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 دیتلورا ومیکادم ی: نقاط کوانتومPET یداربر ریتصو یبرا دینشاندار جد بینانو ترک کی یمعرف

 MCM-41 یکایلینانو س یشده بر رو تیتثب

 (1) اشتری، پرویز-(2)شهرام  ،یدهق یمراد -(1) *فضائلی، سید یوسف _(2 و 1)راسخ القول، آریام 

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

 تهران، ایران، دانشکده علوم پایه، آزاد اسالمی واحد تهران شمالدانشگاه  2                                      

 

 :دهيچک
ساختار  مولکولی ، تهيه شد.  Ga@CdTeQDs@SHPropyl@ MCM68-41فلورسنت، ماده نشاندار  در این پژوهش نانو

(، کروماتوگرافی الیه نازک TGA / DSC(، آناليز حرارتی )XRD) ایکس روش های  پراش پرتو با استفاده ازمواد تهيه شده 

و  TEM(، ميکروسکوپ الکترونی عبوری )FE-SEM(، ميکروسکوپ الکترونی روبشی ميدان انتشار )RTLCرادیویی )
HRTEM،)  توزیع بيولوژیکی نانو ترکيب مورد تشخيص و تایيد قرار گرفت. همينطور نيتروژنجذب و دفع آناليزGa @ 

41-Propyl @ MCM-CdTeQDs @ SH68 های دارای  بين موش ميزان جذب آن توسط  تومور در در داخل اعضای بدن و
HPropyl@ MCMGa@CdTeQDs@S68- مادهنانو  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تومور سارکوماتومور فيبرو

 ماهيتبا اندازه و  جذب توموررابطه مستقيم بين بطوریکه نشان دهنده وجود  ،جذب نموده است زیاد و سریع را به مقدار 41
 است.محمل نانو ترکيب 

 .68 -وميگال زوتوپیا ویفلورسنت، راد بينانو ترک ،دیتلورا وميکادم ی، نقاط کوانتومMCM-41  :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

،  باعث توسعه چشم انداز تصویربرداری داخل بدن از طریق توسعه و توليد انواع نانو منظورهپيشرفت در توليد نانوذرات چند 

سيليکای  .، می شوندایزوتوپ هارادیو با  سليس نشاندار شده فرمول های فلورسنت نشاندار شده، که شامل نقاط کوانتومی و نانو

و  ماده نشان دار شده، معرفی نمود که یک محمل بی اثر وميزبان برای ذرات فلورسانت  و محملمزوپور را می توان بعنوان یک 

این گروه  [.6-1] می نمایدفراهم  یک سطح تماس وسيع خاص دارای، غيرسمی و غيرآنتی ژن با اندازه منافذ یکنواخت و خنثی

توپ به آنها، وه و نشان دار شده توسط اتصال مناسب رادیو ایزبا استفاده از نانوسيليس عاملدار شد دانشمندان و سایر تحقيقاتی 

با این وجود،  عکسبرداری هسته ای کارآمدی را از سلولهای تومور درداخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی را نشان داده اند.

وجود، یک روش تشخيص  يمه عمر کوتاه دارند وعدمبرای رادیوایزوتوپ هایی که نسریع  نشاندارسازیبخاطرعدم وجود روشهای 

برای ذرات هميشه استفاده ازاین روش یک چالش بزرگ بوده است.  در ارزیابی توزیع بيولوژیکی و الگوهای دفع این نانو سریع

، به یک ليگاند ارتباطی که دارای گروه (Ga68گاليوم )پایين برای رادیوایزوتوپ  pHدر سریع و کامل داشتن یک نشاندارسازی 
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و نشاندار  را برای سنتز در اینجا، ما یک استراتژی ساده و کارآمد باشد، احتياج است. SH-)مانند گروه های تيول ) عاملی اسيدی

، را برای داشتن یک نانو ترکيب (CdTeکادميوم تلوراید )( عامل دار شده با MCM-41( محمل سيليسی )Ga68کردن )با 

 يولوژیکی آن نيز گزارش شده است.اصيت های بخآن، بهمراه  فلورسانس نشاندار جدید، گزارش کردیم که

 : روش کار
ميلی 09/1گرم،  4/0)  (CTAB) مول( از محلول ستيل تری متيل آمونيوم برميد 66/10ميلی ليتر آب،  192به یک محلول آبی )

ميلی مول( اضافه  96/8ميلی ليتر،  98/1) (TEOS)يلی مول(، تترا اتيل ارتوسيليکات م 4/1ميلی ليتر،  93/0)  و سود دو موالر (مول

