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سنتز و ارزیابی نانوذرات اکسید آهن پوشانده شده با کربوکسی متیل کیتوزان و
 جهت افزایش جذب توموری68Ga رادیونشاندارشده با
بختیار، آزادبخت- *احمد،روانشاد
 بروجرد ـ ايران، 69151-36111، دانشگاه آزاداسالمی واحد بروجرد،  دانشکده فنیمهندسی، گروه مهندسی هستهای

:چکیده
در اين پژوهش اثر انتقال هدفمند نانوذرات اكسـددآهن پوشـانده شـده با كربوكسـی متدل كدتوزان و راديونشـاندارشـده با
 نانوذرات مغناطدســی آهن به شــدوه. بررســی شــد4T1  بواس ـ ه اثر نفوذپذيری تقويتشــده و ابقاء به ســلولهای68Ga
 ســنت و س ـ آ آنها به وســدله پلدمر2به1  آهن به نس ـ ت مولیFe+3 وFe+2 همرســوبی شــامل تركدب نمودن يونهای
 سـبه به منظور راديونشـاندارسـازی به روش غدرمسـتقد از شـالتور تتت،كربوكسـیمتدلكدتوزان پوشـش داده شـدند
 سـه مرت ه نشـاندار و با بازده نشـاندارسـازی با68Ga  در ادامه نانوذرات با راديواي وتوپ. اسـتفاده شـدDOTA-NHS عنوان
ID/g%  در نهايت با مقايســه مد ان جذب توموری ط ق فرمول.) تعددن شــد%97  (بدش ازRTLC روش كروماتوگرافی

 برای حـالـت تركدـب1.1±1.1و2.24±0.4 ،1.48±0.55  كلرايـد بـه68Ga  برای0.34±0.34و0.42±0.45 ،0.34±0.50از
،دقدقه په از ت ريق به موش های توموری اف ايش يافت120 و60،30 در زمانهای68Ga نانوذرات راديونشــاندارشــده با
كه اين نتايج حاكی از جذب مناسـب نانوراديوداروی حاصـل در من قه توموری بر اثر خواص نانويی مانند اثر اف ايش نفوذ
.و ابقای نانوذرات در تومور است
DOTA-NHS  شالتور، 68Ga ، خاصدت نفوذپذيری و ابقاء، نانوذرات اكسدد آهن:کلیدواژهها

