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چکيده:
در این پژوهش نانو ماده نشاندار فلورسنتGa@CdTeQDs@SHPropyl@ MCM-41 ،

68

 ،تهيه شد .ساختار مولکولی

مواد تهيه شده با استفاده از روش های پراش پرتو ایکس ( ،)XRDآناليز حرارتی ( ،)TGA / DSCکروماتوگرافی الیه نازک
رادیویی ( ،)RTLCميکروسکوپ الکترونی روبشی ميدان انتشار ( ،)FE-SEMميکروسکوپ الکترونی عبوری ( TEMو
 ،)HRTEMآناليز جذب و دفع نيتروژن مورد تشخيص و تایيد قرار گرفت .همينطور توزیع بيولوژیکی نانو ترکيب @ Ga

 68CdTeQDs @ SH-Propyl @ MCM-41در داخل اعضای بدن و ميزان جذب آن توسط تومور در بين موش های دارای
تومور فيبروسارکوما مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که تومور نانو ماده Ga@CdTeQDs@SHPropyl@ MCM-

68

 41را به مقدار زیاد و سریع جذب نموده است ،بطوریکه نشان دهنده وجود رابطه مستقيم بين جذب تومور با اندازه و ماهيت
محمل نانو ترکيب است.
کلمات کليدي ،MCM-41 :نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید ،نانو ترکيب فلورسنت ،رادیو ایزوتوپ گاليوم.68 -

مقدمه :
پيشرفت در توليد نانوذرات چند منظوره  ،باعث توسعه چشم انداز تصویربرداری داخل بدن از طریق توسعه و توليد انواع نانو
فرمول های فلورسنت نشاندار شده ،که شامل نقاط کوانتومی و نانو سليس نشاندار شده با رادیو ایزوتوپ ها ،می شوند .سيليکای
مزوپور را می توان بعنوان یک محمل و ميزبان برای ذرات فلورسانت و ماده نشان دار شده ،معرفی نمود که یک محمل بی اثر و
خنثی ،غيرسمی و غيرآنتی ژن با اندازه منافذ یکنواخت و دارای یک سطح تماس وسيع خاص فراهم می نماید [ .]6-1این گروه
تحقيقاتی و سایر دانشمندان با استفاده از نانوسيليس عاملدار شده و نشان دار شده توسط اتصال مناسب رادیو ایزوتوپ به آنها،
عکسبرداری هسته ای کارآمدی را از سلولهای تومور درداخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی را نشان داده اند .با این وجود،
بخاطرعدم وجود روشهای نشاندارسازی سریع برای رادیوایزوتوپ هایی که نيمه عمر کوتاه دارند وعدم وجود ،یک روش تشخيص
سریع در ارزیابی توزیع بيولوژیکی و الگوهای دفع این نانو ذرات هميشه استفاده ازاین روش یک چالش بزرگ بوده است .برای
داشتن یک نشاندارسازی سریع و کامل در  pHپایين برای رادیوایزوتوپ گاليوم ( ،)68Gaبه یک ليگاند ارتباطی که دارای گروه
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عاملی اسيدی مانند گروه های تيول ( (-SHباشد ،احتياج است .در اینجا ،ما یک استراتژی ساده و کارآمد را برای سنتز و نشاندار
کردن (با  )68Gaمحمل سيليسی ( )MCM-41عامل دار شده با کادميوم تلوراید ( ،)CdTeرا برای داشتن یک نانو ترکيب
فلورسانس نشاندار جدید ،گزارش کردیم که بهمراه آن ،خاصيت های بيولوژیکی آن نيز گزارش شده است.