درجه سانتيگراد همزده شد. نسبت های مولی مواد شيميایی موجود در ژل  60ساعت در دمای  2شد. محلول حاصل به مدت 

سپس، پودر سنتز ، می باشند است O2H  /NaOH  /CTAB  /TEOSکه به ترتيب متانظر با  1:  1264/0:  2/0:  6/1189برابر

از بين حفرات،  خارج نمودن قالب های مولکولی )سورفکتانت ها(  و با آب در سانتریفيوژ کامالً شسته شد. برای شده جمع آوری

، تحت شرایط رفلکس (%37با غلظت ) ميلی ليتر اسيد هيدروکلریک 2حاوی  که ميلی ليتر محلول اتانول 100 پودر سنتز شده در

سانتریفيوژ  به کمکآب بصورت کامل در سنتز شده جمع آوری و MCM-41ر . سپس، پودآمدساعت به حالت تعليق در 6به مدت 

 95دمای  تحت فشار کاهش یافته درساعت  24به مدت  سها از مزوپورها، نانوسيلي شسته شد. برای از بين بردن باقی مانده حالل

 5/0، ( تحت گاز نيتروزنگرم 5/0) MCM-41حاوی ميلی ليتر(  15)ی تولوئنسوسپانسيون به یک  درجه سانتيگراد خشک شد.

عامل  MCM-41. سپس، ساعت هم زده شد 24و به مدت  شد ( اضافهMPTMSمرکاپتوپروپيل تری متيوکسی سيالن )-3 ازم گر

با استفاده  کادميوم تلوراید نقاط کوانتومیبصورت کامل در دستکاه سانتریفيوژ شسته شد.  تولوئندار شده، جمع آوری شده و با 

نقاط کوانتومی کادميوم  گرم از 2/0 ].1[( بعنوان ماده پوشش دهنده، سنتز شدندTGAوتيوگليکوليک اسيد ) NaHTe ،4CdSO از

 20را در SH-Propyl@MCM-41)عاملدار شده با گروهای تيول ) MCM-41گرم ازماده محمل  5/0( و CdTe QDsتلوراید )

-CdTe QDs@SHنانو ترکيب   درجه سانتی گراد هم زده شد. 30ساعت در دمای  48به مدت  پخش شد و  ميلی ليتر آب دیونيزه 

Propyl@MCM-41  درجه سانتی گراد  50به وسيله سانتيریفيوژ جدا شد و چندین بار با آب شستشو داده شد، و در آون با دمای

 CdTe QDsاز نانو مادهرم برسانتی متر مکعب ميلی گ 1با غلظت محلول  یک ميکرو ليتر از 50.گردیدساعت خشک  24به مدت 

41-Propyl @ MCM-SH@    100را به  MBq1 3 نانو مول( از 48/9*10-4)معادل تقریبیGa] GaCl68[  ميلی ليتر محلول  2در

شد.  دقيقه همزده 5درجه سانتی گراد و به مدت  90سوسپانسيون بدست آمده در دمای  ميلی گرم(، اضافه شد. 115استات سدیم )

 .تنظيم شد 5/5محلول بر روی  pH وميکرومتر عبور داده شد  0.22سوسپانسيون نهایی از فيلتر با مش 

و با   )RTLC (( توسط دستگاه کروماتوگرافی الیه نازکGa68) 68-گاليومترکيب نشاندار شده با درجه خلوص رادیوشيميایی نانو

از فواتمن بعنوان  2بعنوان فاز متحرک و کاغذ شماره  (DTPA) اسيدامين پنتا استيک تری دی اتيلن موالر از  1/0از محلول استفاده 

متيل  -3ليتر از محلول  ميکرو 10( با تزریق زیر جلدی ®Sprague Dawley نر تومورها در موش ها )نژاد، ارزیابی شد. ثابت

گرم  4/0 تا 2/0تومورها به وزن  هفته وقتی ارده تا شانزدهچهبعد از شدند. توليد ميلی گرم درميلی ليتر(  4کالنترن در روغن زیتون )

تزریق شد. تصاویر  به آنها دم موش ها رگ در( ازطریق MBq 3.7)معادل  (Ga68) 68-نشاندار شده با گاليوم ترکيبرسيدند، نانو
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PET دو سراسپکت  با یک سيستم، SPECT   بالفاصله در بين اعضای بدن نشان دار شده ترکيبتوزیع نانو بدست آمدند.  در ،

