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های های حیاتی بدن ناشی از تزریق دو رادیوداروی کلیوی بر پایه دادهارزیابی دز جذبی ارگان
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 فیزیک ، گروه دانشگاه پیام نور تهران، مرکز تحصیالت تکمیلی1 
 کاربرد پرتوهاپژوهشکده ، پژوهشگاه علوم و فناوری هسته ای انرژی اتمی تهران، سازمان2

 

 :دهيچک
ها دارند. رادیوداروهای تشخیصی کلیوی، رادیوداروها کاربردهای گسترده ای در روشهای تصویربرداری و درمانی بعضی از بیماری

دهند. در این های کلیوی در ااتیار پزشااکا  ارار میبیماریاطالعات عملکردی و سااااتاری مدیدی را برای تشااخید و درما  

سانی، پس از تزریق دو رادیوداروی مهم کلیوی؛  ست. دوز موثر Hippuranو  MAG3تحقیق، دوز موثر ان شده ا ، در موش، برآورد 

ستداده از روش دوزیمتری داالی ) سازی مونتMIRDبا ا شبیه  سبه گردید. های مخ( برای ارگا MCNPکارلو )( و کد  تلف محا
ها )برای هایپورا ( بیشااترین دوز موثر را نساابت به ( و نیز معده و ریهMAG3ها و معده )برای نتایج دوزیمتری نشااا  داد که ریه

  اند. ها داشتهدیگر ارگا 

 ، رادیوداروهای کلیوی، دوز موثرMIRD، روش دوزیمتری داالی MCNPXکد شبیه سازی   :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

روند. ها به کار میها و ااتالل عملکردی ارگا ای برای درما  و تشاااخید بیماریرادیوداروها در پزشاااکی هساااته

ضی رادیوداروها را می سا  کرد. بع شیمیایی وارد بد  ان توا  بعنوا  رادیوایزوتوپ و یا رادیوایزوتوپ همراه با ترکیبات 

 MAG3-Tc99mو Hippuran-I131شوند. ها استداده میو عملکردی کلیه از رادیوداروها برای تشخید ااتالالت سااتاری

[. 1و اتصااال پروتنینی اوی دارد  ترشاات توبولی  MAG3-Tc99m. باشااندگرافی کلیه میدو رادیوداروی مهم در سااینتی

MAG3  سبت به سی کلیه ، برایDTPA-Tc99mن سداد و یا برر ست ان سیار پرکاربردتر ا  %70و بیش از  بعد از پیوند، ب

سکن سوءعملکرد 131هایپورا  ید  .[2-4  شودانجام می MAG3های کلیه در آمریکا با ا شخید  ، رادیودارویی برای ت

شت می سرعت به داال کلیه تر ست و بعد از تزریق، به  سداد مجاری ا در  MAG3طالعات مقدماتیمشود. کلیه و نیز ان

تابشی از رادیوداروها دریافت بد  دوز  [.5اش کمتر از هایپورا  بوده است  که حذف پالسمایی نرمال نشا  داد داوطلبین

ی ک اساامت اساااساای در اسااتداده و توسااعهکند، بنابراین ارزیابی و تخمین دوز تابشاای داالی دریافتی بد ، یمی
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باشااد. مطالعات بساایاری برای محاساابه دوز جذبی تابشاای بعد از تزریق رادیوداروها در بد  رادیوداروهای جدید می

دی های مختلف را در نتیجه تزریق ، شاااهبازی و همکارا ، دوز جذبی ارگا 2012در [. 12-6صاااورت گرفته اسااات  

سد سی کردند و باالترین دوز دریافتی مربوط به کلیه با مقدار  اتنوف سیم را برر MBqmGyتکن /1038.73 -4  ست بوده ا

دوزیمتری داالی پزشااکی ها، چندین روش برای محاساابه دوز جذبی رادیوداروها وجود دارد. یکی از این روش [.12 

(MIRD .ست سبه انرژی پرتو گاما بر روی ارگا  MIRD( ا شی را برای محا شنهاد میها و بافترو دهد. این روش ها پی

[. 6ه شده است  بنا نهاد شود،؛ کسری از انرژی گسیلی ارگا  چشمه که در ارگا  هدف جذب میی کسر جذبیبر پایه

ست.  MCNPکد  سبه دوز داالی بد  ا شبیه MCNPروش دوم برای محا ست که میسازی مونتکد  تواند برای کارلو ا

های کاربرد این برنامه، شاااامل دوزیمتری و حداپت پرتوها، شااایلدین ، حوزه انتقال چندین ذره به کار گرفته شاااود.

