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 به روش131I بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ
جانشینی هستهدوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس
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 به روش جانشینی هستهدوستی در حضور131-) با یدMIBG(  در این تحقیق فرایند رادیو یددار شدن تركیب متایدو بنزیل گوانیدین:چکیده
 تأثیر پارامترهاي مختلف بر بازده نشاندارسازي، به منظور بهینهسازي فرایند.( مورد بررسی قرار گرفته استII) آمونیم سولفات و كاتالیزگر مس
 پس از اتمام فرایند. ضروري است160˚C  نتایج حاصل از آزمایشهاي مختلف نشان داد كه استفاده از حمام روغن با دماي.بررسی گردید
 درصد97/2  بازده به طور متوسط. به انجام رسیدDowex 1x8  مرحلهي خالصسازي محصول نهایی با استفاده ستون حاوي رزین،نشاندارسازي
 براي دز3330 MBq  براي دز تشخیصی و185 MBq  (با فعالیت پرتوزایی131- در این روش فرایند نشاندارسازي متایدوبنزیل گوانیدین با ید.بود
. براي مصارف تشخیصی و درمانی رعایت میشود131I-MIBG درمانی) ساده و سریع بوده و كلیهي الزامات مربوط به تولید روزمرهي رادیوداروي
. در مقیاس صنعتی صورت گرفته است131I-MIBG  تولید رادیوداروي،در این تحقیق

 رادیودارو، نشاندارسازی، رادیو یددار شدن،131- ید، متایدو بنزیل گوانیدین:کلید واژهها
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Abstract: In this study the radioiodination process of meta-iodobenzylguanidine with 131I isotope in
presence of ammonium sulphate and Cu(II) Catalyser was investigaded. In order to optimize the process,
the influence of different parameters on labeling yield was studied. The results of experiments showed
that the use of oil bath with temperature of 160˚C is necessary. After the labeling process, purification
step of the final product was carried out using Dowex-1x8 resin. The mean labeling yield was 97.2%. In
this method radiolabelling of MIBG with 131I (185 MBq for diagnostic dose and 3330 MBq for
therapeutic dose) is quite simple and it complies with the requirements of routine production of 131IMIBG radiopharmaceutical for diagnostic and therapeutic purposes. This paper is a narration of
industrial scale production of 131I-MIBG radiopharmaceutical.
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بررسی فرایند رادیو یددار شدن تركیب متایدوبنزیل گوانیدین. . .

NH

 .1مقدمه
تركیب متا یدو بنزیل گوانیدین با یک حلقهي بنزن و یک عامل

CH2 NH C

گوانیدین داراي تشابه ساختاري با سلولهاي بخش مركزي غدد

NH2

فوق كلیوي است (شکل .)1
131

I-MIBG

رادیوداروي بسیار ارزشمندي است كه در

پزشکی هستهاي براي مقاصد تشخیصی و درمانی قابل استفاده

I

است ] 1تا  .[5نوع تشخیصی این رادیودارو براي تصویربرداري

شکل  .1ساختار تركیب متایدوبنزیل گوانیدین.

از تومورهاي نورواندوكرین به خصوص فئوكروموسیتوما،
نوروبالستوما كاربرد دارد و نوع درمانی آن براي درمان

131m

تومورهایی از قبیل فئوكروموسیتوما ،نوروبالستوما ،پاراگانگلیوما،

β-

كارسینوماي مدوالري تیروئید و تومورهاي كارسینویید استفاده

I

میشود ] 6تا  .[10ایزوتوپ ید 131-با نیم -عمر  8روز به شکل

)(8.02h

131

Te

نوترونی  130Teتولید میشود .واكنش ) (n, روي  130Teمنجر
131m

به تشکیل Te

و Te

σ = 0.03 b
130

)Te (n, γ

22%

سدیم یدید بوده و از محصوالت شکافت اورانیم و یا فعالسازي
131g

Te
)(30h

131g

σ = 0.02 b

)(25min

131

شکل  .2تولید ید 131-از طریق واكنش .130Te(n, γ( 131I

میشود كه هر دو نهایتاً به I

واپاشیده میشوند (شکل .)2
نشاندارسازي ایزوتوپی فرایندي است كه در آن اتم یا

روشهایی از نوع الکترونخواه و هستهدوست براي رادیو

گروهی از اتمهاي مولکول با اتم یا گروهی از اتمهاي متفاوت یا

یددار شدن ارایه شده است ] 15و  .[16در انتخاب روش جنبههاي

مشابه پرتوزا جايگزین میشود.

