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 و تصویربرداری PDT عواملبه عنوان های پورفیرینی  بالینی کمپلکسدزیمتری پیش بررسی

 هسته ای

  (1)شهزاد ،فیضی –(1)سعید ،ساززادهشانه -(1) *یوسفسید نژاد،فضائلی حسینی

  هاپژوهشکده کاربرد پرتو ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران.1

 :چکیده

تترا فنیل  -2،،12،1،،5 لیگاندبا شده نشاندار  In 111کمپلکس بینی دز جذبیآماده سازی، توزیع زیستی و پیشبه این مطالعه                
به منظور برون  MIRD تکنیک .می پردازدهای توزیع زیستی در موش صحرایی براساس دادهپورفیرین در ارگان های انسان 

 ختلفم هایموش و مطالعه  دز جذبی تابش برای ارگان توزیع زیستی هایداده طریق انسان ازتوزیع زیستی های یابی داده
حضور لیگاند پورفیرینی  به علت  In111 مورد این ترکیب نشاندارپوست در  جذبی دز میزان باالی انسان به کار برده شد.

یق روش از طریق تلفاستفاده از این ترکیب درروش های تشخیص و درمان سرطان پوست  و حاکی از قابلیت باالی باشدمی

 می باشد.های هسته ای و فتو دینامیک تراپی 

 .ثردز جذبی مو ،MIRD، توزیع زیستی، SPECT/PDTعامل  ،]In]111پورفیرین، کلمات کلیدی:

Preclinical dosimetry of porphyrin complexes as PDT and nuclear imaging 

agents 

Fazaeli Hoseini Nezhad, Seyed Yousef *, Shanesazzadeh, Saeed, Fizi , Shahzad. 

Atomic Energy Organization of Iran, Nuclear Science and Technology Research Institute, Radiation 

application research school, Tehran. 

Abstract:  

This study aims to prepare, bioassay and predict the absorption dose of 111In, labeled with 5, 10, 15, 20-tetra 

phenyl porphyrin ligand in human organs based on biological distribution data in rats. The MIRD technique was 

used to extrapolate human bio distribution data through bioassay data from mice and to study radiation 

absorption dose for different human organs. The high absorption dose of the 111In labeled compound in skin is 

due to the presence of porphyrin ligand, indicating the high potential for use in diagnosing and treating skin 

cancer with combination of nuclear methods and photodynamic therapy. 
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 روشی ساده برای محاسبه (medical internal radiation dose, MIRD)پزشکی  داخلی تابش دوزبین المللی   کمیته

ای محسوب برای تخمین دز داخلی در پزشکی هسته ،است که امروزه معمولترین روشنموده  ارائهدز تخمینی 

مطالعه سینتیک رادیوداروها در مطالعات  توان به وسیلهدز تابشی برای عوامل تشخیصی و درمانی را میشود. می

ذب رادیو ج گیری شدهمقادیر اندازهو یابی های برونروشبا استفاده از رد، ادر این مو .نمودبینی بالینی پیشپیش

ی یهانوکلیدد. در بین رادیویآمی ها بدست دز معادل جذب شده در انسان، حیوانیمدل های های درارگان داروها

و ساطع کننده روز  5/،0با نیمه عمر فیزیکی  In111 رادیونوکلئید ،دنگیراستفاده قرار می ای موردکه در پزشکی هسته

یک رادیو نوکلید مناسب تشخیصی محسوب  keV 9،/592( 09%و) keV 50/171(،0%های) پرتوهای گاما با انرژی

 .می سازدند درمانی سودم برای اهدافاز این رادیو نوکلید، آن را الکترون اوژه  0 شدن ساطعبه عالوه . می شود

مورد  به همین سبب بسیار ا بوده وهای سرطانی را دارها به طور ذاتی توانایی تجمع در بسیاری از سلولپورفیرین

ع به ارزیابی توزی ،توسعه یک رادیوداروی جدید پیش از بررسی کاربرد کلینیکی آن.] 5و 1[اندتوجه قرار گرفته

