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 و ارایهی09Y بررسی پارامترهای مؤثر بر نشاندارسازی ترکیب هیدروکسی آپاتیت با
 مورد استفاده در رادیوسینووِکتومی09Y-HAp بهترین روش برای تولید رادیوداروی
 محمد قنادی مراغه، سیدمحمودرضا آقامیری، سیدمحسن هراتی، سیما عطار نصرتی،* حسینعلی خوشحسن،محمدرضا داورپناه
 تهران ـ ایران،66381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای

، براي درمان تورم مفصلی آرتریت روماتیسمی، تزریق موضعی درون مفصلی رادیونوکلیدها به صورت کلویید،رادیوسینووکتومی

:چکیده

 رادیونوکلیدهاي بتاگسیل بسته به انرژي تابش گسیلیده میتوانند براي مفاصل مختلف مورد استفاده قرار.هموفیلی یا عوارض ارتوپدي است
 تابش بتاي این. ساعت است که براي درمان مفصل زانو مورد استفاده قرار میگیرد68/1  عمر- یك رادیونوکلید بتاگسیل محض با نیم،94Y .بگیرند
، در این پژوهش. در بافتهاي نرم است11mm  و برد بیشینهي1/6mm  برد متوسط،)99/94%( 1/141MeV  داراي انرژي بیشینهي،رادیونوکلید
 برهمکنش داده و94Y1+  دوقطبی با-) به عنوان عامل کلوییدساز استفاده شده است که از طریق تشکیل پیوندهاي یونHAp( هیدروکسیآپاتیت
 تولید شده، به سوسپانسیون هیدروکسی آپاتیت در سالین94YCl1  از طریق افزودن محلول اسیدي، رادیوداروي کلوییدي. تولید می کند94Y-HAp
 اندازهي ذرات هیدروکسی آپاتیت و اثر آوادهی مورد بررسی و، عوامل مؤثر بر نشاندارسازي کلویید از قبیل حجم حالل رقیقکننده.است
 در نهایت بهترین روش براي تولید این. بهینه و سپس در فاز اجرا آزموده شدهاند، این پارامترها ابتدا در یك فاز شبیهسازي.آزمایش قرار گرفتهاند
 بازده نشاندارسازي و خلوص. بود99/9%  بیش از94YCl1  خلوص رادیونوکلیدي رادیودارو مطابق با محلول اولیهي.رادیودارو تعیین شده است
. به دست آمد99%  بیش از،) با حالل سالین تا سه روز پس از تولید رادیوداروTLC( رادیوشیمیایی با استفاده از روش کروماتوگرافی الیهي نازک
 بین، مقدار فعالیت پرتوزایی آزاد شده. در محلول سرم انسانی نیز به مدت سه روز در دماي اتاق بررسی شد94Y-HAp پایداري شیمیایی کلویید
. بود1%  تا4/1

 رادیوسینووکتومی،09Y-HAp ، رادیوداروی کلوییدی، هیدروکسی آپاتیت،09- ایتریم:کلیدواژهها

Evaluation of Effective Parameters on Labeling of Hydroxyapatite
Compound with 90Y and Introducing the Best Method to Produce 90Y-HAp
Radiopharmaceutical for Radiosynovectomy
M.R. Davarpanah, S.M. Aghamiri, H.A. Khoshhosn*, S. Attar Nosrati, S.M. Harati, M. Ghannadi Maragheh
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: Radiosynovectomy is a local intra-articular injection of radionuclides in colloidal form for

treatment of articular inflammatory in rheumatoid arthritis, hemophilia or orthopedic troubles. β-emitting
radionuclides can be used for various joints based on radiation energy. 90Y is a pure β-emitter with a halflife of 64.1 hours that is used for treatment of the knee joint. β-radiation of this radionuclide possesses
maximum energy of 2.281 MeV (99.98%), mean pathway of 3.6 mm in the soft tissue and maximum 11
mm. In this project, hydroxyapatite (HAp) is applied as a colloid maker agent that interacts with 90Y3+
ions via ion-dipole bonds and produces 90Y-HAp. The colloidal pharmaceutical is produced by adding an
acidic solution of 90YCl3 to an HAp suspension in saline. Effective parameters within which the colloid is
applied, such as the volume of diluent, HAp particle size and sonication effect were evaluated and tested.
First, these determinative parameters were optimized in the simulated conditions and then examined in
the active phase. Finally, the best procedure was determined for the production of the
radiopharmaceutical. Radionuclide purity of the radiopharmaceutical according to the primary 90YCl3
solution was over 99.9%. Labeling yield and radiochemical purity were obtained over 99% using TLC
method in saline solvent up to three days after production of radiopharmaceutical. Radiochemical purity
of 90Y-HAp colloid was also evaluated in human serum albumin solution for three days at room
temperature. The amount of released activity was between 0.3 to 2%.