زیر باید لحاظ شوند:

روشهاي رادیو یددار شدن براساس طبیعت فرایند به سه
-

دستهي فیزیکو -شیمیایی ،شیمیایی و آنزیمی طبقهبندي
میشوند .از میان روشهاي فوق تنها روشهاي شیمیایی میتوانند

محل قرارگیري ید پرتوزا طوري باشد كه منجر به حداقل
تغییرات در فعالیت زیستی شود.

-

تولید رادیودارو با بازده نشاندارسازي و فعالیت پرتوزایی ویژهي
باال را امکانپذیر سازند ] 11تا .[14

اطالعات كافی در مورد خواص دارویی و سمیت تركیب
یددار شده موجود باشد.

براساس نوع واكنش به كار رفته ،روشهاي شیمیایی فرایند

-

تركیب یددار در بافت زنده پایدار باشد.

یددار شدن به دو دستهي كلی -جانشینی هستهدوستی و جانشینی

-

فرایند نشاندارسازي طی چند ساعت و ترجیحاً در یک
مرحله انجام شود.

الکترونخواهی تقسیم میشوند .به طور كلی فرایندهاي نشاندار
شدن از قوانین فیزیکو -شیمیایی پیروي میكنند ولی تحت

-

بازده نشاندارسازي باال باشد.

شرایط استوكیومتري رخ میدهند .غلظت مادهي پرتوزا در محیط

-

فعالیت ویژهي نمونه معلوم باشد.

واكنش  106تا  109برابر كمتر از مولکولهایی است كه باید
نشاندار شوند .این امر ،بازده باالي نشاندارسازي در واكنشهاي

از میان روشهاي مذكور روش جانشینی هستهدوستی به دلیل

استخالفی برگشتپذیر را توجیه میكند كه در آنها سرعت

برخورداري از بازده باالتر نسبت به روش الکتروندوستی براي
131

واكنش برگشت  106تا  109برابر كمتر از واكنش رفت است.

نشاندارسازي تركیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ ، I
انتخاب شد .این واكنش میتواند در فاز حالل ،فاز مذاب و یا
تحـت شـرایط حـالت جـامـد انجـام شـود .نشاندارسازي تركیب
2
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متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ 131Iدر فاز حالل و تحت

صورت محلول  Na 131Iحاصل از فعالسازي نوترونی  130Teدر

شرایط جریان برگشتی از نظر آلودگی مشکالت زیادي دارد .از

رآكتور تحقیقاتی تهران تهیه شد.

این گذشته ،بازده نشاندارسازي آن باال نیست ] .[17راه حل این
مشکل انجام فرایند تبادل ایزوتوپی در شرایط مذاب و یا حالت

 2.1.2تجهیزات مورد استفاده

جامد است .البته در این روش با توجه به پایین بودن سرعت

ویال ته گرد به حجم  10میلیلیتر ،حمام روغن ،حمام آب
()1

فرایند جانشینی هستهدوستی در تركیبات آروماتیک میتوان از

ساخت شركت ممرت  ،گرمكن -بههم زن ساخت شركت
()2

هایدولف  ،گیره و پایه ،سرنگ همیلتون به حجم  50µlو

كاتالیزگر مس براي افزایش سرعت واكنش بهره برد.

 ،100µlاپندورف ،كاغذ  pHمتر ،ترازوي دیجیتالی با دقت

بر این اساس ،براي انجام فرایند نشاندارسازي تركیب
131

متایدوبنزیلگوانیدین با ایزوتوپ I

روش جانشینی هستهدوستی

 5رقم اعشار.