به طور ویژه با هدف ایجاد یک عامل جدید  تحقیق این. نیاز دارد (هااغلب موش )های غیرانسانیزیستی در مدل

SPECT/PDT کنترل کیفی، پایداری و 111-درمانی ایندیم/ نوکلید تشخیصیبر روی سنتز، نشاندارسازی با رادیو ،

بالینی به وسیله برخی مطالعات پیش در ادامهمتمرکز گردید.  In 111نمطالعات توزیع زیستی کمپلکس جدید پورفیری

 های انسان صورت گرفت. این دز جذبی با به کاربردن فرمولبینی دز جذبی کمپلکس پورفیرین در اندامپیش

MIRD  های صحرایی بدست آمد.های توزیع موشبا استفاده از داده  

 :کار روش

مطالبق با گزارش قبلی با اندکی اصالحات  (TPP In111) فنیل پورفیرینتترا  -2،،12،1،،5با لیگاند  In111کمپلکس 

 ابتدا خشک گردید. ،2-،0℃ و عبور دادن جریان گاز نیتروژن در دمای حرارت به وسیله  3ClIn111.]1[گردیدسنتز 

mg 0/، 2TPPH  و سپسμL92،   بافر استات باPH 2/2  وμL 2،،  به ویال حاوی ایندیوم  استیک اسید یخی

 روی کارتریج فاز معکوس بارگذاری گردید. محلول برسپس  .رفالکس گردید ساعت 9برای و محلول  شد ضافها

 .آب مقطر دوبار تقطیر از روی کارتریج عبور داده شدند ml 3اتانول و سپس  ml 2 آماده سازی کارتیجبه منظور 

میلی لیتر اتانول از روی  1با استفاده از  In TPP 111سپس  ودوبار تقطیر  آب میلی لیتر ،/2 با افزودن  3InCl111 ابتدا

مورد بررسی قرار  HPLCو  ITLCهای روش با استفاده ازول شسته شدند. خلوص رادیوشیمیایی محصکارتریج 

بر روی  pH ، اتانول تبخیر و با نرمال سالین جایگزین شد.،/μm 55از فیلتر  پس از عبور دادن محلول نهایی گرفت.
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محاسبه شد ) نسبت اکتیویته ویژه  Pمیزان ( کمپکس نهایی با تعیین log Pضریب تقسیم ) تنظیم گردید. 27/2

 بررسی گردید.  ITLCپایداری کمپلکس با روش (. Pاوکتانول و نرمال سالین = -μL 2،، 1کمپلکس محلول در 

حجم . شدانجام   Sprague Dawleyهای صحرایی ماده از نژاد موشدر کمپلکس نشاندارتعیین رفتار بیولوژیکی 

μL 1،،  با  رادیواکتیویته نشاندار کمپلکسازMBq  9/7-7 تزریق شد.  هر موش از طریق ورید دم به

های . بعد از تصویربرداری ارگانانجام شد SPECTبا استفاده از سیستم  ساعت بعد از تزریق 59و  9 ،5برداریویرتص

تیویته اک شمارش نمونه ها، نیوزت از بعد  مختلف جدا شده و با نرمال سالین شسته و با حوله کاغذی خشک شدند.

درصد دز  .انجام گرفت حذف خطای سیستماتیک آشکارساز(به منظور سه مرتبه) HPGeبا آشکارساز  اندام ها

 گیری شد.اندازه ها به ازای هر گرم از ارگان جذبی

 :نتایج 

انتخاب  به عنوان فاز متحرک  1:1و متانول به نسبت  %10  آمونیوم استات مخلوط، در سیستم کروماتوگرافی کاغذی

. درحالی که کاتیون ایندیوم حرکتی مهاجرت نمودRf (30/، )ترکیب نشاندار بر روی کاغذ حرکت و به  شد.

 ،HPLC تعیین کرد. همچنین مطالعات  00%کمپلکس ترکیب نشاندار را بیشتر از  خلوص  ITLCمطالعات نداشت.