Keywords: Yttrium-90, Hydroxyapatite, Colloidal Radiopharmaceutical, 90Y-HAp, Radiosynovectomy
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 .6مقدمه
ناهنجاريهاي مفصلی در همهي جوامع نسبتاً متداولاند .درصد
زیادي از مردم در تمام گروههاي سنی ،از ناهنجاريهاي مفصلی
مختلف رنج میبرند که برخی از آنها ماهیت مزمن داشته و
عوارضی چون درد ،ناهنجاريهاي ظاهري و ناتوانی دارند .یکی
از شایعترین عوامل ،آرتریت روماتوییدي( )1است .تخمین زده
شده است که  1درصد مردم به این بیماري مبتال هستند [.]1
رادیوسینووکتومی روش درمانی جدیدي براي چنین

(الف)

ناهنجاريهاي مفصلی است .در این روش ،مقدار اندکی از
رادیودارو به مفصل تزریق میشود .براي این منظور از
رادیونوکلیدهاي بتاگسیل استفاده میشود .این رادیونوکلیدها به
کلوییدهایی متصل میشوند که توانایی رسیدن به مفصلها را
داشته و به وسیلهي الیهي خارجی غشاء سینوویال به عنوان جسم
خارجی تلقی شده و توسط این سلولها بلعیده میشوند
(ذرهخواري(( ))1شکل  .)1با اعمال دز تابشی حدود
 7444تا  14444رِم به سینوویم ،بافت تکثیرشونده تخریب ،و
ترشح مایع و التهاب ایجاد شده از ترکیبات سلولی خونی ،متوقف

(ب)

و نهایتاً سطح مفصل صلب میشود .این امر ،التیام طوالنی مدت و

شکل  .6الف) ذرات کلوییدي بتازا (ستارههاي زرد رنگ) توسط پوشش

بهبود کامل مفصل را به همراه دارد [.]1

سینوویال حجیم شدهي ملتهب با سینوویوسیتهاي تکثیرشونده (صورتی

رادیونوکلیدهاي مختلفی براي رادیوسینووکتومی مناسباند.

رنگ) ،فاگوسیتوز میشوند .الیهي غضروف فوقانی تحت تأثیر قرار نمیگیرد.

نوع رادیونوکلیدي که باید استفاده شود ،توسط اندازهي مفصلی

ب) نمایش آسیب سلولی و تصلب غشاي سینوویال ].[11

که مورد درمان قرار میگیرد ،تعیین میشود .رادیونوکلیدهاي با
تابش کوتاه برد براي مفاصل کوچكتر به کار گرفته میشوند،

اوالً ،بهرهي نشاندارسازي را کاهش میدهد ،زیرا در فرایند

مثالً اربیم 169-براي مفاصل انگشتان استفاده میشود .انرژي

94

94

نشاندارسازي Sr ،با  Yرقابت میکند .ثانیاً ،باعث تحلیل مغز

پایین تابش این رادیونوکلید با نیم -عمر طوالنی آن جبران

94

میشود .در روشهاي معمول امروزي ،عمدتاً ایتریم ( ،)94Yرنیم

استخوان میشود .بنابراین ،در فرایندهاي تولید  Yچه از طریق
ژنراتورهاي  ،94Sr/94Yو چه از طریق منابع تجاري ،جداسازي

( )146Reو اربیم ( )169Erبه کار میروند .در سالهاي اخیر،

 94Srبسیار مهم است .اگر چه روشهاي مختلفی براي جداسازي

چندین رادیونوکلید دیگر نظیر هولمیم،]8 ،1[ )166Ho( 166-
فسفر ،]5[ )11P( 11-رنیم ،]7 ،6[ )144Re( 144-ساماریم151-

 94Yاز  94Srارایه شدهاند ،بیشترین کاربرد را روشهاي «تبادل

( ،]4[ )151Smو  . . .معرفی شدهاند [.]11 ،14 ،9

یونی» و «استخراج با حالل» دارا هستند که روش اول براي تولید

تابش بتاي رادیونوکلید  94Yبا توجه به برد زیاد آن در

در مقیاس  MBqو روش دوم براي تولید در مقیاس  GBqاست.

