شمارش

90
43

پایهاری آزمایشگاهی ترکیب  ، Sc-DOTMPبا یگتهداری آن

5

در دمای اتاق و در  ،pH=7به مها  47hپس از تایه بررسی شه.
خلوص رادیوشیمیایی ترکیتب بته روش  ITLCو حتالل آمتوییم

3

8

استاا  -%90متایول  969در بازههای زمایی منظم با بته کتار بتردن

5

4
مکان ()cm

3

º

9

2

روشهای استایهارد کنترل کیفی ،بررستی شته .یتتای حاتت از

شک

 ITLCکه در شک  5یشان داده شههایه ،یشاندهنتههی پایتهاری

استتتاا  %90متتتایول  24 ،969و  47hپتتس از تشتتکی ترکیتتب در یستتبت وزیتتی

ترکیب تشکی شتهه در شترایط آزمایشتگاهی فتوق (بتیشتتر از

لیگایه به فلو .9630

 .1رادیوکرومتاتوسرافی کارتلی ترکیتب  43Sc-DOTMPبتا آمتوییم

 ،)%10تا  47hپس از تشکی است.
4

4h

3/5

24h

 6.4بررسی توزیع بیولوژیکی در موش
43

3

در شک  3و جهول  ،9جلت ترکیب  Sc-DOTMPدر ایتهام

13h

و بافتهای موتلف مهل موش تورا  %ID/gدر ستاعتهتای

2

912h

موتلتتف پتتس از توریتتق یشتتان داده شتتهه استتت .یتتتای مطالعتتاا

9/5
9

بیولو یکی یشاندهنههی بتاالترین جتلت استتووایی 4h ،پتس از

0/5

توریق است .جلت مشاههه شهه در استووان ران در این یوطتهی
استووان ران

کلیه

ط ال

کبه

روده

معهه

ریه

 Banerjeeو همکتتارایش بتتته موتتهار  3/13و  3/82 %ID/gبتتته

قلب

 %33/99م اسبه شتهه استت کته بتا جتلت ایتهازهسیتری شتههی

خون

زمایی برابر با  %3/57بوده ،و جلت معادل ک استووانها برابر بتا

º

شــک  .4درتتته پرتتتوزایی توریوتتی بتتر هتتر ستترم ایتتهام ( )%ID/gترکیتتب
43

ترتیب برای  953Sm-DOTMPو  953Sm-EDTMPمشابه ،و بتا

 Sc-DOTMPدر ایهامهای موتلتف متوش در  13 ،47 ،24 ،4و  912hپتس

موتتهار  4/83%ID/gایتتهازهسیتتری شتتههی ایتتن ستتروه بتترای

از توریق.

 985Yb-EDTMPتوریباً یودیک استت ] .[3هتمشنتین بتا موتهار

38

%ID/g

47h

2/5

تولیه ،یشاندارسازی و بررسی توزیع بیولو یکی رادیوداروی . . .

برای برخی لیگایهها ماینه  EDTMPکه در سایر پژوهشها ،بین
 250تا 350به  9سوارش شهه است ،در این پرو ه با یستبت وزیتی
جدول  .1الگوی توزیع بیولو یکی ترکیب  43Sc-DOTMPدر موش

لیگایتته بتته فلتتو بستتیار پتتایینتتتر  3069ایجتتام شتته .در ستتاخت

ایهامها

4h

24h

47h

13h

912h

رادیوداروهای استووانخواه ،هر شته ایتن یستبت وزیتی پتایینتتر

خون

9/84±0/07

0/88±0/20

0/31±0/74

0/95±0/09

0/05±0/00

قلب

0/54±0/04

0/94±0/03

0/24±0/04

0/25±0/02

0/07±0/09

باشه ،برای استتفاده در بیمتاران یتیجتهی باتتری خواهته داشتت.