حضور  مشخص نمود. UVبه وسیله آشکارساز  را دقیقه 03/0 زمان بازداریبا آزاد را ع لیگاند پورفیرین انواحضور 

 با آشکارساز سوسوزن  00%خلوص رادیوشیمیایی بیش از  ودقیقه  15/7 زمان بازداریبا  یک نوع ترکیب نشاندار

باالی کمپلکس را نشان است که چربی دوستی  Hp 7 ،23/1ضریب تقسیم برای این کمپلکس در   .شدتایید 

ل قاب روده بزرگ و مدفوعمقداراکتیوته  ، بنابراینشوددفع می (GIT)به طور عمده از دستگاه گوارش  In111 دهد.می

کاهش پیدا  بعد ساعت 59باالست و در اول ساعت  5-9جریان خون در اکتیویتهدر حالی که  این. توجه است

نشان داده شده است. به علت چربی دوستی کمپکس  5و  1های ترکیب نشاندار در شکلرفتار توزیع زیستی  کند.می

، بنابراین مسیر عمده دفع شد همشاهدکلیه  و ساعت پس از تزریق درکبد، خون، شش 5باالترین مقدار اکتیویته در 

ن یای پورفیرهبرای ترکیب نشاندار سیستم کبدی و صفراوی است. اکتیویته باالی پوست مربوط  به حضور گروه

 های برای ارگان( nondecay corrected clearance curves) نشده اصالح-زوال پاک شدن منحنی 5است. شکل 

 کند و به سرعتمی عینا تکرار( تقریبا رفتار کاتیون آهن را 3InCl111ایندیوم آزاد )کاتیون  دهد.ها را نمایش میموش
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گردد. همچنین بخش عمده آن از طریق کلیه به عنوان کاتیون محلول در از جریان خون حذف و در کبد جمع می

های تصویربرداری در موشو   TPP -In111نشان داده شده توزیع زیستی 3شود. همانگونه که در شکل آب دفع می

ساعت پس از  59 (ID/g%:1.3±4.5%)تومور در ناحیه شکم و را حامل تومور سینه نیز، تجمع متمایزی از ردیاب

 دهد.تزریق را نشان می

 

 

 هابرای ارگانهای  موش nondecay corrected clearance curves. 2شکل 

 :گیرینتیجه و بحث 

 (n=3)در نقاط زمانی مختلف پس از تزریق In [TPP] 111. توزیع زیستی 1شکل 
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In111- از MBq  102  مقدار تزریق ،هاموش توزیع زیستی هایآمده است، با توجه به داده 1همانطور که درجدول 

TPP دز جذبی  به انسانmSv 0/10 زند. بیشترین مقدار دز جذبی موثر برای را تخمین میTPP-In111  در دیواره

لیه ک هایی که بیشترین مقدار دز را بعد از این ارگان دریافت می کنند عبارتند از:است و ارگان (mSv 00/30) قلب

(mSv 7،/1،(تیموس ،)mSv 00/0و شش )ها (mSv 50/0.)  در مورد این رادیو دارو دز جذبی پوست مقداری

میدهد که قابلیت باالی این ترکیب  نشان hEGF-DTPA-In111بیش از چهار برابر رادیوداروهای متداولی نظیر 

 TPP-In111سازی سریع کمپلکس با توجه به آماده نشاندار در تشخیص و درمان ضایعات پوستی را نشان میدهد.

  SPECTهایترکیبات مناسبی برای توسعه ردیاب ،آنمشابه ، این کمپلکس و ساختارهای اضافی بدون حامل

و تومور  در یهای پورفیرینکمپلکس جذب باالی شستشوی سریع، نیمه عمر کوتاه، توجه بهبا  شوند.محسوب می

درمان فوتودینامیک  در تصویربرداری تومور و مناسب یانتخاب TPP-In111کمپلکس ها در پوست، تجمع باالی آن

(PDT) شود. محسوب می  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  های سالم)پ( ساعت پس از تزریق از طریق دم به موش 24 و )ب( 4)الف(، TPP-In111  2از پلنار. تصاویر3شکل 