بافتها (برد متوسط  1/6mmو برد بیشینهي  )11mmبراي درمان

براي مفصل زانو معموالً از  )5 mCi( 145MBqایتریم94-
94 1+

مفاصل بزرگ همچون مفصل زانو با سینوویم بسیار ضخیم

استفاده میشود (تقریباً  1Gyبر گرم) .یونهاي  Yاز طریق

مناسب است [ 94Y .]11با نیم -عمر  68/1ساعت از طریق گسیل

ایجاد پیوندهاي یون -دوقطبی با ذرات هیدروکسی آپاتیت ،بر

تابش βي پرانرژي محض به دختر هستهي پایدار  94Zrواپاشیده

روي سطح آنها جذب میشوند .ذراتی که یون ایتریم را حمل

عموماً از ژنراتورهاي  94Sr/94Yبه دست

میکنند ،به ذرات نشاندار شده موسوماند .هیدروکسی آپاتیت به

میشود .البته Y

94
94

94

عنوان یك بستر عمل کرده و یونهاي ایتریم را به موضع

مـیآید .وجود  Srدر کنار  Yدو نکتهي منفی را در پی دارد:
81

بررسی پارامترهاي مؤثر بر نشاندارسازي ترکیب هیدروکسی . . .

موردنظر در ناحیهي مفصل میرساند .بررسیهاي اتورادیوگرافی

در این پژوهش ،سعی بر این بوده است تا با استفاده از

نشان داده است که کلوییدهاي ایتریم به سرعت وارد الیههاي

روشهاي پیش از این گزارش شده براي تولید رادیوداروي

سطحی و همچنین بخشی از الیههاي عمیقتر غشاي سینوویال

کلوییدي ایتریم  -94هیدروکسی آپاتیت ،یك روش سنتز

میشوند ولی مقدار بسیار اندکی به استخوان میرسد [.]15 ،18

مناسب با شرایط و امکانات موجود تدوین و سپس عوامل

در یك محیط زیستی ،هیدروکسی آپاتیت ،طی یك دورهي

تأثیرگذار بر روند تولید و نشاندارسازي کلویید معرفی و در

شش هفتهاي به طور کامل تجزیه شده و یونهاي  Ca1+و PO81-

نهایت با بهینهسازي تك تك این پارامترها ،بهترین روش براي

ایجاد میکند [ .]16بنابراین ،چیزي که کلویید  94Y-HApدر

تهیهي این رادیودارو ارایه شود .براي هر مرحله از بهینهسازي

بدن از خود به جا میگذارد ،اثر تابش بتا به منظور کاهش درد و

مقادیر عددي تجزیههاي الزم آورده شده و چگونگی انتخاب

التهاب مفصل است.

شرایط بهینه به طور جامع مورد بحث قرار گرفته است.

ترکیبات یونی رادیونوکلیدها ،در محیطهاي زیستی یونیده
میشوند ،و در نتیجه با ورود به خون ممکن است به اندامهاي

 .2بخش تجربی

دیگر رسیده و منجر به تخریب سلولهاي سالم شوند .براي

 6.2مواد و دستگاهها

جلوگیري از این عارضه ،رادیونوکلیدهاي موردنظر را با ترکیباتی

 6.6.2مواد

همراه میکنند که براي سیستمهاي زیستی سمّی نباشند و در

محلول نرمال سالین ،پودر هیدروکسی آپاتیت با اندازههاي
94

مختلف ذرات و  YCl1مورد استفاده قرار گرفتند.

محیـطهـاي زیستـی ،قابل تجزیه بوده و بتوانند کلوییدهایی ایجاد
کنند که به طور برگشتناپذیر با رادیونوکلید پیوند شیمیایی
برقرار میکنند .یکی از این ترکیبات ،هیدروکسیل آپاتیت یا

 2.6.2دستگاهها

هیدروکسی آپاتیت است که شکل معدنی کلسیم آپاتیت موجود

تکانندهي  ،Vibrax VXRهمگنکنندهي ورتکس ،SM90

در طبیعت با فرمول ) Ca5)PO8(1(OHو مادهي اصلی سازندهي

آوادهندهي  ،S4000سانتریفوژ  ،Universal 320Rدز

استخوان در بدن انسان است .ساختار بلوري هیدروکسی آپاتیت

کالیبراتور  ،VDC-505اتوکالو مگا و میکروسکوپ دیجیتالی

در شکل  1نشان داده شده است .این ساختار نشاندهندهي محل

 BA310به کار گرفته شدند.

برهمکنش هیدروکسی آپاتیت با یونهاي فلزي است که در
حقیقت همان اتمهاي اکسیژن در گروههاي هیدروکسید و

 2.2تهیهی کلویید Y-HAp

فسفات هستند.