preparation and evaluation iron oxide nanoparticles coated with
carboxymethyl chitosan and radiolabeled with 68Ga to increase
absorbed dose of tumor
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Abstract:
In this study, the effect of targeted transfer of iron oxide nanoparticles coated with carboxymethyl chitosan
and radiolabeled with 68Ga was enhanced by the effect of enhanced permeability and retention in 4T1 cells.
Magnetic iron nanoparticles were synthesized by combining Fe+2 and Fe+3 ions in a molar ratio of 1:2 and
their surface was coated with carboxymethyl chitosan polymer, then a DOTA-NHS chelator was used
indirectly for radioisotope and labeled with RTLC chromatography (more then 97%). Finally by comparing
the tumor adsorption rate according to the ID/g% formula from 0.34±0.50, 0.42±0.45 and 0.34±0.50 for
68
Ga chloride to 1.48±0.55, 2.24±0.4 and 1.1±1.1 for the combination of 68Ga labeled nanoparticles it
increased at 30,60 and 120 minutes after injection into tumor mice, which indicates the proper uptake of
nanoradiodrugs in the tumor area due tio nano-properties such as increased penetration and retention of
nanoparticles in the tumor.
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 .1مقدمه
سـرطان بدماری اسـت كه براسـاع عوامل متد ی و اختاللهای ژنتدکی ايجاد و با تقسـد نامنظ و بیرويهی سـلولها
(نئوپالزی) باعث مختل شــدن اعمال حداتی اندامها میشــود و درحال حا ــر يکی از مه ترين عوامل مرگ و مدر در
جهان است]1[.
عل نانوتکنولوژی از طريق به كارگدری نانوذرات و توسعه روشهای دارورسانی هدفمند به تومور به كمک تشخدص و
درمان بدماریها آمدهاست .نانوذرات ،پتانسدل بااليی در زمدنه تشخدص و درمان بدماریها به ويژه سرطان دارند .استفاده
از نانوفناوری اين امکان را فراه كرده است كه با حداقل آسدب به بافتها و اندامهای سال بتوان تومورهای سرطانی را از
بدن برد .نانو ذراتاكسددآهن كاربرد زيست پ شکی گستردهای نس ت به ساير نانوذرات مغناطدسی دارند كه در پ شکی
بالدنی بعنوان حامل در دارورسانی مورد استفاده قرار گرفتهاند .آزمايشهای كه در طول چندسال بر روی نانوذرات
اكسددآهن صورت گرفته است نشان میدهد كه اين ذرات هدچگونه اثر سمی فوری يا بلند مدت در شرايط درونتن
ندارند ،اما حضور برخی نانوذرات همراه با نانوحامل ها باعث تقويت اثر و عملکرد آنها بر روی سلولهای سرطانی میشود.
به اين طريق كه اين نانوذرات بوسدله مکاندس های مختلفی همچون اف ايش استرع اكسدداتدو و تجمع مناسب دارو در
سلول باعث تقويت تاثدر نانوحامل ها میشوند .زيست سازگار بودن با شرايط متدط بدن ،پايداری و تهدهی آسان ،موجب
توسعهی استفادهی آنها شدهاست .مهمترين م يت نانوساختار به عنوان حامل دارو و كوچکی اندازه آنهاست .اين مو وع
ع ور آنان را از غشای سلولهای زيستی امکان پذير و آسان میسازد .همچندن به منظور زيست سازگار نمودن
نانوحاملهای دارويی و در امان ماندن آنها از سدست ايمنی بدن و برای استفاده هرچه م لوبتر معموال س آ آنها را با
پلدمرها يا مولکولهای شناخته شده زيستی میپوشانند .اين مولکولهای زيستی برای اف ايش سازگاری ،هدف گرفتن
انتخابی ساير مولکولهای زيستی ،اف ايش ندمه عمر در گردش خون و كاهش سرعت متابولدس نانوذرات ،استفاده
میشوند.
انتقال هدفمند نانوذرات مغناطدسی به سلول های سرطانی با دو نوع روش فعال و غدرفعال انجام می شود .در روش فعال
با استفاده از لدگاندهای مولکولی اختصاصی سلول های توموری و با تابش مددان مغناطدسی خارجی به ناحده تومور،
انتقال هدفمند نانوذرات صورت می گدرد اما در روش غدرفعال بواس ه ی اثر نفوذپذيری تقويت شده و ابقاء EPR1
نانوذرات به تومور نفوذ می كنند.اصو ل هدفگدری غدرفعال بر اساع ويژگی های سدست انتقالی و پاتولوژی بدماری بنا
نهاده شده است .به دلدل متدودشدن اندازه نانوذرات مغناطدسی در مقداع نانو اين ذرات بر اساع نفوذپذيری تقويت
شده و ابقاء به تومور تجمع می يابند .سدست عروقی تومور جامد به دلدل دارا بودن منافذ زياد و همچندن گشاد بودن و