در فاز جامد انتخاب و با بهرهگیري از كاتالیزگر مس براي تولید
رادیوداروي I-MIBG

131

 2.2نشاندارسازی ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I

در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار

131

مقادیر مشخصی از تركیبات متایدوبنزیلگوانیدین و آمونیم

گرفت.
هدف این تحقیق ،مطالعهي فرایند رادیو یددار شدن تركیب

سولفات به یک ویال ته گرد  10میلیلیتري اختصاص داده شده

متایدوبنزیلگوانیدین است .در این تحقیق رادیوداروي تشخیصی

به واكنش ،منتقل و ابتدا با یک درپوش پالستیکی با روكش

با روشی ایمن ،مطمئن ،با تکرارپذیري

تفلون و سپس با درپوش آلومینیمی بسته شد .ویال به منظور

باال و برخوردار از استانداردهاي جهانی تهیه شد .این كار با

اطمینان از نبود اكسیژن (به منظور جلوگیري از هر گونه فرایند

بررسیها ،مطالعات اولیه و امکانسنجی در شرایط موجود در

اكسایش و همچنین استریل ماندن محیط واكنش) به مدت

كشور شروع شد .سپس مراحل ساخت تجهیزات موردنیاز به

 5دقیقه در معرض گاز نیتروژن قرار داده شد .سپس با استفاده از

انجام رسید .در ادامه با بررسی و تحلیل سازوكار واكنش

سرنگ همیلتونی حجم معینی از محلول سولفات مس به غلظت

نشاندارسازي تركیب  MIBGبا ایزوتوپ  ،131Iفرایند تولید این

( )3/25mg/mlپیش از این تهیه شده و همچنین استیک اسید

رادیودارو طراحی گردید .با بررسیهاي به عمل آمده فرمولبندي

یخی و نهایتاً محلول ید( 131-به شکل  )Na131Iبا فعالیت و حجم

نهایی براي تولید محصول با بازده نشاندارسازي باال انتخاب شد.

موردنظر به ویال افزوده شد .آنگاه ویال به مدت  30دقیقه درون

پس از این مرحله كلیهي پارامترهاي مؤثر بر فرایند نشاندارسازي

حمام آب با دماي  160˚Cقرار داده شد .پس از گذشت زمان

تولید

فوق ،ویال از حمام خارج شده و به آن اجازه داده شد تا دماي

شده به روش فوق تحت آزمایشهاي كنترل كیفی قرار گرفته و

محیط سرد شود .در این مرحله ،محلول با تنظیم  pHفیزیولوژیکی

پایداري آن در شرایط نگهداري مختلف ارزیابی شد .در حال

آن با استفاده از بافر استات از ستون پر شده با رزین داوكس در

131

و درمانی I-MIBG

شناسایی و بهینهسازي گردید .رادیوداروي I-MIBG

131

-

حاضر رادیوداروي فوق در مقیاس صنعتی تولید و در دسترس

شکل  Clآن كه پیش از این با محلول استریل سالین شستشو

مراكز پزشکی هستهاي قرار میگیرد.

داده شده بود عبور داده شد.

 .2بخش تجربی

 3.2بهینهسازی فرایند نشاندارسازی ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین

 1.2مواد و دستگاهها

براي تعیین بازده نشاندارسازى از روش كروماتوگرافی الیهي

 1.1.2مواد

نازک ( )TLCروي سیلیکاژل و با استفاده از حالل آمونیم

متایدوبنزیلگوانیدین از شركت  ،ABXآمونیم سولفات ،مس

هیدروكسید  10درصد و پروپانول به نسبت حجمی ) 3:1(V/Vبه

سولفات ،سدیم متابیسولفیت ،سدیم استات ،استیک اسید یخی،

عنوان فاز متحرک استفاده شد .مقدار  Rfبراي  MIBGنشاندار

سود ،رزین داوكس همه از شركت مرک آلمان و آب استریل و

شده  0/4تا  0/5و براي ید آزاد  0/7تا  0/8میباشد.

محلول ایزوتونیک سالین از داخل كشور تهیه شدندI .

131

به

3

بررسی فرایند رادیو یددار شدن تركیب متایدوبنزیل گوانیدین. . .

 3.3.2تأثیر افزایش مقدار استیک اسید

به منظور بهینهسازي شرایط فرایند نشاندارسازي ،تأثیر
پارامترهاي مختلف از قبیل واكنشگرها و مقادیر آنها مورد

افزایش تأثیر مقدار استیک اسید بر فرایند نشاندارسازي با وارد

بررسی قرار گرفت.