مقدار  84mgهیدروکسی آپاتیت و  4/4mlسالین در یك ویال

09

 1میلیلیتري تهگرد وارد و به مدت  5دقیقه در دماي اتاق به
وسیلهي تکاننده به شدت تکان داده شد .پس از افزودن حدود
 144μLاز محلول  94YCl1به مخلوط سفیدرنگ ایجاد شده،
تکان دادن مخلوط تا نیم ساعت دیگر ادامه یافت .سوسپانسیون
حاصل به مدت  5دقیقه در سانتریفوژ با سرعت  1544دور بر
94

دقیقه قرار داده شد .محلول رویی براي اندازهگیري مقدار Y

آزاد ،مورد شمارش قرار گرفت .رسوب با سالین شستشو داده
شده و نهایتاً در  1mlسالین به کمك همگنکننده و آوادهنده ،به
شکل سوسپانس درآمد .کلویید شیري رنگ حاصل ،به مدت 14
دقیقه در اتوکالو با دماي  111درجهي سانتیگراد ،استریل ،و
شکل  .2ساختار بلوري هیدروکسی آپاتیت؛ سلول واحد این ترکیب از روي

براي انجام بررسیهاي کنترل کیفی آماده شد.

دادههاي بلورنگاري پرتو ایکس ترسیم شده است ].[17
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 3.2بررسی اندازهی ذرات

 8.2بررسی پارامترهای مؤثر بر تولید کلویید Y-HAp

شکل ظاهري کلویید به وسیلهي میکروسکوپ نوري و با استفاده

 6.8.2حجم مادهی رقیقکننده

از یك الم و المل قابل مشاهده است (شکل  .)1براي اینکه

براي تعیین حجم بهینهي مادهي رقیقکننده  84میلیگرم از پودر

قیاس قابلقبولی از تمام مخلوط کلوییدي به دست آید ،از هر

هیدروکسی آپاتیت با اندازهي ذرات  14میکرومتر ،با حجمهاي

کلویید ،چند بار نمونهبرداري شد .مقدار بررسی شده در هر

 1 ،1 ،1 ،4/4 ،4/5و  8از محلول سالین ،مخلوط و سپس

نمونهبرداري ،حدود  15میکرولیتر بود .قبل از نمونهبرداري،

 144میکرولیتر محلول ایتریم کلرید به آن افزوده شد .پس از

الزم بود مخلوط به خوبی تکان داده شود تا تمام ذرات ،به

تکمیل واکنش ،درصد نشاندارشدن ذرات کلویید محاسبه شد.

صورت یکنواخت در همه جاي مخلوط پخش شوند.
تصویرهاي گرفته شده به وسیلهي میکروسکوپ ،با نرمافزار

 2.8.2اندازهی ذرات پودر هیدروکسی آپاتیت

 )MIP( Motic Images Plus 2.0به صورت کمّی بررسی

براي تعیین اندازهي بهینهي ذرات کلویید  ، Y-HApپودرهایی

شدند .این نرمافزار امکان تعیین محیط و مساحت سطح مقطع

با اندازهي ذرات متفاوت از  4/1تا  115میکرومتر مورد بررسی

ذرات ،اندازهي متوسط ذرات ،بیشینه و کمینهي محیط و مساحت

قرار گرفت .براي این منظور ،مقدار  84میلیگرم از پودر

ذرات را فراهم میکند.

هیدروکسی آپاتیت موردنظر با  4/4میلیلیتر سالین مخلوط و

94

 144میکرولیتر محلول ایتریم کلرید به آن افزوده شد .پس از
تکمیل واکنش ،بازده نشاندارسازي با استفاده از روش
کروماتوگرافی الیهي نازک در حالل سالین ،و اندازهي ذرات
کلویید به وسیلهي نرمافزار  MIPمورد ارزیابی قرار گرفت.

پودر هیدروکسی آپاتیت با هفت اندازهي ذرات تهیه شد:
کوچكتر از  4/1میکرون 14 ،5 ،1/5 ،میکرون و در محدودههاي

