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:  68-ومیگال دیونوکلینشاندارشده راد دیسولف میکادم /دیتلور میکادم ینقاط کوانتوم

 یسرطان یتومورها صیتشخ یبرا دبخشیفلورسنت ام ینانوبلورها

   

 (1)فیضی شهزاد  -(2)کریمی، شکوفه  -(2)زارع، حکیمه  -(1) *فضائلی، سید یوسف 

 کاربرد پرتوها ، تهرانپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده  1

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه یزد، گروه فیزیک  ، یزد 2  

 

 :دهيچک
سنتز نقاط کوانتوم ریاخ  یسال ها یشرفتهایپ سعه نانوکامپوز ی( راه را براQDs) دیجد یدر حوزه   یکه دارا دیجد یها تیتو

هسته / پوسته، کادمیوم تلورید/ کادمیوم سولفید  ینقاط کوانتوم قیتحق نیهستند، هموار نموده است. در ا ییباال یکیولوژیخواص ب

(QDs CdTe/CdSشد و قا سنتز  صو بلیت(  سته ا یبردار ریت شخ یه سارکومایف یتومورها صیآنها در ت مورد مطالعه قرار  برا
ستفاده از کروماتوگراف ش یکیزی(، خواص فγ-PCگاما ) یکاغذ یگرفت. با ا شا ینقاط کوانتوم ییایمیو سن شده برر شد.  یندار 

 @ QDs 68Gaداد.   شیباال افزا یبا  انرژ یمقاومت نانوذرات را در برابر اشتتعه ها CdTeستتطه هستتته  یرو CdSپوستتته 

CdTe / CdS خروج 68-ومیگال دیونوکلیعمر   کم راد مهی(. با توجه به نقهیدق 10درتومور را نشتتاد داد )کمتر از  عیجذب ستتر ،

 ونشاندار نان بیبه عنواد ترک 68Ga @ CdTe / CdS QDsدر تومور،   ینشاندار شده از بدد و جذب عال تینانوکامپوز عیسر
 .شود یم یو درماد سرطاد معرف صیدر تشخ دبخشیام

 .یهسته ا یربرداریهسته / پوسته، کادمیوم تلورید/ کادمیوم سولفید، تصو ،ینقاط کوانتوم  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه
مواد، عالوه بر  نیشده است. از اطور گسترده استفادهبه یپزشک یربرداریتصو یبرا ویواکتیگذشته، از مواد راد یدههدر طول چند 

 یطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. علت استفادهبه هایربرداریاز تصو یاریدر بدد در بس یکیمتابول یرهایمس نییتع

 رنقاطینظیب یها است. خواص نورآد تهیویاکت زادیراحت م یریگگاما و اندازه یآساد اشعه یآشکارساز لیمواد به دل نیگسترده از ا

از تومور در داخل بدد، امکاد استفاده از  یبردارو عکس یحسگر ستیمانندز گرید یهایژگیهمراه با و دیتلورا میکادم یکوانتوم

 دیتلورا میکادم یمنحصر به فرد نقاط کوانتوم اتیوجود خصوص نیب نیهدفمند را فراهم کرده است. در ا یدارو رسان یها براآد

مدّت در سلول  یفرد و طوالنمنحصربه یپهن، ماندگار یجذب هیباال، ناح ینور یداریدرصد، پا 80از  شیب ینورتاب یبازده دمانن

مانند  یکیولوژیمتنوع ب یهانهیاستفاده در زم تیذرات قابل نیه است تا او ورود هدفمند به تومور در داخل بدد سبب شد یسرطان

بافت و سلول(  ییایمیش یشناس یمنی)ا یمیستوشیمونوهیدر داخل بدد، ا یو سلول یمولکول یبردار، عکسDNAدار کردد نشاد

 یمطالعه و پژوهش بر رو ر،یاخ یهانگهباد را دارا باشد. در سال یاز گره لنفاو یبردارسرطاد و عکس یمولکول صیتشخ ،یکمّ
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. اشپر و همکاراد از نقاط ]2و1[مورد توجه قرار گرفته است اریها بسآد یپزشک یدار شده با مواد پرتوزا و کاربردهانانومواد نشاد

 ییپژوهش شناسا نی[. در ا3در موش استفاده کردند] یبه صورت کمّ یستیز عیتوز یبررس یبرا -64Cuدار شده با نشاد یکوانتوم

منظور  نیا یشد. برا یبررس بروسارکومایدر تومور ف  -68Gaدار شده با نشاد CdTe/CdS ینقاط کوانتوم یستیرفتارز یابیو رد

به موش در  قیاز تزر شده بعدساخته بینشاندار شدند. نانوترک Ga-68و سپس با  سنتز یآب طیباالدر مح تیفیبا ک ینقاط کوانتوم

 شد.  یآد بررس یستیز عیتوز یمختلف عکس بردار یزمان یدوره ها

 : روش کار

گرم از  275/0سولفات با  میگرم از پودر کادم 252/0: دیسولفامیکادم/دیتلورامیکادم یهسته/پوسته یساخت نقاط کوانتوم

 میکادم د،یدروکسیه میکه با استفاده از سدو پس از آد شدهبیآب مقطر ترک تریلیلیم 100( و TGA) دیاس کیکولیوگولیت

ساعت تحت گاز  میبه آد اضافه شد و به مدت ن دیواستامیگرم از پودر ت 1/0رسانده شد،  9آد به  pHشده و در آب حل

شده به آد اضافه شد و تحت گاز آرگود وشو دادهشست دیتلورا میکادم یاز نقاط کوانتوم تریلیلیم 50آرگود قرار گرفت، 