روش کار :
به یک محلول آبی ( 192ميلی ليتر آب 10/66 ،مول) از محلول ستيل تری متيل آمونيوم برميد ) 0/4 ((CTABگرم1/09 ،ميلی
مول) و سود دو موالر (  0/93ميلی ليتر 1/4 ،ميلی مول) ،تترا اتيل ارتوسيليکات ) 1/98((TEOSميلی ليتر 8/96 ،ميلی مول) اضافه
شد .محلول حاصل به مدت  2ساعت در دمای  60درجه سانتيگراد همزده شد .نسبت های مولی مواد شيميایی موجود در ژل
برابر 1 : 0/1264 : 0/2 : 1189/6که به ترتيب متانظر با  TEOS / CTAB / NaOH / H2Oاست ،می باشند سپس ،پودر سنتز
شده جمع آوری و با آب در سانتریفيوژ کامالً شسته شد .برای خارج نمودن قالب های مولکولی (سورفکتانت ها) از بين حفرات،
پودر سنتز شده در  100ميلی ليتر محلول اتانول که حاوی  2ميلی ليتر اسيد هيدروکلریک (با غلظت  ،)%37تحت شرایط رفلکس
به مدت  6ساعت به حالت تعليق درآمد .سپس ،پودر  MCM-41سنتز شده جمع آوری و بصورت کامل درآب به کمک سانتریفيوژ
شسته شد .برای از بين بردن باقی مانده حالل ها از مزوپورها ،نانوسيليس به مدت  24ساعت تحت فشار کاهش یافته در دمای 95
درجه سانتيگراد خشک شد .به یک سوسپانسيون تولوئنی ( 15ميلی ليتر) حاوی  0/5( MCM-41گرم) تحت گاز نيتروزن0/5 ،
گرم از -3مرکاپتوپروپيل تری متيوکسی سيالن ( )MPTMSاضافه شد و به مدت  24ساعت هم زده شد .سپس MCM-41 ،عامل
دار شده ،جمع آوری شده و با تولوئن بصورت کامل در دستکاه سانتریفيوژ شسته شد .نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید با استفاده
از  CdSO4 ،NaHTeوتيوگليکوليک اسيد ( )TGAبعنوان ماده پوشش دهنده ،سنتز شدند] 0/2 .[1گرم از نقاط کوانتومی کادميوم
تلوراید ( )CdTe QDsو  0/5گرم ازماده محمل  MCM-41عاملدار شده با گروهای تيول ( (SH-Propyl@MCM-41را در20
ميلی ليتر آب دیونيزه پخش شد و به مدت  48ساعت در دمای  30درجه سانتی گراد هم زده شد .نانو ترکيب CdTe QDs@SH-

 Propyl@MCM-41به وسيله سانتيریفيوژ جدا شد و چندین بار با آب شستشو داده شد ،و در آون با دمای  50درجه سانتی گراد
به مدت  24ساعت خشک گردید 50.ميکرو ليتر از یک محلول با غلظت  1ميلی گرم برسانتی متر مکعب از نانو ماده CdTe QDs

 @ SH-Propyl @ MCM-41را به ( 1MBq 100معادل تقریبی 9/48*10-4نانو مول) از  [68Ga] GaCl3در  2ميلی ليتر محلول
استات سدیم ( 115ميلی گرم) ،اضافه شد .سوسپانسيون بدست آمده در دمای  90درجه سانتی گراد و به مدت  5دقيقه همزده شد.
سوسپانسيون نهایی از فيلتر با مش  0.22ميکرومتر عبور داده شد و  pHمحلول بر روی  5/5تنظيم شد.
درجه خلوص رادیوشيميایی نانوترکيب نشاندار شده با گاليوم )68Ga( 68-توسط دستگاه کروماتوگرافی الیه نازک ) (RTLCو با
استفاده از محلول  0/1موالر از دی اتيلن تری امين پنتا استيک اسيد ) (DTPAبعنوان فاز متحرک و کاغذ شماره  2واتمن بعنوان فاز
ثابت ،ارزیابی شد .تومورها در موش ها (نژاد نر® ) Sprague Dawleyبا تزریق زیر جلدی  10ميکرو ليتر از محلول  -3متيل
کالنترن در روغن زیتون ( 4ميلی گرم درميلی ليتر) توليد شدند .بعد از چهارده تا شانزده هفته وقتی تومورها به وزن  0/2تا  0/4گرم
رسيدند ،نانوترکيب نشاندار شده با گاليوم( )68Ga( 68-معادل  )MBq 3.7ازطریق رگ در دم موش ها به آنها تزریق شد .تصاویر
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 PETبا یک سيستم اسپکت دو سر SPECT ،در بدست آمدند .توزیع نانوترکيب نشان دار شده در بين اعضای بدن ،بالفاصله
پس از تصویربرداری اندازه گيری شد .ميزان ماده رادیوکتيودر هر اندام با یک آشکار ساز ( HPGeهمراه با یک آناالیزر چند کاناله
 )Canberraبصورت درصد دوز تزریق اوليه در هر گرم از هر بافت ( )ID / g ٪تعيين و مشخص شد .آزمایش های تجربی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و پژوهشکده کاربرد پرتوها (واحد کرج) انجام شد.