 14تا  84میکرون 85 ،تا  61میکرون و  61تا  115میکرون .از هر
یك از این پودرها براي تولید کلویید دارویی استفاده شد.
مساحت متوسط ذرات هر نمونه  14بار محاسبه شد.
 3.8.2اثر موج فراصوتی بر اندازهی ذرات کلویید Y-HAp
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 84میلیگرم پودر هیدروکسی آپاتیت با اندازهي معین ذرات ،با
 4/4میلیلیتر سالین به مدت  5دقیقه به شدت هم زده شد .این
مخلوط پس از افزودن  144میکرولیتر محلول ایتریم کلرید به
آن ،به مدت نیم ساعت به شدت تکان داده شد .سپس با استفاده
از سانتریفوژ رسوبگیري شد .رسوب حاصل مجدداً با 1/5
میلیلیتر سالین به صورت سوسپانسیون درآمد .تعداد  11مخلوط
به این ترتیب تهیه و هر یك از آنها در حمام آب آوادهنده (با
حجم  154میلیلیتر) قرار داده شده و دامنههاي  14 ،14 ،5و 14
درصد ،با زمانهاي  1 ،4/5و  1دقیقه مورد بررسی قرار گرفت .در

شکل  .3تصویرهاي میکروسکوپ نوري کلویید ایتریم -هیدروکسی آپاتیت.

پایان ،نمونهها به وسیلهي آوادهنده همگن شده و براي اندازهگیري
اندازهي متوسط ذرات ،با میکروسکوپ نوري آماده شدند.
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 .3یافتهها و بحث
بهرهی نشاندارسازی ()%

 6.3اثر حجم مادهی رقیقکننده بر بهرهی نشاندارسازی

براي تهیهي کلویید  94Y-HApاز محلول سالین نرمال 4/9%
استفاده شد .این محلول ،ایزوتونیك بوده و براي تزریق مناسب
است و از طرفی محیط آبی الزم براي مخلوط کردن مواد تشکیل
دهندهي رادیودارو را ایجاد مینماید .هیدروکسی آپاتیت در این
محیط نامحلول است و حجم کل مخلوط بر بهرهي نشاندارسازي
تأثیر میگذارد .شکل  8رابطهي بین بهرهي نشاندارسازي و حجم

حجم محلول سالین (میلیلیتر)

محلول سالین مورد استفاده در واکنش را نشان میدهد .همانطور

شکل  .8تأثیر حجم مادهي رقیقکننده بر بهرهي نشاندارسازي.

که در شکل  8مشاهده میشود ،بهرهي نشاندارسازي در مورد

18

تمام حجمها ،به جز حجم  4/5میلیلیتر ،بیش از  99%بود .با توجه

16

ذرات در کلویید ،کاهش حجم سالین ،شرایط مناسبتري را

12

براي حفظ اندازهي ذرات ایجاد میکند [ .]14از اینرو ،نتایج

10

حاصل از محاسبهي بهرهي نشاندارسازي نشان میدهد که حجم

8

بهینهي سالین براي تأمین شرایط مناسب الکترولیتی و بیشینه بودن

6
4

بهرهي نشاندارسازي 4/4 ،میلیلیتر است.

2
0

 2.3اثر اندازهی ذرات پودر هیدروکسی آپاتیت بر کلویید دارویی

63-125

45-63

10-40

10

5

2.5

0.2

اندازهی ذرات هیدروکسی آپاتیت ()µm

از آنجایی که هیدروکسی آپاتیت در محیط آبی خنثی ،تقریباً
نامحلول است ( ،]19[ )ksp=1/17×14-54اندازهي ذرات پودر

شکل  .1تأثیر اندازهي ذرات پودر هیدروکسی آپاتیت بر اندازهي متوسط
ذرات کلویید دارویی؛ براي هر یك از اندازههاي ذرات پودر هیدروکسی
آپاتیت (محور افقی) ده اندازهي متوسط ذرهي کلویید نهایی محاسبه شده
است.

هیدروکسی آپاتیت مورد استفاده براي تولید کلویید دارویی
موردنظر بسیار مهم خواهد بود .همچنین ریختشناسی ذرات
هیدروکسی آپاتیت ،شکل نهایی ذرات کلویید را تعیین میکند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که تغییر اندازهي ذرات پودر

میکرون قرار گرفت .براي انتخاب بهترین کلویید با مصارف

هیدروکسی آپاتیت در بهرهي نشاندارسازي تغییر قابلمالحظهاي

دارویی ،پارامتر دیگري را نیز باید در نظر گرفت و آن

ایجاد نمیکند (تمام نمونهها داراي بهرهي نشاندارسازي 99%

ریختشناسی ذرات است .از آنجایی که پودرهاي با اندازهي

بودند) ،براي انتخاب بهترین شرایط ،اندازهي ذرات کلویید

ذرات واقع در یك گستره عموماً ریخت یکنواختی ندارند،

نهایی ،مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به شکل  5دو نکته حایز