قدرت نشت كنندگی باال ،اين سدست نانوذرات مغناطدسی را از جريان خون جدا كرده و از البالی منافذ عروقی تومور
ع ور داده و وارد بافت تومور می كند(نشت يا نفوذ تقويت شده) .به دلدل عدف بودن قدرت زهکشی لنفاتدکی در اطراف
تومور اين ذرات در بافت تومور باقی می مانند (ابقاء) .فرايند رگزايی 2در بافت تومور غدرعادی بوده و به همدن دلدل
سدست عروقی بافت تومور خصوصدات مهمی از جمله وجود فواصل و منافذ زياد و همچندن قدرت نشت كنندگی بااليی3
را دارا هستند .هرچه منافذ زياد و گشادتر باشند به مد ان بدشتری در جذب و ابقاء نانوذرات به درون تومور نقش ايفا
می كنند .اين درحالی است كه سدست عروقی بافت های نرمال اين ويژگی را ندارند .سلول های اندوتلدال سدست عروقی
در بافت نرمال ،بسدار چس دده و ن ديک به ه قرار گرفته اند كه از اين طريق سد ب رگی را در مقابل نانوذرات به درون
بافت ايجاد می كنند ،په اختالف در نفوذپذيری عروقی بافت سال و بافت تومور باعث فراه شدن تجمع انتخابی
نانوذرات در بافت تومور می شود]2-3[.
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امروزه  68Gaبه عنوان يکی راديواي وتوپهای مناسـب در پ شـکی هسـتهای جهت مقاصـد تشـخدصـی شـناختهشـده اسـت.
اين راديواي وتوپ با ندمـه عمر  67/63دقدقـه و با گســـدـل پوزيترون با انرژی بدشـــدنـه  )%87(1/89 Mevو پرتوهای گامـا
 )%3/22(1077 Kevدارای ويژگیهای با انرژی باالســت .در واقع اين راديواي وتوپ به خاطر داشــتن ندمه عمر كوتاه و
سـهولت تولدد يکی از بهترين راديواي وتوپهای فل ی به شـمار میآيد .اين راديودارو در شـکل ژنراتور  68Ge/ 68Gaتولدد
میشود كه از جن ههای اقتصادی و صرفه جويی بدشتر قابل ق ول است.
64
جدن و همکاران 4در ســال  2010نانوذرات اكســددآهن را با دوپامدن روكش كردند و به  Cuمتصــل كردند آن را با به
آل ومدن ســرم انســان ت ريق كردند و بوســدله  PETو MRIتصــويربرداری كردند كه نتدجه آن اف ايش جذب توموری و
كاهش جذب در ماكروفاژ بود [ .]4چددم و همکاران 5در سـال  2012با اتصـال گواندن به نانوذرات مغناطدسـی ()MNP
به منظور تصــويربردای و تشــخدص در نواحی ك د و شــش آزمايش درونتنی په از تجوي داخل وريدی ســ آ باالی
راديواكتدو در ك د و ريه مشاهده نمودند[ .]5فتاحدان و همکاران در سال  2012نانوذرات را با استفاده از  DMSAروكش
كردند و با  99m TCنشـانداركردند و سـمدت و توزيع زيسـتی در موش سـال را ارزيابی كردند كه نتايج نشـان میدهد كه
نانوذرات آهن از طريق غشـای سـلول های مختلف منتقل میشـوند اما هد اختاللی در عملکرد كلده و ك د ايجاد نمدکند
حتی در دوزهای باال[ .]6آزادبخت و همکاران در سـال 2017به بررسـی مقايسـه دوزجذب شـده  188Re-Rituximabدر
انسـان با اسـتفاده از روكش نانوذرات اكسـددآهن و آزاد بصـورت م العه زيسـتی در موش ها پرداختند .ب وركلی دوزجذبی
با اسـتفاده از نانوذرات اكسـددآهن روكش شـده به دلدل پديده نفوذپذيری تقويت شـده و ابقاء اف ايش و تاثدر آن مشـاهده
گرديد[ .]7حاجی رمضــانعلی و همکاران در ســال  2019بوم ســدن را به تری متدل كدتوســان متصــل و با نانوذرات
مغناطدســی روكش و در انتها با  68Gaنشــانداركردند ،ســبه بصــورت درونتنی په از تجوي بوســدله  PETوMRI
تصـويربرداری تصـويربرداری كردند و كه نتايج نشـان میدهد به عنوان يک عامل امددوار كننده برای هدف گدری گدرنده
 GRP6می باشد[.]8
68
در اين مقاله ،اثر انتقال هدفمند به روش غدرفعال با اسـتفاده از نانوذرات اكسـددآهن راديونشـاندارسـازی شـده با Ga
بواسـ ه اثر نفوذپذيری تقويتشـده و ابقاء به سـلولهای سـرطانی و جذب توموری در اندامهای موشهای توموری طی
زمانهای 30،60و 120دقدقه مورد بررســی و توزيع زيســتی نانوذرات پرتوزا در اندام های مختلف بر اســاع ID/g%
(مقدار اكتدويته جذب شــده در اندام مورد نظر نس ـ ت به كل اكتدويته ت ريقی بر جرم اندام هدف) متاس ـ ه و با رس ـ
نمودار مورد ارزيابی قرارگرفت .هدف از اين پژوهش ،تعددن مد ان و راه دفع ،مد ان پايداری درونتنی نانوذرات نشـــاندار
شـده و مد ان جذب و نگهداری راديوداروی آزاد شـده در بافتهای مختلف به خصـوص ك د وكلده اسـت ،كه مورد ارزيابی
قرار خواهد گرفت.
 .2روش کار
 -1مواد و دستگاه ها:
68

