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و فناوری  68-معرفی یک عامل تصویر برداری هسته ای جدید با استفاده از رادیونوکلید گالیوم

 نقاط کوانتومی   
 

 (1)شهزاد فیضی– (2)زارع،حکیمه -(1)  *یوسفسید  ،فضائلی- (2)قرقانی،شیما

 ای ، پژوهشکده کاربرد پرتوهااتمی  ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته سازمان انرژی
 حالت جامد، گروه  دانشکده فیزیک،  دانشگاه یزد                                                         

 :دهيچک
 اسیدر ق متمایز، یساختار اتیخصوص لینانومتر هستند. به دل 20تا  1 نیبا اندازه ب یفلورسنت معدن ینانوبلورها ،ینقاط کوانتوم

نقاط  بش  ر هس  تند. یزندگ یاز ش  اخه ها یاریمختلف در بس   یو رفتارها زیمتما یهایژگیو یآنها دارا در مقیاس ماکرو، بلورها با
 و در داخل بدندس   ترس   ی س   ریر به تومور  یبرا 68Ga دیونوکلئی، با راد ومینیگادول یبا ناخالص    ومیکادم دیتلور یکوانتوم

صو سازیاز تومورها  PET یربرداریت شاندار ست ن تومور فیبرو  دارایموش هایی  داخل بدن در نانوکامپوزیتی شدند. توزیر زی
/  یریبا هدف گ 68Ga @ QD  ده ش   د.مورد بررس   ی قرار دا تزریقمختلف پس از زمانی بعد از دوره های  ،  ماس   ارکو

صو شو از یعال یربرداریت ست ش شخ نیکننده تر دواریو ام نیاز مؤثرتر یکین به عنوان از بد ریسر یتومور و   صینانومواد در ت

 .نانو شناخته شد یبر فناور یسرطان و مبتن

 ، پت. 68-، گالیومومینیگادول، ینقاط کوانتوم   :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

های آلی و نسبت به ملکول است بوهر تونیاکسا شعاع از ترکم هانکه ابعاد آ یی هستندرسانامین ذراتنانو یکوانتوم نقاط 

 ل،یگسنور یهاودید ی،فناورتسیز درها نورتاب، دارای نورتابی باالتر و پایداری بیشتری هستند و به واسطه همین ویژگی

ود ، وجتنوع طول موج گسیلدلیل قاط کوانتومی بههمچنین ن. [1]اند استفاده شده یدیخورش یهاسلول و حسگرها

های آلی، نانوذرات( به های زیستی، مولکولهای مختلف )مانند دارو، مولکولمنظور اتصال گونهلیگاندهای سطحی به

درکنار . [2] ی برخوردار هستنداذرات در زیست فناوری از جایگاه ویژه یسطح آن و نورتابی باال و قابل تغییر با اندازه

، ذرات مغناطیسی نورتاب بر پایه نقاط کوانتومیها از جمله نانوه تولید شده در زمینه نانو، نانوترکیبساختارهای ساد

تابی باالیی دارند و تواند به پیشرفت در حوزه فناوری نانو کمک کند. همانطور که گفتیم نقاط کوانتومی خواص نورمی

داری برداریم که یک عامل مهم برای تصویرذره تنها وند دو ویژگی یکپارچه در یک نانوذرات مغناطیسی ترکیب شاگر با نانو

 یاستفاده از نقاط کوانتوم جهتدر  یادیز یهاپژوهش ر،یاخ یهاسال درباشد. و تشدید مغناطیسی میهمزمان فلورسانس 
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در زمینه ولی  استانجام شده  یسیمغناط دیتشد و فلوئورسانس دوگانه یربرداریتصو یبرا یسیمغناط یهاونیبا  دهییآال

 ینقاط کوانتوم همکارانش، و هیبرای مثال،  .ای گزارشات کمی وجود داردتصویربرداری هستهاستفاده از نقاط کوانتومی در 

همزمان  یبردارریتصو تیذرات ساخته شده قابلساختند.  یفلز-یآل روش به را میونیگادول به دهییآال دیسلنا ومیکادم

به  دهییآال دیاکس یرو یکوانتوم نقاط دیتول یبرا یاسادههمکارانش روش  و ویل .دارد را فلورسانس و یسیمغناط دیتشد

دوگانه  یربرداریتصو یبرا نه،یبه یکوانتوم نقاطکم گزارش دادند.  تیسم بانانومتر  6با اندازه کمتر از  میونیگادول