اهمیت پودرهاي هیدروکسی آپاتیت تهیه شده تنها در یك

اهمیت است .نخست این که قطر متوسط ذرات کلویید به دلیل

اندازهي خاص مشخص میشود .با توجه به شکل  5و با در نظر

خواص تزریقی ویژهي این رادیودارو نباید از  14میکرون بیشتر

گرفتن هر سه پارامتر شرح داده شده ،پودر  14میکرونی بهترین

باشد .دوم این که گسترهي قطر متوسط ذرات نباید خیلی وسیع

گزینه براي تولید کلویید است ،زیرا ذرات کلوییدي حاصل از

باشد .از اینرو پودر  HApبا قطر ذرات  5میکرون بدترین حالت

این پودر همگی کروي بوده و در محدودهي  1/1تا  4/8میکرون

را فراهم میکند ،زیرا ذراتی با اندازههاي مختلف در گسترهي

قرار میگیرند .الزم به ذکر است که پودرهاي به کار گرفته شده

وسیعی از  8/11تا  16/11میکرون ایجاد میکند .در مقابل،

با اندازهي ذرات بیش از  84میکرون ،کلوییدهاي بسیار ناپایدار

هنگامی که از پودر هیدروکسی آپاتیت با اندازهي  4/1میکرون

ایجاد کرده ،به سرعت از حالت کلوییدي خارج شده و رسوب

استفـاده شـد ،میـانگین ذرات کلویید در محدودهي  1/86تا 8/91

میکنند .پودر با اندازهي ذرات واقع در بازهي  14تا  84میکرون

88

اندازهی ذرات کلویید ()µm

به ا ثر حجم سالین ،به عنوان یك الکترولیت ،بر میزان انبوهه شدن

14

مجله علوم و فنون هستهاي ،شماره 1191 ،61

نیز با وجود گسترهي کوچك اندازهي ذرات کلوییدي (از 1/48
تا  6/91میکرون) ،به دلیل فقدان ریخت یکنواخت ،قابل تأیید
نیست.
 3.3اثر آوادهنده

موج فراصوتی از دو جنبه اندازهي ذرات را تحت تأثیر قرار
میدهد :مدت زمان اعمال موج و دامنهي موج .یك آوادهنده
شامل سه جزء مهم است :ژنراتور ،مبدل و شیپور( .)1ژنراتور،

شکل  .8ایجاد هزاران حباب میکروسکوپی بر اثر ارتعاش نوک شیپور آوادهنده.

تپهاي ولتاژ باالي انرژي با بسامد  14kHzتولید و براي شرایط
مختلف بارگذاري نمونه مانند گرانروي و دما ،تنظیم میکند.

در اینجا گرانروي تمام نمونهها مقدار ثابتی است و از

مبدل ،انرژي الکتریکی را به انرژي مکانیکی تبدیل میکند .عالمت

نوسانات دمایی نیز با قرار دادن یك حمام آبی جلوگیري به عمل

الکتریکی به واسطهي ویژگی بلورهاي پیزوالکتریك ،به ارتعاش

آمده است .با تغییر دادن دامنهي نوسانات نوک شیپور و زمان

مکانیکی تبدیل میشود .ارتعاشات ،تقویت شده و به قسمت

آوادهی ،بهترین مقادیر با توجه به کوچكترین میانگین اندازهي

پایینی شیپور منتقل میشوند .فاصلهاي که نوک شیپور در هر

ذرات در کلویید تعیین شده است .مجموعهاي شامل دوازده

ارتعاش میپیماید ،به دامنهي انتخاب شده توسط کاربر بستگی

آزمایش که در بخش  1.8.1شرح داده شد ،انجام شد .شکل 7

دارد .چنانچه دامنه افزایش یابد ،شدت آوادهی افزایش خواهد

نتایج حاصل از این آزمایشها را نشان میدهد .در این شکل،

یافت.

قطر متوسط ذرات برحسب دامنهي ارتعاش شیپور آوادهنده ،رسم

()8

در مایع ،ارتعاش سریع نوک شیپور ،سبب کاواکزایی

شده است .با اعمال دامنههاي کوچكتر و زمانهاي کوتاهتر ،از

(تشکیل و تخریب آنی حبابهاي میکروسکوپی) میشود.

خرد شدن ذرات توسط امواج فراصوتی ممانعت به عمل آمده

تخریب هزاران حباب ،مقادیر قابل توجهی انرژي در ناحیهي

است .نمودارها در زمانهاي  14ثانیه ،یك و دو دقیقه حاصل

کاواکزایی آزاد میسازد (شکل  .)6اثر فرسایش و ضربهزنی

شدهاند .کوچكترین قطر ذرات بدون تخریب ریخت کلویید،

ناشی از تخریب حبابها ،سازوکار اولیهي فرایند آوادهی در

بهترین دامنه و زمان آوادهی را ارایه میدهد .با توجه به شکل 7

محیط مایع است .قطر نوک ردیاب به حجم نمونه وابسته است.