68

راديونوكلئدد  ، 68Gaاز ژنراتور  Ge/ Gaبا اكتدويته  40مدلیكوری تولدد شـده در سـازمان انرژی اتمی (شـركت پارع
اي وتوپ) تهده شـــد .كلرايد ،ســـولفات ،ندترات و پركلرات از شـــركت ســـدگما-آلدري انگلســـتان و كلريدهای آهن و
هددروكسـدد سـدي و ديگر مواد شـدمدايی مورد اسـتفاده در اين پژوهش از شـركت مرل آلمان خريداری شـده اسـت.
توزيع زيسـتی با شـمارش اكتدويته پرتوزايی از ارگانهای جدا شـده از بدن موشهای  BALB/cماده با سـن  6-5هفته
متتمل سـرطان سـدنه از نوع  4T1خريداری شـده از موسـسـه رازی كر  ،توسـط آشـکارسـاز ژرماندوم با خلوص باال HPGe
مدل GC1020-7500SLسـاخت شـركت كن را آلمان مورد بررسـی قرارگرفت .كاغذ كروماتوگرافی مورد اسـتفاده جهت
تعددن خلوص راديوشدمدايی از نوع ( )Watman No.2و دستگاه  RTLC Scannerمدل  AR2000 BioScanساخت
4

Jin Xin
Çiğdem İçhedef,
6 Gastrin-releasing peptide
5
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كشـور فرانسـه ،برای تركد ات نشـاندار اسـتفاده شـد .دسـتگاه  TEM7مدل  EM-10C-100KVسـاخت شـركت ZEISS

آلمان استفاده شد .جهت اندازهگدری فعالدت مواد پرتوزا از دستگاه دزكالد راتور مدل  RAMS-88استفاده شده است.
 -2سنتز نانوذرات اکسید آهن:
+2

متداول ترين روش برای سـنت اكسـددهای آهن روش همرسـوبی اسـت .روش مذكور شـامل تركدب نمودن يونهای  Feو

 Fe+3آهن به نس ت مولی  1به 2در متلول دردمای اتاق يا در دماهای باالتر است .مقدار 0/33گرم  FeCl3و  0/28گرم
 FeSO4.7H2Oدر  40مدلی لدتر آب مق ر(تتـت جو ندتروژنی) حـل شـــد .متلول حـاصـــل بـه آرامی در روی هم ن
مغناطدســی قرارگرفته (تتت جو ندتروژنی) و دمای آن به  70درجه ســلســدوع رســدده ،ســبه  5مدلی لدتر متلول
آموندوم ( 25درصــد) به داخل ظرف ا ــافه نموده و ه زدن به مدت  30دقدقه ادامه يافته تا نانوذرات رشــد نمايند.
سـبه متلول تا دمای اتاق سـرد میگردد .ذرات حاصـل شـده با آب مق ر شـسـته شـده و سـبه در يک آون در دمای 70
درجه سانتدگراد خشک خواهد شد.
 -3اصالح سطح نانوذرات:

اصـال سـ و نانوذرات اكسـددآهن با اسـتفاده از كربوكسـیمتدلكدتوزان 8انجام شـد .بدين منظور  1گرم كدتوزان 1/5 ،
گرم هددروكسـددسـدي و  20مدلیلدتر مخلوطی از آب و پروپانول (با نسـ ت  1به  )9را در يک بالون  100مدلی لدتری
برای مدت  1سـاعت تركدب گرديد تا كربوكسـیمتدل كدتوزان حاصل گردد1/6 .گرم مونوكلرواستدکاسدد 9را در  3مدلی
لدتر پروپانول حل كرده و بصــورت ق ره ق ره به مدت  30دقدقه به تركدب ا ــافه نموده و به مدت  4ســاعت در همان
درجه حرارت قرار دادهشـد .سـبه با ا ـافه نمودن  25مدلی لدتر اتانول (70درصـد) واكنش به پايان رسـدد .رسـوب حاصـل
فدلترشـده و به منظور نمکزدايی و آبزدايی با اتانول  80درصـد شـسـتشـو داده شـده و در دمای اتاق در خالء خشـک
گرديد .متصـول حاصـل نمک سـديمیكربوكسـیمتدل كدتوزان اسـت  .سـبه  100مدلی گرم از نانوذرات سـنت شـده در
مرحله ق ل به  10مدلی لدتر آب مق ر ا ـافه گرديد .با ا ـافه نمودن هددروكسـددسـدي (  0/1موالر) pH ،واكنش به 8
رسـانده شـد .سـبه متلول به مدت  10دقدقه در حمام التراسـوندک قرار گرفت .در نهايت نمک سـدي كربوكسـیمتدل
كدتوزان به متلول نانوذرات ا ـافه شـد و ظرف واكنش به مدت  20دقدقه مجدداً در حمام التراسـوندک قرار گرفت و به
مدت 12ساعت هم ده شد .متصول Fe3O4-CMCتوسط آهنربا جمع آوری و با آب مق ر شسته شد.
شـسـتشـوی مغناطدسـی به اين صـورت اسـت كه نانوذرات از بدرون توسـط يک آهنربا هدايت شـده و از متلول آن جدا
می گردد.
 -4اتصال نانوذرات روکش شده با شالتور DOTA-NHS

مقدار  5مدلی گرم از شـالتور DOTA-NHS10با  1مدلی لدتر از نانوذرات آمدن دار شـده در  PBSبا ( 7/5pHبا غلظت
 10مدلی گرم آهن بر مدلی لدتر) تركدـب گرديـده و در دمـای  4درجـه ســـانتدگراد بـه مـدت  12ســـاعـت قرار گرفـت.
مقدار ا ـافی شـالتور از متصـول  DOTA-SPIONsتوسـط شـسـتشـوی مغناطدسـی جدا گرديد .اتصـال مذكور از طريق
 DOTA-NHSبه گروههای آمدن ( CMC )NH2موجود در سـ آ نانوذرات انجام شـد .په از تايدد راديونشـاندارسـازی
ب ور غدر مستقد اتصال شالتور به نانوذرات اث ات می گردد.
 -5رادیونشاندارسازی نانوذرات