قایسه دوز جذبی داالی بد  انسا  در نتیجه هدف این تحقیق، محاسبه و م [.13  است... رادیوگرافی، فیزیک پزشکی و 

 به موش است.  Hippuran-I131و  MAG3-Tc99mاز دو رادیوداروی کلیوی؛تزریق وریدی یک مگابکرل 

 

 :هامواد و روش

تکنسیوم دوشیده و سپس مراحل -از ژنراتور مولیبد بصورت پرتکنتات سدیم، برای انجام این کار ابتدا مقداری تکنسیوم 

سازی انجام  شاندار شینه گامای ن سبات دوزیمتری داالی بر پایه بی سیم  keV140شد. محا و keV364و گامای  m99تکن

dmdDکل ها در مجموع به شاادوز جذبی ارگا  ، انجام شااد.131برای ید  keV192میانگین انرژی بتای    تعریف

سط dکه  شودمی شده تو شد. چو  نوع ذره در اثرات بیولوژیک نقش دارد، دوز می mdجرم میانگین انرژی جذب  با

ضریب وزنی تابشمعادل بکار گرفته می ضرب دوز جذبی در  صل ست با حا WDH؛ شود که برابر ا ،  دوز موثر با

ضریب وزنی بافت )Hضرب دوز معادل ) ( در 
TWست می ست که عالوه بر در نظر گرفتن ( بد آید. دوز موثر کمیتی ا

فت با داوت  جذب مت یک، اثر  های مختلف در اثرات بیولوژ حاظ مینقش پرتو بد  را نیز ل ندهای مختلف  ؛ ک

HWE T   51،41.] سول بیولوژیک بعد از آماده ساس راهنمای کن سازی و تزریق رادیوداروها، مطالعه حیوانی بر ا

ستداده از حیوانات زنده در تحقیقات علمی، آغاز شد. شمارش اکتیویته با شمارنده های چاهی، ابل و بعد انگلستا ، در ا

ش سازی رادیودارو انجام  شاندار شدهها، موشد. بعد از تزریق رادیودارو به از ن شته  سه و اندام ک شا  اارج گردید.  های

صد دوز تزریقی در هر گرم) نمونه از هر ارگا  اارج شدند و برای تعیین در شمارش گردید )(%ID/gشد، وز   که ، 

صد اکتیویته تزریقی در گرم در نظر گرفته می %IA/g%ID/gشود معادل با در های اکتیویته ارگا  به گیری(. همه اندازه

( بصاااورت درصاااد اکتیویته تزریقی هر ارگا  tاکتیویته تزریقی نرمالیزه گردید. غلظت اکتیویته رادیوداروها در زما  )

 شااودمحاساابه می
کل

بافتبافت

A

MA
gID /  61،21 ،]که

اکتیویته ارار گرفته در بافت نمونه اساات، Aبافت
جرم بافت  Mبافت
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نمونه و
کل

A شود به میزا  ای که از بافت چشمه به بافت هدف منتقل میدوز تابشی هاست.اکتیویته کل تزریقی به موش

ستگی دارد. به دلیل جذب پیوسته رادیواکتیویته در ارگا  چشمه و نیز مدت زما  ماندگاری رادیودار و در بافت چشمه ب

توا  )بدو  تواف( و حذف رادیوداروی توزیع شاااده در سااایساااتم بافت زنده و واپاشااای فیزیکی رادیونوکلنید؛ می

باشااات، ته ان فت. رادیواکتیوی ما  در نظر گر تابعی از ز گا  را  ته هر ار Aرادیواکتیوی
له ، را می~ عاد توا  بصاااورت م

dtAA
t

thبافت 



1

)(
Ah)(نشا  داد. ~ t   اکتیویته هر بافت در زما(t) .استA

~
رادیواکتیویته بافت و نیز مدت انباشت آ   

سبه می شمه را محا سبه اکتیویته هر ارگا  در زما در بافت چ اکتیویته مربوط به آ  های مختلف، منحنی کند. بعد از محا

سم می شت بدست میر ستداده از روش برازش منحنی، رادیواکتیویته انبا سپس با ا آید. برای تبدیل مقادیر اکتیویته شود، 

 [:17،12های انسا ، از رابطه اسپارک و آیدوگا  استداده شد  های موش به ارگا انباشت ارگا 

(1)                 
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صله بین ارگا  ضعیف اکتیویته و فا های چشمه و بافت هدف، تنها کسری از انرژی گسیلی بافت چشمه بوسیله بدلیل ت