نتايج :
همانطور که در طرحواره شکل شماره  1نشان داده شده است SH-Propyl @ MCM-41 ،با واکنش  MPTMSو MCM-41در
تولوئن در شرایط رفالکس تهيه شد .با توجه به فعال بودن(شيميایی) گروه های متوکسی ،واکنش آنها با گروه های هيدروکسيل
موجود برروی MCM-41آسان و باراندمان باال انجام شد .شکل  2 .aنشان می دهد که تا دمای  100درجه سانتی گراد ،نانو ترکيب
بصورت فيزیکی مولکولهای آب را از دست می دهند ( ٪5کاهش وزن در منحنی  )TGAدر حالی که مولکولهای  MPTMSدر
دمای  280درجه سانتيگراد ( ٪15کاهش وزن در منحنی ( (TGAخط قرمز) همراه با یک پيک قله اگزوترميک (حرارت زا) در
منحنی  DSCدر همان منطقه (خط آبی) ،تجزیه می شوند .ميزان جذب نانو بلورهای تهيه شده کادميوم تلوراید ( )CdTeبرروی
محمل سيليسی عامل دار شده با تيول ( )CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41با همان روشی که در باال توضيح داده شد،
ارزیابی شد .شکل  2 .bنشان ميدهد که  ٪9/5کاهش وزن در منحنی  TGAمتعلق به جذب فيزیکی سطحی مولکولهای آب تا 100
درجه سانتيگراد است .پس از ایجاد پيوندهای نقاط کوانتومی بر روی  MCM-41عامل دار شده ،خاصيت آب دوستی بيشتر می
شود که این نکته بوسيله افزایش درصد بخار آب رها شده نشان داده شده است .مولکولهای  MPTMSدر دمای  280درجه
سانتيگراد (با کاهش وزن  %9/13در منحنی ( ،TGAخط قرمز) به همراه اولين پيک قله گرمازایی (خط آبی) در منحنی  DSCدر
همان منطقه) تجزیه می شوند .کاهش وزن منهای  %3/9در منحنی  TGAبه همراه دومين قله گرمازایی (در دمای  440درجه
سانتيگراد) در منحنی  DSCدر همان منطقه ،عمل اکسيداسيون نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید را نشان می دهد .شکل  3و ،4
الگوهای پراش اشعه  Xاز  MCM41 ،SHPropyl@ MCM-41 ،CdTe@SH-Propyl@MCM-41و  CdTe QDsرا نشان
می دهد .الگوی  XRDاز نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید (( ،)CdTe QDsشکل )4 .aسه قله را نشان می دهند که می توانند به
بازتاب های صفحات ( )220( ، )111و ( )311ساختار کریستال زینک بلند ( )zinc belendاز کادميوم تلوراید اختصاص داشته
باشند (الگوی استاندارد .)JCPDS-150770 :با استفاده از فرمول  ،Scherrerاندازه کریستال نقاط کوانتومی در حدود  3نانومتر
گزارش شد .پارامترهای فاصله d100