بهترین شرایط براي باالترین اثربخشی امواج فراصوتی ،براي

ردیابهاي با قطر کوچكتر ،آوادهی شدیدتري را فراهم

دامنهي  14درصد و زمان یك دقیقه حاصل شد.

میکنند اما تمرکز انرژي در یك ناحیهي کوچك و متراکم
09

خواهد بود .نوکهاي قطورتر میتوانند حجمهاي بیشتري را

 8.3کنترل کیفی Y-HAp

تحت تأثیر قرار دهند اما شدت آوادهی کوچكتري را تأمین

کنترل کیفی مستلزم آزمایشهاي ویژه و بررسیهاي متعدد براي

خواهند کرد .انتخاب یك شیپور مناسب براي یك کاربرد

حصول اطمینان از اندازهي ذرات ،خلوص رادیونوکلیدي،

خـاص ،بسیـار مهـم است و هرگز نباید نادیده گرفته شود.

خلـوص رادیـوشیمیـایی و اثـربخشـی اسـت .آزمـایشهاي کنترل

استفادهي نادرست از یك شیپور با اندازهي نامناسب ،ممکن است

کیفی در دو بخش انجام میشوند :آزمایشهاي فیزیکوشیمیایی و

به طور قابل توجهی زمان آوادهی را طوالنی کرده و یا از تحت

زیستشناختی .بررسیهاي فیزیکوشیمیایی نشاندهندهي میزان

تأثیر قرار گرفتن مناسب نمونه ممانعت کند .نوک شیپور در هوا

خلوص رادیونوکلیدي و ناخالصیهاي رادیوشیمیایی،pH ،

هیچگونه مقاومتی نداشته و براي به ارتعاش در آمدن ،توان اندکی

حالت فیزیکی و اندازهي ذرات نمونه به ویژه در حالت کلوییدي

الزم دارد .در یك مایع گرانرو مانند روغن ،توان بیشتري براي

است .براي بررسی توزیع زیستشناختی رادیودارو ،محل جابهجایی

حفظ دامنه در یك مقدار معین مورد نیاز است .این مقاومت در

رادیوداروي موردنظر در بدن حیوان آزمایشگاهی با استفاده از

مقابل حرکت شیپور ،تعیینکنندهي توان الزم است.

میزان پرتوزایی در هر یك از اندامهاي بدن از جمله اندام هدف،
مورد بررسی قرار میگیرد.
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نزدیك لبهي فوقانی باال آمد ( .)Rf = 4/9مقدار  Rfبراي  94Yاز
طریق آزمایش مشابهی براي محلول خالص  94YCl1به دست
قطر متوسط ()µm

آمده است .سپس کاغذ کروماتوگرافی ،برش داده شده و فعالیت

30 S
1 min

پرتوزایی هر بخش به طور جداگانه ثبت شد .با توجه به فعالیت
94

کل لکهي اولیه ،درصد  Yآزاد در کلویید تعیین و از آنجا
بهرهي نشاندارسازي کلویید مشخص شد .چهار نمونهي مشابه به

2 min

مدت سه روز پس از هر بار اندازهگیري ،خلوص رادیوشیمیایی
باالتر از  99درصد را نشان داد .با توجه به این نتایج میتوان گفت

دامنه ()%

که در محیط آزمایشگاهی ،رادیوداروي تولید شده ،به لحاظ

شکل  .7تأثیر زمان و دامنهي آوادهنده بر اندازهي متوسط ذرات کلویید

شیمیایی بسیار پایدار است .براي بررسی پایداري کلویید از نقطه

ایتریم.HAp-

نظر اندازهي ذرات نیز سه نمونهي کلوییدي پس از نگه داشته

کلوییدهاي دارویی تولید شده ،مساحت سطح متوسطی در

شدن به مدت  1روز در حالل سالین در آزمایشگاه ،با

محدودهي  14/5تا  15/6میکرومتر مربع از خود نشان دادند که با

میکروسکوپ بررسی شدند .هیچگونه تغییر قابل توجهی در

توجه به کروي بودن شکل هندسی ذرات (شکل  )1با استفاده از

اندازهي ذرات کلویید حاصل نشد.