 3SZnAgIn یکوانتوم نقاط همکارانش و انگی ویل .[3] شد استفاده HeLa یهادر سلول یسیمغناط دیتشد فلورسانس و

 ینورتاب یدارا بیترک نیا. ساختند یسیمغناط دیتشد و فلورسانس دوگانه یربرداریتصو تیقابل با را میونیگادول به دهییآال

معموال برای ساخت نقاط  .[4] است درصد 30 یکوانتوم بازده با( نانومتر 780-650) قرمز مادون موجطول محدوده در

فناوری الزم منظور استفاده از نقاط کوانتومی در زیست شود. بهفلزی استفاده می-کوانتومی نورتاب از دو روش آبی و آلی

ر روش آبی عالوه براینکه نقاط کوانتومی مستقیما در محیط آب ساخته د. هست نقاط کوانتومی در محیط آبی پخش شوند

 ساخته دیتلورا ومیکادم یکوانتوم نقاط ،یکوانتوم نقاط نیب از .روش ساده، زیست سازگار وکم هزینه است ، اینشوندمی

 68- نوکلید های گالیماز طرفی رادیو. [5] استبلورینگی باال گزارش شده  و درصد 90بازده بیش از  ی باآب به روش شده

در این پژوهش  ها استفاده کرد.نی هدفمند و بهینه می توان از آنرساسازی باالیی هستند که برای دارودارای قابلیت نشاندار

 68- رادیو نوکلید های گالیم باشده با گادولینیم در محیط آبی ساخته شده و سپس  آالیيدهنقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید 

شود و خواص نوری و مغناطیسی و توزیر زیستی این نقاط کوانتومی در موش های توموری مورد مطالعه قرار می نشاندار

 گیرد.می

 : روش کار
نتومی کادمیوم تلوراید آالییده به   276/0و ومیگرم پودر تلور 11/0 .گادولینیوم به روش آبی ساخته شدنقاط کوا

 یو به بالن سه دهانه اضافه شد و در دما بیترک ژنیآب بدون اکس تریل یلیم 7با  دیدریبورو ه میگرم از پودر سد

 TGA 36/0 .رنگ حاصل شد یریساعت، محلول ش 3اتاق و تحت گاز آرگون هم زده شد و بعد از گذشت زمان 

آب  تریل یلیم 150اضافه و با درصد جرم مولی پودر کلرید گادولینیوم  1/0ودیسولفا میگرم از پودرکادم612/0به 

  Cd-TGAسپس محلول اول به محلول.شد میتنظ 10محلول،   NaOH،pHشدند و با استفاده از  بیمقطر ترک

نقاط  دارسازیبرای نشان و حرارت داده شد.   C 100° یساعت در حمام روغن در دما 5و به مدت  افزوده

نتومی کادمیم تلوراید آالییده با گادولینیوم با  50 ،68-با گالیم ساخته شده کوانتومی میکرولیتر از محلول نقاط کوا

3GaCl]𝐺𝑎31مگا بکرل  100به  cm3/mg1 غلظت
اضافه شد.  pH=5/5از بافر استات سدیم با cm32و ]68

نتومی با  22/0 سوسپانسیون به مدت نیم ساعت رفالکس و از فیلتر میکرومتر گذرانده شد. بدین ترتیب نقاط کوا
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دارسازی آن از بعد از ساخت رادیودارو برای بررسی خلوص رادیوشیمیایی و درصد نشان دار شد.نشان 68-گالیم

بررسی پایداری و خلوص، رادیودارو به موش تزریق شد. پس  بعد از .استفاده شد سیستم کروماتوگرافی الیه نازک

 24و 13، 2های توموری بعد از دقیقه و موش 60و  45، 30، 15های نرمال ، بعد از از تزریق رادیودارو به موش

بالفاصله بعد از تصویربرداری از موش،  برداری شد.ها تصویرتم اسپکت دوگانه از موشدقیقه، با استفاده از سیس

 ها انجام شد.دار شده بین بافتتعیین توزیر زیستی ترکیب نشان

 EDSو Pert Pro,MPD Philips Xبا دستگاه  XRDطیف  نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید آالییده به گادولینیماز  