 3/2701 ،3/778و 2/69نانومتر ،به ترتيب برایSHPropyl @ MCM-41 ،MCM41

و CdTe @ SH-Propyl @ MCM-41محاسبه شد .همانطوریکه توسط الگوهای  XRDمشخص شده است ،شدت باال صفحه
( )100بازتاب شده در محدوده دامنه  2تا  4درجه ،پيشنهاد ساختار دو بعدی شبکه شش ضلعی ( )P6mmاز سيليس MCM-41را
می دهد که حتی پس از ایجاد اتصال بين  MPTMSو نقاط کوانتومی کادميم تلوراید ( ،)CdTe QDsاین ساختار حفظ شده است.
قابل توجه است ،با کاهش شدت پراش تمام مواد پيوند زده شده به همراه افزایش مقادیر فاصله  ،d100و تغيير مکان پيک (به
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زوایای باالتر) ،به وضوح نشان می دهد که کانالهای موجود در مزوپور ،توسط مولکول های  MPTMSاشغال شده اند .بازتاب
های ظاهر شده مربوط به صفحات ( )220( ،)111و( )311مربوط به نقاط کادميوم تلوراید در الگوهای پراش اشعه ایکس از CdTe

 @ SH-Propyl @ MCM-41دیده شد .این نکته شاهدی است از ایجاد پيوند بين اتمهای گوگرد و کادميوم ( )S-Cdبين مولکول
ليگاند  MPTMSکه روی MCM-41قرار دارند با نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید (( )CdTe QDsشکل .)4.b

شکل .1 .پيوند نقاط کوانتومی  CdTeدر سيليس مزوپور MCM-41عامل دارشده با تيول و به دنبال آن نشاندار شدن با .68Ga
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شکل  .2منحنی های  DSCو TGAمربوط به ) SH-Propyl@MCM-41 (aو). CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41 (b
همانطور که در طرحواره شکل شماره  1نشان داده شده است ،سطح  MCM-41با استفاده از مولکولهای  MPTMSبا گروه های
عاملی  –SHپوشش داده شده اند ،که می تواند باعث پایداری سطح نقاط کوانتومی با پيوند گوگردی ( )–Sشده و بطور جداگانه
کمپلکس های به فرم تيول– گاليوم ( )IIIتشکيل دهند .تيوگليکوليک اسيد ،بعنوان یک ليگاند دو دندانه )) ،(−SCH2(COO−بر
روی سطح نقاط کوانتومی کادميوم تلوراید ،همچنين می تواند باعث توليد سایت های کمپلکسی کربوکسيالتو گاليم ( )IIIشوند.
گاليم )68G( 68 -بعنوان یک فلز متمایل به اکسيداسيون ( ،)Oxophilicمستعد تشکيل کمپلکس با گروه های عاملی هيدروکسيد
( )–OHبر روی  ،MCM-41می باشد ،بنابراین یک ساختار کمپلکس پایدار برای گاليوم– 68بر روی ساختارCdTeQDs@SH-

 Propyl@MCM-41متصور است.
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شکل  .3الگوهای  XRDاز  CdTe QDsو MCM-

.41
شکل  .4الگوهای  ،XRDاز  SH-Propyl@MCM-41 (aو)، CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41 (b
شکل الحاقی الگوهای  XRDنمونه در ( 2°دامنه  2تا  30درجه).
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جدول  .1پارامترهای ساختاری مربوط به سيليکا های مزوپور  MCM-41تهيه شده.