 دم طریق از وریدی ساعت پس از تزریق داخل 24در موش حامل تومور سینه  TPP-In111از  پلنارتصاویر. 4شکل 

  TPP-In111وریدی  تزریقهای موش پس از بی موثر برای انسان از طریق دادهذ. تخمین دز ج1جدول 
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 ICRP 103 (ICRP 2007) کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی     ضریب توزین بافت برطبق *

 مراجع:

[1]. Fazaeli, Y., Jalilian, A. R., Feizi, S., and Shadanpour, N.: Development of a radiothallium(III) labeld porphyrin 

complex as a potential imaging agent. Radiochim. Acta101,795–800, 2013. 

جذبی موثر در صورت  دز

 MBq(mSv)181تزریق

دز جذبی 

 ((mSv/MBqموثر
Wt* 

 دز جذبی در صورت تزریق

MBq(mGy) 181 

دز جذبی در 

 (mGy/MBq)انسان
 های هدفارگان

 آدرنال 10/0×00-00 01/3×00+00 00/0 00/0×00-00 00/3×00+00

 مغز 61/0×00-00 00/0×00+00 00/0 61/0×00-00 00/0×00-00

 سینه 00/0×00-00 01/0×00+00 00/0 30/0×00-00 01/0×00+00

 دیواره کیسه صفرا 30/0×00-00 01/0×00+00 00/0 10/0×00-00 61/0×00+00

 کولون نزولی 11/3×00-00 61/1×00+00 00/0 00/0×03-00 30/0×00-00

 روده کوچک 60/0×00-00 06/0×00+00 00/0 00/1×03-00 30/0×00+00

 دیواره معده 03/0×00-00 36/3×00+00 00/0 00/0×00-00 01/0×00+00

 کولون صعودی 10/0×00-00 01/0×00+00 00/0 60/1×03-00 00/0×00+00

 دیواره قلب 00/0×00+00 33/3×00+00 00/0 01/0×00-00 00/0×00+00

 کلیه 00/0×00-00 60/0×00+00 00/0 16/0×00-00 01/0×00+00

 کبد 60/0×00-00 00/0×00+00 00/0 00/0×00-00 00/0×00+00

 شش 00/0×00-00 00/0×00+00 00/0 30/3×00-00 01/1×00+00

 ماهیچه 66/0×00-00 11/0×00+00 00/0 00/0×00-00 00/0×00+00

 تخمدان 00/0×00-00 30/0×00+00 00/0 06/3×03-00 10/1×00-00

 پانکراس 00/0×00-00 30/3×00+00 00/0 06/0×00-00 00/0×00+00

 مغز استخوان قرمز 00/1×00-00 30/0×00+00 00/0 00/0×03-00 01/0×00+00

 سطح استخوان 00/6×00-00 10/0×00+00 00/0 03/0×00-00 06/0×00+00

 پوست 06/0×00-00 36/0×00+00 00/0 06/0×03-00 36/0×00-00

 طحال 00/0×00-00 10/3×00+00 00/0 00/0×00-00 00/0×00+00

 تیموس 00/3×00-00 00/0×00+00 00/0 10/3×00-00 16/1×00+00

 تیروئید 10/0×00-00 16/0×00+00 00/0 00/0×03-00 01/3×00-00

 دیواره مثانه 60/3×00-00 06/1×00+00 00/0 00/0×03-00 60/0×00-00

 رحم 30/0×00-00 00/0×00+00 00/0 00/0×03-00 10/6×00-00

 بدنکل  66/0×00-00 11/0×00+00 00/0 66/0×00-00 11/0×00+00
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[2]. Fazaeli, Y., Jalilian, A. R., Amini, M. M., Ardaneh, K., Rahiminejad, A., Bolourinovin, F., et al.: Development of 
68Ga fluorinated porphyrin complex as a possible PET imaging agent. Nucl. Med. Mol. Imaging.46,20–6 ,2012. 