مقدار  600مدکرولدتر (حاوی  5مدلی گرم) از نانوذرات متصل به  DOTAبا  2مدلی كوری از  68Gaآزاد (گالدوم كلرايد)
به حج  300مدکرولدتر در بافر آموندوم استات  0/1موالر با  5/5pHدر دمای  37درجه سلسدوع برای مدت  1ساعت
در حمام التراسـوندک قرار گرفت .سـبه  5مدکرولدتر  EDTAمتلول 10مدلی موالر به آن ا ـافه گرديد (در دمای 37
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درجه سـلسـدوع و به مدت  5دقدقه) تا  68Gaآزاد با تشـکدل كمبلکه با  EDTAتوسـط شـسـتشـوی مغناطدسـی مجدد از
آن جدا گردد.
 -6ارزیابی توزیع زیستی

بـه منظور ارزيـابی توزيع زيســـتی نـانوراديوداروی حـاصـــل در موشهـای توموری ابتـدا متلول بـا اســـتفـاده از صـــافی
 0/22مدکرون فدلتر شـد .سـبه حدود100مدکرو لدتر از متلول (حاوی 100مدکروكوری اكتدويته 0.2،مدلی گرمآهن) و
متلول  68Gaكلرايد با اكتدويته  100مدکروكوری به موشهای توموری از طريق وريد دمی ت ريق شد ،كه بعد از گذشت
زمان های  60،30و  120دقدقه بعد از ت ريق حدوانات به وسدله روش خفگی قربانی شدند .در ادامه بافت های مورد نظر
با نرمال سـالدن شـسـته و وزن شـدند و فعالدت ويژه آنها توسـط آشـکارسـاز  HPGe11مجه به اب ار نگه دارنده نمونه،
شــمارش شــد .مد ان اكتدويته موشها به صــورت مدانگدن ( -انتراف معدار) بدان گرديد و در هر بازه زمانی آزمايش،
تعداد 3موش مورد آزمايش قرار گرفت.
اين فاكتور بدان گر اين حقدقت اسـت كه چه درصـدی از اكتدويته كل(ت ريق شـده) در هر گرم از بافت مورد نظر تجمع
يافته است.
𝐷𝐼
)𝑞𝐵( 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑎 𝑙𝑎𝑖𝑉
= %
× 100
𝑔
)𝑞𝐵(𝑒𝑢𝑠𝑠𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑗𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 × )𝑔(𝑡𝑡𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ

 .3نتایج
 -1ارزیابی اندازه و همگنی نانوذرات سنتز شده

با اسـتفاده از دسـتگاه  TEMشـناسـايی ابعاد ،شـکل و همگنی نانوذرات اصـال شـده مورد ارزيابی قرار گرفت .با توجه به
تصـوير ،نانوذرات مغناطدسـی سـنت شـده با روكش كدتوزانی تک پخش بوده و دارای ق ر متوسـط  20نانومتر میباشـند.
(شکل)1

شکل .1تصوير  TEMنانوذرات سنت شده

 -2تعیین و ارزیابی بهره نشاندارسازی

مقدار بســدار كمی از متلول  68Gaآزاد (كلرايد) و همچندن متلول نهايی نانوذرات نشــاندارشــده با  68Gaبر روی كاغذ
( )Watman No.2كرومـاتوگرافی بـه عنوان فـاز ثـابـت قرار داده شـــده و په از خشـــک كردن كـاغـذ در تـانـک حـاوی
حالل ( DTPAفاز متترل) با غلظت 1مدلی موالر قرار دادهشد .سبه كاغذ  ITLCرا خشک كرده و بهره نشاندارسازی
بـا اســـتفـاده از اســـکنر RTLC12مورد ارزيـابی قرار گرفـت كـه بهره راديونشـــانـدارســـازی نـانوذرات 97±1.4 %در فـاز

High Purity Germanium
Radio Thin Layer Choromatography
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متترل  DTPAبود .در نهايت مقدار ج ئی  68Gaآزاد موجود در متلول با ا ـافه نمودن مجدد  EDTAو شـسـتشـوی
مغناطدسی از متلول انجام شد( .شکل)2
Ga Free