نمودن مقادیر مختلفی از استیک اسید یخی به محیط واكنش
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این بررسی در شکل 4
نشان داده شده است.

 1.3.2تأثیر غلظت واکنشگرهای مختلف

تأثیر غلظت واكنشگرهاي مختلف بر روي بازده فرایند تبادل
ایزوتوپی بررسی شد .آزمایشها و نتایج حاصل از آنها در

 4.3.2آزمایشهای کنترل کیفی

جدول  1خالصه شده است.

تعیین خلوص رادیوشیمیایی تركیب نشاندار شده ،با بهرهگیري
از روش  TLCروي سیلیکاژل و با استفاده از حالل آمونیم

 2.3.2تأثیر دما

هیدروكسید  10درصد و پروپانول به نسبت حجمی  3:1به انجام

به منظور بررسی اثر دما بر فرایند نشاندارسازي ،این فرایند در

رسید (شکل  .)5بررسی پایداري رادیوداروي تهیه شده ،از طریق

دماهاي  180 ،160 ،140 ،120 ،100 ،50و  200˚Cانجام شد.

بررسی خلوص رادیوشیمیایی آن در مدت یک هفته در دماهاي

نتایج حاصل از این آزمایشها در شکل  3داده شده است.

اتاق -4 ،و  -20˚Cمورد آزمایش قرار گرفت (شکل .)6

جدول  .1تأثیر واكنشگرهاي مختلف بر بازده فرایند
بازده نشاندارسازي
()%

محلول سولفات مس به

87/3
76/8

20
20

-

5
5

1
1/2

77/3

20

-

5

1/4

85/3

20

-

5

1/7

79/5

20

-

5

2

75

-

2

5

1

89

-

4

5

1

87/5

-

10

5

1

88/5

-

20

5

1

93/14

5

4

5

1

94/7

10

4

5

1

91/7

20

4

5

1

86/4

50

4

5

1

مقدار MIBG

67/6

20

-

5

0/7

مقدار آمونیم سولفات

58/3

20

-

5

0/5

)Acetic Acid (µL

مقدار مس سولفات

)(mg

)(mCi

)Labelling Yield (%

غلظت 3/25mg/ml
()µl

سولفات آمونیم

ید131-

MIBG
)(mg

شکل  .4تأثیر مقدار استیک اسید بر فرایند نشاندارسازي.

)Labelling Yield (%

)Radioactivity (cps

Rf
)Temperature (˚C

شکل  .5نمودار  Rfبراي  MIBGنشاندار شده و ید آزاد.

131

شکل  .3تأثیر دما بر بازده فرایند نشاندارسازي تركیب  MIBGبا ایزوتوپ . I

4
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NH

NH

NH

)Radiochemical Purity (%

CH2 NH C

CH2 NH C

CH2 NH C

*I

CH2 NH C

NH2

NH2

NH2

NH

NH2

Cu

Cu+

_

+ CuI

*I

I

I

شکل  .7سازوكار فرایند نشاندارسازي تركیب متایدوبنزیل گوانیدین با
ایزوتوپ  131Iبه روش جانشینی هستهدوستی در حضور كاتالیزگر مس.

نتایج نشان داد كه  pHبهینه براي انجام فرایند تبادل ایزوتوپی

)Time (day

131

 pHاسیدي در محدودهي  1/5تا  3/5است .محلول I

131

شکل  .6پایداري رادیوداروي  I-MIBGبا زمان.