رابطهي زیر ،محدودهي قطر آنها بین  8/1و  6/4میکرون تخمین
 .8نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی حجم مادهي رقیقکننده با استفاده از

زده شد

4A


() 1

R

محلول سالین نرمال  4/9%نشان داد که در حجم  4/4میلیلیتر
بهرهي نشاندار شدن تقریباً  144%بود .در این محدودهpH ،

که در آن R ،قطر ذرات برحسب میکرون و  Aمساحت سطح

حدود  7بود .قابل ذکر است  pH = 7از لحاظ فیزیولوژیکی

اندازهگیري شده برحسب میکرومتر مربع است.

مناسبتر است و بدین جهت در مرحلهي نشاندار کردن ،محلول

خلوص رادیوشیمیایی مادهي پیشساز ایتریم 94-کلرید،

 94YCl1مستقیماً به هیدروکسی آپاتیت اضافه شد .مطالعهي دقیق

بیش از  97%است .سنجش خلوص رادیوشیمیایی و پایداري

بر روي ذرات هیدروکسی آپاتیت با مقدار متغیر  94Yنشان داد
94

کلویید ایتریم نیز نتایج نشان داده شده در جدول  1را به دست

که مقدار  Yبه کار رفته ،بر روي بهرهي تشکیل کمپلکس تأثیر

داد .این نتایج ،با بهرهگیري از روش کروماتوگرافی الیهي نازک

چندانی ندارد .اندازهي اولیهي ذرات پودر هیدروکسی آپاتیت،

و با استفاده از کاغذ واتمن  IIIبه ابعاد  11cm×1cmو حالل

 14میکرون انتخاب شد تا بهترین بهرهي نشاندارسازي و

سالین به دست آمده است .حدود  5میکرولیتر از کلویید بر روي

یکنواختترین ریخت براي ذرات کلویید حاصل شود .از طرفی

نقطهاي در حدود  1cmباالتر از لبهي پایینی کاغذ کروماتوگرافی

تأثیر امواج فراصوتی و مدت زمان آوادهی بر قطر متوسط ذرات

چکانده شد .پس از خشك شدن این لکه ،کاغذ داخل حالل

کلویید  94Y-HApمورد بررسی قرار گرفت که بهترین شرایط

سالین در یك بانك شیشهاي قرار داده شد 94Y-HAp .در انتهاي

براي باالترین اثربخشی امواج فراصوتی ،در دامنهي  14درصد و

پـایینـی کـاغـذ بـاقـی مـانـد (◦ =  )Rfاما  94Yبه همراه حالل ،تـا

زمان یك دقیقه حاصل شد.

جدول  .6خلوص رادیوشیمیایی و پایداري رادیودارو تا سه روز
روز اول
نوبت

شمارش
 90Yآزاد

شمارش

1
1
1
8

1488
881
869
141

695961
681141
178651
576878

Y-HAp

90

روز دوم
بهرهي نشاندارسازي

شمارش
 90Yآزاد

شمارش

99/45%
99/91%
99/71%
99/97%

716
144
844
1171

146685
141754
141544
111144

Y-HAp

90

86

روز سوم
بهرهي نشاندارسازي

شمارش
 90Yآزاد

شمارش

99/41%
99/94%
99/61%
99/81%

118
191
145
841

84691
151194
71715
51175

Y-HAp

90

بهرهي نشاندارسازي
99/71%
99/41%
99/54%
99/15%

1191 ،61  شماره،مجله علوم و فنون هستهاي

 با قرار94Y-HAp مطالعات پایداري رادیوشیمیایی کلویید

:پینوشتها
1. Rheumatoid Arthritis

 در زمانهاي. در دماي اتاق بررسی شد،دادن آن در سرم انسانی

1. Phagocytosis

 با سانتریفوژ جدا،متفاوتی اجزاي نشاندار شدهي داخل مخلوط

1. Horn

 براساس نتایج.شده و فعالیت پرتوزایی آنها اندازهگیري شد

8. Cavitation

 درصد از کل پرتوزایی ذرات نشاندار شده وارد1  تا4/1 ،حاصل
 با بهرهي باال با استفاده از روش94Y-HAp  تهیهي.محلول شد
 ایجاد، در مجموع با تسهیل روند تهیه. امکانپذیر است،بهینه شده
 باال بردن خلوص رادیوشیمیایی و افزایش،بهترین شرایط تهیه
 امید آن میرود که با،پایداري رادیودارو در محیط شیمیایی
تکمیل دادههاي زیستشناختی و بهینهسازي شرایط حاکم بر
 شاهد نتایج چشمگیري در فاز بالینی در،آزمایشهاي حیوانی
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