     شد.  KV TEM200F,2100-JEOL,JEMبا دستگاه  HRTEM و RONTEC EDSبا دستگاه 

 : جینتا
دهد. بر طبق شکل، نمونه )الف(، الگوی پراش اشعه ایکس کادمیم تلوراید آالییده با گادولینیوم را نشان می 1شکل

تار بلوری مکعبی متبلور گر این است که در ساخ( بوده که بیان311( و )220(، )111دارای سه قله در صفحات )

با  بودن ذرات کروی بلور بودن وتک ندهدهکه نشانز نقاط کوانتومی ا HRTEM)ب( تصویر  1شکلاند. شده

نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید آالییده به گادولینیوم را نشان  EDSطیف  2شکل .استنانومتر  5/3اندازه متوسط 

حضور عنصر گادولینیوم را در  و درصد اتمی و وزنی نشان داده شده در شکل، های عنصر گادولینیومقله. دهدمی

 کند.کوانتومی تایید میختار نقاط سا

 

نتومی کادمیوم تلوراید آالییده به  HRTEMو ب( طیف  XRDالف( طیف  -1شکل از نقاط کوا

 گادولینیوم.
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 از نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید آالییده به گادولینیوم. EDSطیف  -2شکل

نتومی کادمیوم تلوراید آالییده به گادولینیوم ساخته و مشخصه عنوان دار و بهنشان 68 -یابی شده، با گالیم نقاط کوا

به نقاط کوانتومی به این صورت پیش  68-دارسازی، نحوه اتصال گالیمپس از نشان .رادیودارو به موش تزریق شد

عنوان های عاملی گوگردی و کربوکسیلیک اسید بهجایی که برای ساخت نانوذرات از گروهبینی شد که  از آن

دار کند و نشانهای گالیم، به صورت لیگاند دو دندانه عمل میشود، لیگاند مرکاپتو با یونتفاده میپایدار کننده اس

نتومی کادمیوم تلوراید آالییده به گادولینیوم با گالیم با خلوص رادیوشیمیایی باال  68 -کردن ترکیب نقاط کوا

دار شده و یون گالیم آزاد وترکیب نشانصورت گرفت. سیستم کروماتوگرافی الیه نازک برای تشخیص میزان نان

دار شده با استفاده از کروماتوگرافی کاغذی معمولی و فاز مورد استفاده قرارگرفت. خلوص نانوترکیب نشان

ای ترکیبات دار شده اساس رفتار ذرهبررسی شد به این صورت که نانوترکیب نشان M 1/0 DTPAمتحرک محلول 

به صورت تک قله در ابتدای کاغذ ثابت ماند ولی گالیم آزاد با ترکیب شدن با  دار شده را حفظ کرده ونشان

DTPA  به سمتfR (باالتر حرکت کردmm72/0همانطور که در شکل .)نتومی  3 نشان داده شده است، نقاط کوا

. عدم دهددرصد را نشان می 99قله است و خلوص رادیو شیمیایی  عنوان یک تکدار شده در مبدا کاغذ بهنشان

 دار دارد.باال نشان از خلوص بسیار باالی ترکیب نشان fRحضور پیک گالیم آزاد در 
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)راست(. تکه های سبز  3Ga Cl68)چپ( و  ]Gd QDs-Ga]@ CdTe68کروماتوگرافی کاغذی  -3شکل 

 است. 68-دهنده فعالیت گالیمرنگ نشان

نتومی نشان  120و  60، 30زمانی دار شده با مواد رادیواکتیو، در بافت موش طی بازه نتایج توزیر زیستی نقاط کوا

دقیقه بعد از تزریق  30ترین  جذب در تومور در شان داده شده است. با توجه به نمودار، بیشن 4دقیقه در شکل

به  ]Gd QDs-Ga]@ CdTe68تی متوسط و تمایل دوسدلیل ویژگی چربیاز طریق ورید دمی مشهود است که به

لبته جذب در تومور نسبت به جذب در تومور می خاطر حضور گادولینیوم کمی به ]Ga]@ CdTe QDs68باشد. ا

تر در کبد، افزایش اندازه نانوذره تر این ماده در کبد است و علت اصلی جذب بیشتر شده است و جذب بیشکم

ها، خون و ریه نیز دیده شد ولی اکتیویته تجمعی در مدفوع، باشد. عالوه بر تومور و کبد، جذب در کلیهمی

کند توزیر نانوذره از ز است. اکتیویته خون در تمام مدت باال بوده که بیان میاستخوان و مغز در تمام مدت ناچی