)همراه با یک آناالیزر چند کاناله  HPGeساز  هر اندام با یک آشکار ميزان ماده رادیوکتيودر. اندازه گيری شدپس از تصویربرداری 

Canberra( بصورت درصد دوز تزریق اوليه در هر گرم از هر بافت )٪ ID / g ) آزمایش های تجربی در  .مشخص شدتعيين و

 نشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال و پژوهشکده کاربرد پرتوها )واحد کرج( انجام شد.دا

 

 : جينتا
در  MCM-41و MPTMSبا واکنش  SH-Propyl @ MCM-41نشان داده شده است،  1 شماره شکل طرحوارههمانطور که در 

 واکنش آنها با گروه های هيدروکسيل ،های متوکسیگروه  فعال بودن)شيميایی(تولوئن در شرایط رفالکس تهيه شد. با توجه به 

درجه سانتی گراد، نانو ترکيب  100نشان می دهد که تا دمای  a 2. شکل آسان و باراندمان باال انجام شد. MCM-41رویموجود بر

در  MPTMS( در حالی که مولکولهای TGAکاهش وزن در منحنی  ٪5بصورت فيزیکی مولکولهای آب را  از دست می دهند )

قله اگزوترميک )حرارت زا( در  یک پيک )خط قرمز( همراه با TGA)کاهش وزن در منحنی  ٪15درجه سانتيگراد ) 280دمای 

( برروی CdTeبلورهای تهيه شده کادميوم تلوراید ) جذب نانوميزان تجزیه می شوند. ، )خط آبی( در همان منطقه DSCمنحنی 

( با همان روشی که در باال توضيح داده شد، CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41ل )ی عامل دار شده با تيوسمحمل سيلي

 100مولکولهای آب تا سطحی  فيزیکی متعلق به جذب TGAکاهش وزن در منحنی  ٪5/9نشان ميدهد که  b .2 شکل ارزیابی شد.

می بيشتر  دوستی خاصيت آب شده،عامل دار   MCM-41بر روی  ایجاد پيوندهای نقاط کوانتومی درجه سانتيگراد است. پس از

درجه  280در دمای  MPTMS. مولکولهای شود که این نکته بوسيله افزایش درصد بخار آب رها شده نشان داده شده است

در  DSCقله گرمازایی )خط آبی( در منحنی پيک )خط قرمز( به همراه اولين  ،TGA در منحنی %13/9سانتيگراد )با کاهش وزن 

درجه  440به همراه دومين قله گرمازایی )در دمای  TGAدر منحنی  %9/3کاهش وزن منهای  زیه می شوند.همان منطقه( تج

 ،4 و 3شکل  را نشان می دهد. نقاط کوانتومی کادميوم تلورایداکسيداسيون عمل در همان منطقه،  DSCسانتيگراد( در منحنی 

را نشان  CdTe QDsو  CdTe@SH-Propyl@MCM-41 ،SHPropyl@ MCM-41 ،MCM41 از Xالگوهای پراش اشعه 

د که می توانند به نمی ده ( سه قله را نشانa .4)شکل (،CdTe QDsکادميوم تلوراید ) نقاط کوانتومی از XRDمی دهد. الگوی 

داشته اختصاص  کادميوم تلورایداز ( zinc belendزینک بلند )( ساختار کریستال 311( و )220( ، )111) صفحات بازتاب های

نانومتر  3، اندازه کریستال نقاط کوانتومی در حدود Scherrer(. با استفاده از فرمول JCPDS-150770)الگوی استاندارد:  باشند

 41CMM ،41-SHPropyl @ MCMنانومتر، به ترتيب برای 69/2و 100d   778/3 ،2701/3. پارامترهای فاصله شد گزارش

 صفحه شده است، شدت باال مشخص XRDکه توسط الگوهای یشد. همانطور محاسبه CdTe @ SH-Propyl @ MCM-41و

را   MCM-41( از سيليسmm6Pساختار دو بعدی شبکه شش ضلعی ) پيشنهاد، درجه 4تا  2دامنه  محدوده   ( بازتاب شده در100)

، این ساختار حفظ شده است. (CdTe QDsو نقاط کوانتومی کادميم تلوراید )  MPTMSایجاد اتصال بينکه حتی پس از  دهدمی 