 شود. کسر انرژی به منظور تخمین دوز جذبی کل ارگا  هدف، بصورت زیر است:بافت هدف جذب می

(2)                                              
m

Enk

S i
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(، MeVانرژی هر تابش )بر حسب  iE، ایهر گذار هسته گسیلی Eتعداد تشعشع در انرژی  inکه 
i  کسر انرژی جذبی

Mevh..Cirad.grثاابات تنااسااااب بر حسااااب  kجرم نااحیاه هادف )گرم یاا کیلوگرم( و  mدر هادف،    یاا

VMBq.sec.MeGy.kg دوز جذبی در فرمول  باشااند.میMIRD  بصااورت 
h

hkh(rk) )rS(rA
~

D  که اساات(rk)D  دوز

جذبی بافت هدف بر حسب راد یا گری، 
hA

اکتیویته انباشت بافت چشمه )میکروکوری در ساعت یا مگابکرل در ثانیه[  ~

S(rk(و  hr  که فاکتورs شده در ناحیه هدف نامیده می شت  krشود و بعنوا  میانگین دوز جذب  شی از اکتیویته انبا نا

ها، برد تشااعشااع گساایلی و های فیزیکی واپاشاای رادیوایزوتوپبیانگر ویژگی sفاکتور  .[21  باشاادمی hrناحیه چشاامه 

با در نظر گرفتن . یافت[ MIRD  9مجله  11توا  از جداول مجله شاااماره را می sفاکتورهای  ی ارگا  اسااات.اندازه

های مختلف بعنوا  چشاامه و هدف، دوز محاساابه شااده برای هر ارگا  با جمع بسااتن دوزهای جذبی تابشهای ارگا 

ارگا  چشاامه و  10ی ویژه برای آید. در این مطالعه کساار جذبجذبی بدساات میهای دیگر بعالوه اودگساایلی از ارگا 

جنوبی نوشته شده، محاسبه یان  کرهتوسط محققین دانشگاه هان  1996که در  MIRDاز طریق فانتوم انسا  بالغ هدف، 

 MeV 0.14های چشمه انرژی های حجمی رادیواکتیو در نظر گرفته شدند.ها با اکتیویته جذبی، بعنوا  چشمهبافت شد.

)فقط برای تابش  6Fهای و نیز تالی I131به ترتیب برای انرژی گاما و بتای  MeV 0.192و  Tc99m ،MeV 0.364برای 
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در مرحله اول، دوز  در نظر گرفته شااد. MCNPبرای محاساابه دوز جذبی داالی در کد  )برای گاما و بتا( F8*و گاما( 

محاسااابه  MIRD، از طریق روش IOHو  MAG3های مختلف بعد از تزریق جذبی معادل و دوز جذبی موثر در ارگا 

های مختلف، ناشاای از تزریق این دو رادیودارو را با اسااتداده از کد در مرحله دوم، دوز جذبی و دوز موثر ارگا  .شااد

MCNP  ،.بدست آوردیم 

  
دایقه بعد از تزریق وریدی  120و  30، 10های در گرم، در زما درصد دوز تزریقی : (1شکل شماره )

MAG3-Tc99m  وIOH در ارگا  کلیه 

 

 MCNPو  MIRDهای مختلف از طریق روش : مقایسه میزا  دوز موثر جذبی ارگا (1جدول شماره )

سیورت بر مگابکرل(دوز جذبی موثر )میلی  

های اندام

 هدف

MIRD MCNP 

MAG3 OIH 
MAG3 OIH 

Our work Stabin et al. [5] Our work Stabin et al. [5] 

6109.00- کبد  
-4103.50  

-5104.72  
-3101.70  

-6107.05  
-5104.49  

5105.73- روده بزرگ  
-3102.10  

-4102.00  
-3108.00  

-5106.41  
-4104.15  

6103.95- پانکراس  
-4104.50  

-5102.45  
-3102.10  

-6104.86  
-5103.09  

هاکلیه  -6109.78  
-3104.10  

-5108.04  
-2104.50  

-5101.11  
-5109.15  



 

5 

 

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

5101.11- طحال  
-4104.10  

-4103.52  
-3102.00  

-5101.39  
-4104.09  

6106.13- الب  
-4101.80  

-4103.47  
-4109.00  

-6104.66  
-4103.76  

هاریه  -5103.45  
-4101.50  

-3101.21  
-4107.70  

-5109.03  
-3101.03  

5105.06- معده  
-4104.50  

-3104.28  
-3102.10  

-5106.71  
-2101.17  

6102.98- آدرنال  
-4104.40   -3102.10  

-6103.11  
-5101.45  

 