 میکادم/دیتلورا میکادم یهسته/پوسته ینقاط کوانتوم رشد داده شد. گرادیدرجه سانت 100 یساعت در دما 2به مدت 

از نقاط کوانتومی با غلظت  μl 50 خشک شد. گرادیسانت یدرجه 40 یبا استود شسته شده و در آود در دما دیسولفا

mg/ml1 ( به 32/208 باًیتقرمحلول اولیه )نانو مول MBq1003GaCl]𝐺𝑎31
از  2cm3ونانو مول(  48/9× 4−10 باًیتقر)  ]68

 شد. سپس محلول نهایی از فیلتر رفالکساضافه شد. سوسپانسیود به مدت نیم ساعت  pH=5.5بافر استات سدیم با 

μm22/0 سپس رادیو دارو به موش های صحرایی دار شد. نشاد 68-موکوانتومی با گالی گذرانده شد. بدین ترتیب نقاط

ی سیستم اسپکت دوگانه  از موشها تصویربرداری وسیلهتوموری تزریق شدند. بعد از نیم، یک، یک و نیم و دو ساعت، به

 هسته ای به عمل آمد.

  

 : جينتا

از  دیسولفا میکادم/دیتلورا میکادم یساختار هسته/پوسته یریگو شکل ینقاط کوانتوم یساختار بلور یبررس یدر ابتدا برا

 یاز نقاط کوانتوم XRDمربوط به نمودار  1( کمک گرفته شد. شکل MPD Philips X’Pert Pro) کسیا یپراش پرتو

 کیپ یایاست. در ابتدا با توجه به زوا دیسولفا میکادم/دیتلورا میادمک یهسته/پوسته یو نقاط کوانتوم دیتلورا میکادم

 افتهیتبلور یدر ساختار بلند رو دیتلورا میکه نقاط کادم شودیاند، واضه مشدهکه در شکل مشخص یپراش و صفحات

 یای، به سمت زواینقاط کوانتوم ینشده است. سه قله اصل جادیا دیسولف میاز کادم ییمجزا یاست. بر طبق شکل، قله

 یاصل یهاپراش به سمت قله یهامحل قلّه د،یسولفا میبا رشد پوسته کادم دهدینشاد م نیبلندتر جابجا شده است. ا

 یو نقاط کوانتوم TGAاز  FTIR فیط گرفته است.جابجا شده و ساختار هسته/پوسته شکل دیسولفا میکادم یساختار مکعب
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 cm^(-1) 2563در S-H ی. نوار ارتعاشدهدیرا نشاد م TGAشده با  داریپا دیسولفا میکادم/دیتلورا میکادم یهسته/پوسته

 نیاند امتصل شده دیتلورا میها به سطه کادممولکول نیکه ا یزمان یول شودیوضوح مشاهده مبه TGAآزاد  یهامولکول

و سطه نقاط  TGA گاندیمولکول ل نیب S-Cd وندیپ لیشده است که گواه تشککمتر  ینقاط کوانتوم فیدر ط یتعاشنوار ار

 تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری با رزولوشن باال از است.  دیسولفا میکادم/دیتلورا میکادم یهسته/پوسته یکوانتوم

CdTe/CdSQDs نانومتر نشاد می دهد. 4نیز اندازه ذرات را در حدود 

 

 
 

 کسیپراش اشعه ا یالگو ،CdTe/CdSQDs(a ) باال ازتصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری با رزولوشن  .1شکل  

CdTeQDs وCdTe/CdSQDs  و طیفIR  از ترکیبCdTe/CdSQDs وTGA. 
 

 : بحث ونتيجه گيري
 

 داریپا یها. کمپلکسکندمی رفتاردودندانه  گاندیصورت لبه میگال یهاودیمرکاپتو در مواجه با  گاندیل

 یاعضا نیب و،یواکتیدار شده با مواد رادنشاد ینقاط کوانتوم عیتوزتشکیل می دهند. شده  تی( کلIII) ومیالتوگالیکربوکس

 لیبه دل (.3)شکل محاسبه شد یربرداری( فوراً بعد از تصویو تومور ینر )معمول یاسپراگ داول یهاموش یبدد موش برا

 قیساعت بعد از تزر مینانو ساختار در ن یاصل تینانوذرات به جذب در تومور، فعال لیمتوسط و تما یدوستیچرب یژگیو

 (.3مشاهده شد )شکل  زین هاهیو کل هیشد عالوه بر آد در کبد، خود، ر افتیدر تومور 
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 نشاندار نانوذرات لیتشک سمیمکان .2شکل 

 

 
 

تصویربرداری هسته و  دقیقه پس از تزریق 120و 60،30در زماد های ،نمودار توزیع زیستی نانوذرات نشاندار  .3شکل 

 دقیقه بعد از تزریق 43و 10،22،33ای در زماد های 
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چندمنظوره  یصیعامل تشخ کیعنواد آد را به ییتوانا ق،یساعت بعد از تزر میدر تومور ن ودارویراد نیا ریگتجمع چشم

مطالعه نقاط  نیا. در دهدی( را نشتتاد مPET) ترودیانتشتتار پوز یمختلف با توموگراف یصتتیتشتتخ یهاروش بیدر ترک

استفاده شکده کاربرد پرتوها )مرکز کرج( در پژوهدر موش  یاههست یربرداریتصو یبرا زیآمتیبه صورت موفق یکوانتوم

 .شودیم شنهادیتومور پ صیعامل تشخ کیعنواد شد و به
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