شکل .5کروماتوگرامهای ) )RTLCاز ( [68Ga] GaCl3راست) ( 68Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41سمت
چپ).
برای تشخيص 68Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41ازکاتيون گاليم آزاد ،از یک سيستم کروماتوگرافی  RTLCاستفاده
68

شد .از محلول  0/1موالر ) (DTPAبعنوان فاز متحرک استفاده شد ،همانطور که می دانيم Ga@CdTeQDs@SH-

 Propyl@MCM-41نمی تواند با ليگاند  DTPAاتصال ایجاد کند و در کاغذ کروماتوگرافی (در محل نقطه گذاری اوليه ) بعنوان
یک پيک واحد باقی می ماند ،در حالی که کاتيون آزاد گاليم به  )0/58( Rfباال منتقل می شود .شکل  5نشان می دهد که ایزوتوپ
گاليم ( )68Gaسریع و کامل نشاندار می شود .وجود Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41

68

با حداقل خلوص

رادیوشيميایی  ٪99در کروماتوگرفی  RTLCتأیيد شده است .پایداری ماده  68Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41در
7

ششم
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن صن
۷و ۸اسفندماه  -۱۳۹۸دا ش گاه عتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران

سرم انسانی در  37درجه سانتيگراد به مدت  4ساعت ،بدون جدایی  68Gaاز نانو ترکيب با استفاده از اناليز  RTLCبه روش فوق
نشان داده شد.

شکل  .6تصویربرداری ( PETحالت گذشت زمان) از 68Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41در موشهای دارای
تومور فيبروسارکوما در  10دقيقه ( 20 )aدقيقه ( 30 )bدقيقه ( )cو  60دقيقه ( )dبعد از تزریق.
توزیع بيولوژیکی  68Ga @CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41و درموشهای متحمل تومور فيبروسارکوما (.)e
8
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بحث ونتيجه گيري :
تصویربرداری متوالی  ، PETتوزیع بيولوژیکی  68Ga@CdTe QDs@SH-Propyl@MCM-41در اندام های حياتی موش های
دارای تومورهای فيبروسارکوم در شکل  5ارائه شده است .همانطور که در شکل  a .6نشان داده شده است ،بعد از ده دقيقه تزریق
نانو ذرات نشاندار شده به رگ دم موش ها ،این ذرات در داخل کبد ظاهر شدند ،درحالی که پس از  20دقيقه ،درصد قابل توجهی
از این ماده نشاندار شده ،از طریق مجرای صفراوی شروع به انتقال و مهاجرت به دوازدهه (اثنی عشر) را آغاز کردند (شکل .)b .6
یک ساعت پس از تزریق ،تصویربرداری از داخل بدن آشکار نمود که اکثر قریب به اتفاق نانوسيليس ها درون تومور و کبد متمرکز
شده بودند و تنها سيگنال متوسطی از کبد منتشر شده است (شکل  .)C .6کسر خيلی کوچکی از نانو ترکيب نشاندارشده در کليه
متمرکز شده بود .این یافته ها با تصویربرداری فلورسانس در مورد دفع ماده نانو ذرات سيليکا در اندازه های کوچک از کبد و کليه
ها که قبال گزارش شده سازگاری داشت  .این نتایج بوسيله درصد دوز اوليه درهرگرم بافت ( / ID ٪گرم) از نانو ترکيب نشاندارشده
گاليوم )68Ga( 68-در اندامهای حياتی موش های دارای تومورهای فيبروسارکوما که در تصویر e .6نشان داده شده است ،تایيد می
شوند .تجمع عمده این نانو ترکيب در 60دقيقه بعد از تزریق در تومور ،کبد ،خون ،ریه و کليه مشاهده شد .این نتایج ،حداقل احتباس
ذرات (دفع سریع) در داخل اندام ها را نشان می دهد و بر این واقعيت تاکيد می کند که یک پوشش خنثی به اندازه کوچک روی
سطح سيليس ،باعث تسهيل دفع بيشتر از ادرار و جلوگيری کردن از جذب سطحی آنها در سرم پروتئينی می شود .این نتایج نشان
داد که نانوسيليس پوشش داده شده با کادميوم تلوراید ،زیست سازگار است ،و بطور انتخابی و موثری درتومورها به مانند یک
خانواده از مزپورهای ميزبان ،تجمع می کنند،
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