 :بحث ونتيجه گيري

دهد. اطالعات استخراجی از مطالعه، به مطالعات رادیوداروهای کلیوی، اطالعاتی از سااتار و عملکرد کلیه به دست می

هایپورا  ) و MAG3-Tc99mی سیستم کلیوی، های بیولوژیک رادیودارو بستگی دارد. دو رادیوداروی مهم مطالعهویژگی

Hippuran-I131شنااتی باشند. مشخصات زیست( میMAG3پورا  است و ویژگی مهمی همچو  ، متداوت از ویژگی های

ای بعنوا  یک در حال حاضر بطور گسترده MAG3[، بنابراین 18ر موثر پالسمای کلیه را داراست  ل رادیویی شاعام

رود. در این تحقیق، دوزیمتری تابش داالی دو عامل های بیماری ندرولوژی بکار میجایگزین برای هایپورا  در بررسی

های موش(. چندین روش برای ارزیابی دوز جذبی گردید )بر اساس دادهتصویربرداری کلیه ذکر شده، انجام و مقایسه 

تعیین  های مونت کارلو، دوزیمتری بر پایه تصویربرداری و ... .، روشMIRDبعد از تزریق رادیودارو وجود دارد همچو  

و  MAG3-Tc99m، ناشی از تزریق MCNPXسازی و کد شبیه MIRDدوز جذبی داالی با استداده از روش 

Hippuran-I131  ها، کبد، طحال، الب، معده، پانکراس، های ریههای انسا  در نتیجه انباشت رادیوداروها در ارگا بر ارگا

 MAG3نتایج توزیع  ها بر پایه توزیع رادیوداروها بر روی موش نرمال، انجام شد.های بزرگ و کوچک و کلیهآدرنال، روده

و هایپورا  در بد  نشا  داد که دوز جذبی در طحال، روده بزرگ، ریه، الب و معده اابل مالحظه است. این شاید به دلیل 

مربوط به معده و ریه پس  MCNPو  MIRDسااتار شیمیایی و پایداری رادیوداروها باشد. باالترین دوز موثر در روش 

همخوانی داشته است و  MCNPبا نتایج  MIRDاز تزریق یک مگابکرل رادیوداروی هایپورا  بوده است. نتایج روش 

( در MIRDبوده است. با توجه به نتایج، دوزیمتری مدل موش )در روش  %10تداوت دوز جذبی در هر ارگا  کمتر از 

های متداوت دو روش؛ مانند سایز تواند ناشی از عدم اطعیت[ نبوده است. این نیز می5های استابین  توافق اوبی با داده

، یکی از فاکتورهای ااتالف نتایج (1)گیری متداوت و غیره، باشد. بر اساس معادله های موش، ابزار اندازهکوچک ارگا 

-های انسانی باشد، یعنی معادله اسپارکداده های موش بهتواند ناشی از ضریب تبدیل دادهبدست آمده و نتایج استابین می

های موش و انسا  باشد. با توجه به نیمه عمر موثر آیدوگا . دلیل دیگر برای این تداوت، شاید بدلیل تداوت سااتار بافت

های میانگین دو رادیودارو، که کوتاه گزارش شده است، واضت است که اکتیویته تزریقی باید در زما  کوتاهی از اندام
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ساعت، برای بهتر شد  نتایج محاسبات اکتیویته انباشت، ی زیر یکاصلی دفع شود و بهتر بود که چند نقطه بیشتر در بازه

ها، شاید دلیلی برای تداوت نتایج مدل استابین و مدل موش های زمانی کوتاه، بدلیل محدودیتداشتیم. انتخاب بازهمی

(MIRD برای هایپورا  بیشتر از )( بوده باشد. تداوت بین نتایج دوزیمتری )مدل موش و مدل استابینMAG3  .است

تواند فاکتور مهمی در مقایسه با انرژی گامای تکنسیم، می 131های کوچک موش، در انرژی بیشینه گاما و بتای یدارگا 

یمتری این دو رادیودارو نشا  داد که معده و ریه بیشترین دوز جذبی موثر را از در این تداوت باشد. در کل، نتایج دوز

انتخاب  MAG3کنند. همچنین رادیوداروی و هایپورا  دریافت می MAG3های دیگر، پس از تصویربرداری میا  اندام

اس مالحظات دوزیمتری است. بعالوه هیچ توافقی بین مدل موش و بهتری به نسبت هایپورا  برای تصویربرداری بر اس

 مدل انسانی استابین در مورد هایپورا  مشاهده نشده است.
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