)به  تغيير مکان پيک ، وd100مواد پيوند زده شده به همراه افزایش مقادیر فاصله  تمامکاهش شدت پراش  با ،قابل توجه است
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 اشغال شده اند. بازتاب MPTMSزوایای باالتر(، به وضوح نشان می دهد که کانالهای موجود در مزوپور، توسط مولکول های 

 CdTeاز ایکسدر الگوهای پراش اشعه کادميوم تلوراید  اطنقمربوط به ( 311( و)220(، )111) مربوط به صفحات شده ظاهر های

@ SH-Propyl @ MCM-41 است از نکته شاهدی. این دیده شد ( ایجاد پيوند بين اتمهای گوگرد و کادميومS-Cd بين ) مولکول

  (.b.4)شکل  (CdTe QDsکوانتومی کادميوم تلوراید )د با نقاط نقرار دار MCM-41که روی MPTMSليگاند 

 
 

 .Ga68 عامل دارشده با تيول و به دنبال آن نشاندار شدن با MCM-41در سيليس مزوپور CdTe. پيوند نقاط کوانتومی 1. شکل
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 .CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41 (b) و SH-Propyl@MCM-41 (a)مربوط به TGA و DSC. منحنی های 2شکل 

 

 با گروه های MPTMSبا استفاده از مولکولهای  MCM-41نشان داده شده است، سطح  1 شماره واره شکلطرحهمانطور که در 

( شده و بطور جداگانه S–که می تواند باعث پایداری سطح نقاط کوانتومی با پيوند گوگردی )پوشش داده شده اند،  SH–عاملی 

، بر −)COO2SCH)(−( دو دندانهتيوگليکوليک اسيد، بعنوان یک ليگاند تشکيل دهند.  (IIIگاليوم ) –کمپلکس های به فرم تيول

د. ن( شوIIIتلوراید، همچنين می تواند باعث توليد سایت های کمپلکسی کربوکسيالتو گاليم ) مروی سطح نقاط کوانتومی کادميو

 هيدروکسيد عد تشکيل کمپلکس با گروه های عاملیمست(، ilicphOxo)اسيون تمایل به اکسيدم ( بعنوان یک فلزG68) 68 -گاليم

(–OH ) بر رویMCM-41بر روی ساختار 68–، می باشد، بنابراین یک ساختار کمپلکس پایدار برای گاليومCdTeQDs@SH-

Propyl@MCM-41 متصور است. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

-MCMو  CdTe QDsاز  XRD. الگوهای 3شکل 

41. 
 

 ، CdTeQDs@SH-Propyl@MCM-41 (b)وSH-Propyl@MCM-41 (a  ، از XRD. الگوهای 4شکل 

 .درجه( 30تا  2)دامنه  °2نمونه در  XRDشکل الحاقی الگوهای   
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 .تهيه شده MCM-41مزوپور ساختاری مربوط به سيليکا های  . پارامترهای1جدول 

 
 

 

 
)سمت  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41)راست(  ]3Ga] GaCl68( از RTLC(. کروماتوگرامهای 5شکل

 چپ(.

استفاده  RTLCازکاتيون گاليم آزاد، از یک سيستم کروماتوگرافی  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41برای تشخيص

Ga@CdTeQDs@SH68- بعنوان فاز متحرک استفاده شد، همانطور که می دانيم )DTPA(موالر  1/0محلول  شد. از

Propyl@MCM-41 تواند با ليگاند  نمیDTPA ( بعنوان گذاری اوليه نقطه  در محل ایجاد کند و در کاغذ کروماتوگرافی ) اتصال

نشان می دهد که ایزوتوپ  5( باال منتقل می شود. شکل 58/0) fR هیک پيک واحد باقی می ماند، در حالی که کاتيون آزاد گاليم ب

با حداقل خلوص  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41. وجود می شود( سریع و کامل نشاندار Ga68گاليم )

در  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41ماده  پایداریتأیيد شده است.  RTLCرفی در کروماتوگ ٪99رادیوشيميایی 
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به روش فوق  RTLCبا استفاده از اناليز  از نانو ترکيب Ga68جدایی بدون ساعت،  4درجه سانتيگراد به مدت  37سرم انسانی در 

 .شدداده نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای در موشهای  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41)حالت گذشت زمان( از PET. تصویربرداری 6شکل 

 از تزریق. بعد (dدقيقه ) 60( و cدقيقه ) 30( bدقيقه ) 20( aدقيقه ) 10در  اتومور فيبروسارکوم