ریه

0/81±0/99

0/30±0/05

0/29±0/04

0/49±0/03

0/39±0/03

معهه

0/31±0/97

0/28±0/04

0/44±0/04

0/39±0/02

0/05±0/00

روده

0/33±0/01

0/53±0/93

0/55±0/99

0/95±0/02

0/07±0/09

کبه

0/10±0/03

9/42±0/98

9/83±0/98

9/2±0/01

0/71±0/94

ط ال

0/17±0/92

9/03±0/99

0/23±0/05

0/31±0/03

0/49±0/08

کلیه

2/32±0/55

9/52±0/33

0/23±0/28

9/99±0/98

0/38±0/01

استووان ران

3/57±0/42

2/97±0/92

9/85±0/98

9/10±0/03

9/24±0/93

%ID/g

بررسی توزیع بیولو یکی این ترکیب بر روی موش ،یشاندهنههی
بتتاالترین جتتلت استتکلتی در استتتووان ران ( 4h )~%3/8پتتس از
توریق ،پاک شهن توریباً سریع از خون بود .این یتیجه با یتای به -
دست آمهه از سایر پژوهشهتا در یشتاندارستازی  DOTMPو
لیگایه مشابه  ،EDTMPتوریباً یکسان است.
یتای این پژوهش مؤیه این مطلب استت کته ایووتتو هتای
اسکایهیم به ویژه رادیوایووتو  48Scقابلیت تشتکی کمتپلکس

با توجه به دادههای بیولو یکی به دست آمهه ،مشتاههه متی-

با لیگایه پلیآمینوفسفوییک اسیه حلوتوی  ،DOTMPو پتایستی

شود که سرعت پاکشویهسی رادیودارو از ختون ،توریبتاً ستریع

الزم برای استتفادهی درمتایی در حتوزهی پوشتکی هستتهای و در

است .جلت سریع در کبه و افوایش جلت در آن تا  47hپس از

زمینهی تسکین دردهای استووایی یاشتی از سترطانهتای پستتان،

توریق ( ) 9/83%ID/gمشاههه شه .این جلت در کبه با توجه بته

پروستاا و ریه را داریه .هتمشنتین متیتتوان در آینتهه در متورد

سوارشهایی که در مورد می ذاتی  43ScCl3بته جتلت در کبته

ساخت این رادیودارو با رادیوایووتو  48Scکه دارای ییمتهعمتر

کتته موتتهم و همکتتارایش و ییتتو  Rosoffو همکتتارایش در متتهل

 3/48dو ایتتر ی سامتتای مناستتب  951keVاستتت بتته منظتتور

حیتتوایی ستتوارش کتتردهایتته ،طبیعتتی بتته یظتتر متتیرستته [.]91 ،93

تصویربرداری و همشنین تابش بتایی با ایتر ی متوستط 942keV

موایسهی الگوی توزیع بیولو یکی به دست آمهه در این پرو ه بتا

مناسب برای درمان تومورها ،اقهام یمود.

الگوی توزیتع ستوارش شتهه در کتار موتهم و همکتارایش بترای
 ،43ScCl3یشان دهنههی تمایت استتووانختواهی بتاالی ترکیتب
43

 ، Sc-DOTMPدر برابر تمای ذاتی جتلت در کبته ScCl3

43

استتت .توزیتتع مایتتهساری رادیتتودارو در کبتته پتتس از سلشتتت
 )9/2 %ID/g( 13hقاب توجه بود که با در یظر سرفتن جلت در
کلیه و معهه ،میتوان یتیجه سرفتت کته رادیتودارو هتم از طریتق
مسیر کلیوی و هم کبهی دفع شههاست.
 .6نتیجهگیری
43

ترکیتتب  Sc-DOTMPبتتا بتتازدهی یشتتاندارستتازی و خلتتوص
رادیوشیمیایی باال (باالتر از  )%15بتا استتفاده از  43Scتولیته شتهه
ت تتتت بمبتتتاران یتتتوترون حرارتتتتی هتتتهف  45Sc2O3و لیگایتتته
پلیآمینوفسفوییک حلووی  ،DOTMPساخته شه .این ترکیتب،
پایهاری آزمایشگاهی باالیی در دمتای اتتاق و در  pH=7تتا 47h
پس از تشکی از خود یشان داد .یسبت وزیتی تشتکی کمتپلکس
37
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