68

Ga Free

68

شکل .2سمت راست مربوط به گالدوم  68آزاد(گالدوم كلرايد) و سمت چپ مربوط به نانوذرات پرتونشاندار شده با گالدوم 68
 -3بررسی پایداری

پايداری متصــول ســنت شــده در طول  4ســاعت بررســی گرديد .نتدجه ی  RTLCپه از  4ســاعت حاكی از خلوص
راديوشدمدايی بدش از  ٪96بود كه نشان می دهد تركدب نشاندار په از اين مدت ه چنان پايدار است.
 -4نتایج توزیع زیستی

توزيع زيستی تركدب نانوذرات راديونشاندارشده با  68Gaو همچندن متلول  68Gaكلرايد در موشهای توموری متتمل
سرطان سدنه از نوع ) T1(murine mammary carcinoma cells4مورد ارزيابی قرارگرفت.
جذب توموری بر اساع  ID/g%از 0.42±0.45 ، 0.34±0.50و  0.34±0.34په از ت ريق برای  68Gaبه ، 1.48±0.55
 1.1±1.1 ،2.24±0.4برای حالت تركدب نانوذرات راديونشاندارشده با  68Gaبه موشهای توموری در زمانهای
60،30و120دقدقه په از ت ريق اف ايش يافت كه اثر اف ايش نفوذپذيری و ابقاء نانوذرات ساز و كار غالب برای جذب
توموری تركدب نانوراديودارو بوده است.
68
مقدار  ID/g%خون  4.9±0.73 ،5.04±0.69 ،7.4±1.27برای  Gaبه  6.46±0.9 ،6.33±1.19 ،8.02±1.48برای
حالت تركدب نانوذرات راديونشاندارشده با  68Gaبه موشهای توموری در زمان های 60،30و120دقدقه په از ت ريق
اف ايش يافته است كه دلدل آن اصالحات س تی مناسب نانوذرات است كه به گري نانوذرات از سلولهای  RES13منجر
گرديده است.

شکل .3مقادير ) (ID/g%حاصل از ت ريق تركدب  68Gaبه موشهای توموری در زمان های  60،30و  120دقدقه په از ت ريق
(تعداد  3موش در هر بازه زمانی قربانی شده اند)

Reticuloendothelial System
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در اين از پژوهش به منظور رسانش راديودارو و تشخدص تومورهای سرطانی از نانوذرات مغناطدسی اكسددآهن استفاده
شد .مقدار جذب ) (ID/g%تركدب  68Gaآزاد در موشهای مذكور و در زمانهای گوناگون نشان میدهد جذب در
ارگانهای دفعی مانند ك د  ،كلده بسدار زياد بوده و به مرور زمان كاهش میيابد .همچندن با توجه به نتايج ،جذب توموری
ند بسدار پايدن است .در حقدقت جذب توموری و ماهدچه كناری آن كه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدهاست تقري اً
يکسان است و گ ينش خاصی برای ورود  68Gaبه بخش تومور وجود نداشته است( .شکل)3

شکل .4مقادير ) (ID/g%حاصل از ت ريق تركدب نانوذرات راديونشاندارشده با  68Gaبه موشهای توموری در زمان های  60،30و 120
دقدقه په از ت ريق (تعداد  3موش در هر بازه زمانی قربانی شده اند)