131

I

از انحالل

در محلول سود  0/1Nبه دست آمد .بنابراین افزایش استیک

 .3نتایج و بحث

اسید به محیط واكنش به منظور خنثی كردن قدرت بازي محلول

تبادل ایزوتوپی در حالت جامد بین رادیوید و تركیب

رادیوید ضروري میباشد و مقدار آن باید مدّ نظر قرار گیرد.
131

رادیولیز ناشی از تابش بتاي ایزوتوپ I

متایدوبنزیلگوانیدین در حضور آمونیم سولفات یک روش ساده

نشاندارسازي منجر به افزایش میزان I

براي تهیهي تركیبات آروماتیک نشاندار شده با ید با فعالیت

131

پس از فرایند

آزاد در محصول

131

میشود .گونههاي آالیندهي  ، Iاكثر حالتهاي اكسید شدهي

ویژهي باال است .تجزیهي حرارتی آمونیم سولفات موجب

ید،

افزایش تدریجی در قدرت اسیدي محیط تبادل میگردد ].[18

IO-3 131IO-2 ،131I2
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-
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و  IO 4هستند كه به علت پتانسیل

با فرض فعالیت كم استخالف هالوژن در حلقهي آروماتیک،

اكسایش پایین یدید و همچنین فرایند تجزیهي تابشی تولید

تحقیقاتی در زمینهي استفاده از فلز مس یا نمکهاي آن به عنوان

میشوند .براي اطمینان از عدم ورود ید آزاد به محصول نهایی،

كاتالیزگر فرایند یددار شدن هستهدوستی آرنها صورت گرفته

پس از اتمام فرایند نشاندارسازي ،محصول شفاف و بیرنگ

است و این روش رادیو یددار شدن در سالهاي اخیر توسعه یافته

تشکیل شده در بافر استات حل شده و از ستون آنیونی حاوي

است .در این روش  Cu+ ،Cu2+و یا  Cu2+همراه با كاهندههاي

رزین داوكس (كه پیش از این به وسیلهي محلول سالین 0/9

مختلف مانند سدیم ديسولفیت یا نمکهاي ) Sn(IIبه كار

درصد فعال شده است) عبور داده شد.
استفاده از تفلون براي پوشش در پالستیکی ویال براي

میرود ] 19تا .[24

ممانعت از ایجاد هر گونه ناخالصی برخاسته از مادهي سازندهي

با توجه به شرایط مختلف واكنش در فرایند رادیو یددار شدن

درپوش در حین افزایش دما تا  160˚Cاست.

با استفاده از كاتالیزگر  ،Cuسازوكارهاي مختلفی گزارش شده
است .بر این اساس در واكنش هستهدوستی با استفاده از

مهمترین عاملی كه بازده نشاندارسازي را تحت تأثیر قرار

كاتالیزگر  Cu+ ،Cuایجاد شده در محیط واكنش تشکیل

میدهد از دست دادن رادیو ید فرّار در طی افزایش دما (تا حدود

كمپلکس حد واسط سرعت واكنش را كنترل میكند .این فرایند

 )160˚Cاست .حذف جریان هوا (به وسیلهي گاز  )N2و استفاده

در شکل  7نمایش داده شده است.

از مقدار  10mgیا كمتر آمونیم سولفات ،بازده نشاندارسازي و
خلوص رادیوشیمیایی باالیی را به دست میدهد.

شکل  3تأثیر دما بر بازده فرایند نشاندارسازي را نشان
میدهد .بدیهی است كه بازده فرایند نشاندارسازي با افزایش دما

آزمایشهاي تعیین خلوص رادیوشیمیایی رادیوداروي تولید

به طور قابلمالحظهاي افزایش مییابد و در دماي  160˚Cبه

شده ،خلوص آن را باالتر از  %98به دست داد و بررسی پایداري

بیشینه مقدار خود میرسد .آن سوتر بازده نشاندارسازي با دما

آن در مدت یک هفته در دماي اتاق ،دماي  -4و  -20˚Cنشان

كاهش مییابد.

داد كه در دماي اتاق طی مدت یک هفته خلوص رادیوشیمیایی
حداكثر به میزان  13%افت میكند ،این در حالی است كه در
5

بررسی فرایند رادیو یددار شدن تركیب متایدوبنزیل گوانیدین. . .

دماي  -4˚Cافت خلوص رادیوشیمیایی حدود  8درصد بوده و

پینوشتها:

در دماي  -20˚Cحداكثر به  6درصد میرسد .این امر نشاندهندهي

1. Memmert

تولید شده به

2. Heidolph
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پایداري بسیار خوب رادیوداروي I-MIBG

روش جانشینی هستهدوستی در فاز جامد و با استفاده از كاتالیزگر
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