، دفر سریر است یون گالیوم دفر مسیر ترینمهم ادراری مجاری کهجاییآن ازشود. طریق خون به خوبی انجام می

ماهه،  8دوره طی یک های نرمال  ها و مثانه مشهود است. پس از بررسی  تغییر وزن و رفتار موشدارو از کلیه

نیم تومور در بدن یک اختالل محسوب شده و همانطور که می عالئمی از مسمومیت و کاهش وزن دیده نشد. دا

های سالم بدن است در نتیجه برای تکثیر به انرژی زیادی )غذا و پروتئین( تر از قسمتسرعت تکثیر آن خیلی بیش

نتومی نشان دقیقه پس از تزریق از طریق ورید دمی، به صورت هدفمند به تومور  20دار شده نیاز دارد. نقاط کوا

 رسد.می
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دقیقه پس  120و  60، 30های توموری در موش ]Gd QD-Ga]@ CdTe68 توزیر زیستی از ترکیب -4شکل

 .)بافت گرم هر در موجود دز درصد  (%ID/g :از تزریق.

ای از تومور استفاده کرد. برای بررسی بهتر، تصاویر نقاط هستهتوان برای تصویربرداری بنابراین از این ویژگی می

 2،13،24دقیقه پس از تزریق( و توموری ) 15،30،45،60های نرمال )در موش  ]Gd-Ga]@ CdTe68 کوانتومی

های توموری، هدف نشان دادن اند. در تصاویر مربوط به موشباهم مقایسه شده 5دقیقه پس از تزریق( در شکل

 ها و مثانه در تصاویر مشهود است.باشد. همچنین دفر سریر از کلیهورود این نانومواد به تومور میسرعت 
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نتومی -5شکل  ، a( 15 های نرمالالف( در موش ]Gd-Ga]@ CdTe68 نتایج تصویرداری از نقاط کوا

(b 30  ،(c 45 و (d  در موش. 60دقیقه )های توموریب (a 2  ، (b 13   و (c 24 .دقیقه پس از تزریق 

 

 بحث ونتيجه گيري :

که نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید آالییده شده با یون  های انجام شده نتیجه گرفتیمبا توجه به بررسی

درمانی -عنوان عامل تشخیصیتواند بهنانومتر، می 5/3گادولینیوم با لیگاند تیوگولیکولیک اسید و اندازه 

 سرطان استفاده شود.
 

 : مراجع
[1] J. A. Schuller, E. S. Barnard, W. Cai, Y. C. Jun, J. S. White, and M. L. Brongersma, “Plasmonics 

for extreme light concentration and manipulation,” Nat. Mater., vol. 9, no. 3, pp. 193–204, Mar. 

2010. 

[2] S.-U. Chen, Y.-R. Lien, Y.-Y. Cheng, H.-F. Chen, H.-N. Ho, and Y.-S. Yang, “Vitrification of 

mouse oocytes using closed pulled straws (CPS) achieves a high survival and preserves good 

patterns of meiotic spindles, compared with conventional straws, open pulled straws (OPS) and 

grids,” Hum. Reprod., vol. 16, no. 11, pp. 2350–2356, Nov. 2001. 

[3] Y. Liu, K. Ai, Q. Yuan, and L. Lu, “Fluorescence-enhanced gadolinium-doped zinc oxide 

quantum dots for magnetic resonance and fluorescence imaging,” Biomaterials, vol. 32, no. 4, pp. 

1185–1192, Feb. 2011. 

[4] Y. Liu, D. Li, Y. Zhang, Z. Liu, and R. Xie, “Greener Gd-doped ZnAgInS3 quantum dots for 

fluorescent and magnetic resonance imaging applications,” Chem. Res. Chinese Univ., vol. 31, no. 



 

8 

 

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

1, pp. 1–3, 2015. 

[5] Y. Zheng, Y. Zou, and J. Jiang., “Synthesis of Gd-doped CuInS2 quantum dots exhibiting 

photoluminescence and high longitudinal relaxivity,” Mater. Lett., vol. 168, pp. 86–89, Apr. 2016. 

[6] L. Li et al., “Electrochemiluminescence energy transfer-promoted ultrasensitive immunoassay 

using near-infrared-emitting CdSeTe/CdS/ZnS quantum dots and gold nanorods,” Sci. Rep., vol. 3, 

no. 1, p. 1529, Dec. 2013. 

 

 
 