 (.eتومور فيبروسارکوما )متحمل درموشهای  و Propyl@MCM-QDs@SHGa @CdTe 68-41توزیع بيولوژیکی 
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 بحث ونتيجه گيري :

در اندام های حياتی موش های  Propyl@MCM-Ga@CdTe QDs@SH68-41توزیع بيولوژیکی ،  PETی متوال تصویربرداری

ه دقيقه تزریق بعد از دنشان داده شده است،  a .6 همانطور که در شکل ارائه شده است. 5دارای تومورهای فيبروسارکوم در شکل 

دقيقه، درصد قابل توجهی  20در داخل کبد ظاهر شدند، درحالی که پس از  این ذراتها،  نانو ذرات نشاندار شده به رگ دم موش

(. b. 6 ردند )شکلاز این ماده نشاندار شده، از طریق مجرای صفراوی شروع به انتقال و مهاجرت به دوازدهه )اثنی عشر( را آغاز ک

درون تومور و کبد متمرکز  س هاکه اکثر قریب به اتفاق نانوسيلي آشکار نمودداخل بدن از یک ساعت پس از تزریق، تصویربرداری 

از نانو ترکيب نشاندارشده در کليه کسر خيلی کوچکی (. C. 6 )شکلمنتشر شده است  از کبد یتنها سيگنال متوسط و بودند شده

اندازه های کوچک از کبد و کليه سيليکا در  دفع ماده نانو ذراتدر مورد تصویربرداری فلورسانس  باود. این یافته ها متمرکز شده ب

نشاندارشده  نانو ترکيب / گرم( از ID ٪) بافت اوليه درهرگرم درصد دوز بوسيله. این نتایج  سازگاری داشتگزارش شده  که قبالها 

می تایيد نشان داده شده است،  e. 6های دارای تومورهای فيبروسارکوما که در تصویر حياتی موش( در اندامهای Ga68) 68-گاليوم

حداقل احتباس  ،تومور، کبد، خون، ریه و کليه مشاهده شد. این نتایج تزریق در دقيقه بعد از 60شوند. تجمع عمده این نانو ترکيب در

اندازه کوچک روی  به یک پوشش خنثی تاکيد می کند که این واقعيت بر ها را نشان می دهد و اندامداخل ذرات )دفع سریع( در 

. این نتایج نشان شود می سرم پروتئينی سطحی آنها در از جذب کردن جلوگيریتسهيل دفع بيشتر از ادرار و باعث ، سطح سيليس

به مانند یک  و موثری درتومورها یبطور انتخاب، و است کادميوم تلوراید، زیست سازگار که نانوسيليس پوشش داده شده با داد

 ، تجمع می کنند،ميزبانخانواده از مزپورهای 

  مراجع :
  

 [1]  Y. Fazaeli, H. Zare, S. Karimi, R. Rahighi, S. Feizi, Novel aspects of application of cadmium telluride 

quantum dots nanostructures in radiation oncology, Applied Physics A, 123 (2017) 507. 

[2] A.A. Burns, J. Vider, H. Ow, E. Herz, O. Penate-Medina, M. Baumgart, S.M. Larson, U. Wiesner, M. 

Bradbury, Fluorescent silica nanoparticles with efficient urinary excretion for nanomedicine, Nano 

Lett, 9 (2009) 442-448. 

[3] Y. Fazaeli, Z. Asgari, DTPA-Functionalized Nano-Porous MCM-41 Silica: A New Potential 

Nanoengineered Labeled Composite for Diagnostic Applications, Iranian Journal of Science and 

Technology, Transactions A: Science, 42 (2018) 497-504.  

[4] Y. Fazaeli, A. Hosseini Mohammad, M. Afrasyabi, P. Ashtari, 68Ga@pyridinefunctionalized MCM-41 

mesoporous silica: a novel radio labeled composite for diagnostic applications, in: Radiochimica Acta, 

2019, pp. 157.  

[5] J.S. Souris, C.H. Lee, S.H. Cheng, C.T. Chen, C.S. Yang, J.A. Ho, C.Y. Mou, L.W. Lo, Surface charge-

mediated rapid hepatobiliary excretion of mesoporous silica nanoparticles, Biomaterials, 31 (2010) 

5564-5574. 

[6] J. Lu, M. Liong, Z. Li, J.I. Zink, F. Tamanoi, Biocompatibility, biodistribution, and drug-delivery 

efficiency of mesoporous silica nanoparticles for cancer therapy in animals, Small (Weinheim an der 

Bergstrasse, Germany), 6 (2010) 1794-1805. 

 