جذب ) (ID/g%حاصل از ت ريق تركدب نانوذرات راديونشاندارشده با  68Gaدر موشهای مذكور و در زمانهای گوناگون
نشان میدهد جذب در ارگانهای دفعی مانند ك د  ،كلده بسدار زياد بوده و به مرور زمان كاهشمیيابد كه يکی از داليل
آن شناسايی و حذف نانوذرات مذكور به عنوان يک ذره خارجی توسط سامانه ايمنی بدن از جريان گردش خون است.
در صورت عدم استفاده از روكش كدتوزانی به منظور اصال س آ نانوذرات ،مقدار جذب آنها در ارگانهای دفعی بسدار
اف ايش میيافت همچندن با توجه به نتايج ،جذب توموری نس ت به حالت  68Gaآزاد اف ايش پددا كرده است ،جذب
توموری نس ت به ماهدچه كناری آن كه به عنوان شاهد در نظر گرفته شده بدشتراست .اين اف ايش جذب بدلدل استفاده
از نانوذرات حاصل شده است( .شکل)4
اندامهای ديگر(غدرتوموری) جذب نس تاً پايدنی از نانوذرات را انجام دادهاند كه به دلدل اندازه مناسب آنها و اصال س تی
آنان توسط پلدمركدتوز ان است .جذب باالی توموری ند نس ت به ارگانهای ديگر ب ور و و مشهود است .در مقايسه با
حالت  68Gaكلرايد جذب توموری به دلدل اثر اف ايش ابقا و نفوذپذيری تومورها برای ماكرومولکولها و نانوذرات اف ايش
يافته است.
 .4نتیجهگیری
در مجموع نتايج م العه توزيع زيستی استفاده از تركدب نانوذرات اكسددآهن اصال شده پرتونشاندار نمايانگر ابقای اولده
نانوذرات در خون و قابلدت در هدفگدری تومور را نشان میدهد كه آنها را قادر میسازد تا برای انجام تشخدص و درمان
سرطان مناسب باشند.
 .5تشکر و قدردانی
از همکاری و مساعدت جناب آقای دكتر حمددر ا ذوالع ا از اعضای پژوهشگاه هسته ای سازمان انرژی اتمی كر كه ما
را در كارهای آزمايشگاهی ياری رسانددند كمال تقدير و تشکر را داري .

7

) دانشگاه فردوسی مشهد (مجازی-1399  اسفند14  الی11

 مراجع.6
1. Sean J. Morrison & Judith Kimble.Asymmetric and symmetric stem-cell divisions in
development and cancer. Nature 2006; 44 (1): 1068-74.
2. Greish, K. et al. (2006) Enhanced permeability and retention (EPR) effect and tumorselective
delivery of anticancer drugs. (Torchillin, V.P., ed.), pp. 37–52, Imperial College Press, London.
3. Arun K. Iyer1, Greish Khaled2 (2006) Exploiting the enhanced permeability and retention
effect for tumor targeting, Jun Fang1 and Hiroshi Maeda1
4. PET/NIRF/MRI triple functional iron oxide nanoparticles. Xie J, Chen K, Huang J,
Lee S, Wang J, Gao J, Li X, Chen X. Biomaterials 31 (2010) 3016–3022.
5. Preparation and characterization of radiolabeled magnetic nanoparticles as an imaging
agent. Çiğdem İçhedef, Serap Teksöz, Perihan Ünak, Emin İ. MedineJ Nanopart Res 14
(2012) 1077
6. Biodistribution and toxicity assessment of radiolabeled and DMSA Coated ferrite
nanoparticles in mice, J Radioanal Nucl Chem (2012) 293915–921. 6.
7. Azadbakht, Bakhtiar, Hossein Afarideh, Mohammad Ghannadi-Maragheh, Ali BahramiSamani, and Hassan Yousefnia. "Absorbed doses in humans from 188Re-Rituximab in the free
form and bound to superparamagnetic iron oxide nanoparticles: Biodistribution study in mice."
Applied Radiation and Isotopes 131 (2018): 96-102.
8. Hajiramezanali, Maliheh, Fatemeh Atyabi, Mona Mosayebnia, Mehdi Akhlaghi, Parham
Geramifar, Amir Reza Jalilian, Seyed Mohammad Mazidi, Hassan Yousefnia, Soraya
Shahhosseini, and Davood Beiki. "68Ga-radiolabeled bombesin-conjugated to trimethyl
chitosan-coated superparamagnetic nanoparticles for molecular imaging: preparation,
characterization and biological evaluation." International journal of nanomedicine 14 (2019):
2591.

8

