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 86-گالیم در ساخت رادیوداروهای نقاط کوانتومی فناوری استفاده از

 سرطانی تومورهایردیاب به عنوان 

 1، فیضی شهزاد 2 کریمی شکوفه . 2. زارع حکیمه* 1فضائلی یوسف 

 پژوهشکده کاربرد پرتوها، ایعلوم و فنون هسته پژوهشگاه-1

 فیزیک یدانشکده، دانشگاه یزد -2

 چکیده

های زندگی در بسیاری از شاخهفردشان منحصربهو فیزیکی شیمیایی دلیل خواص کوانتومی به استفاده روزافزون از فناوری

انتقال به منظور  Ga68با نشاندار شده تلوراید کادمیم نقاط کوانتومیاز  تحقیقدر این . باشدمیدر حال گسترش روز افزون 
از کروماتوگرافی کاغذی، میکروسکوب الکترونی عبوری و  .استفاده شد سرطانی توموراز هدفمند، درمان و عکس برداری 

نانوکامپوزیت  تحقیق، ینا .استفاده شد Ga68شده با  دارنشانیابی نقاط کوانتومی تبدیل فوریه مادون قرمز به منظور مشخصه
عنوان یکی از بهرا جذب توموری خوب و سریع در مدت زمان کم )کمتر از ده دقیقه(  با CdTe @Ga68() شده دارنشان

 .و درمان سرطان پیشنهاد داد تشخیص ییهپابر نانوفناوری ترین نانومواد در مؤثرترین و امیدبخش

 ، رادیودارو86-فناوری نقاط کوانتومی، گالیم :کلیدیکلمات 

 

The Use of Quantum Dots for Production of Gallium-68 Radionuclides 

for Detection of Tumor  
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Abstract: 

 The use of quantum dots (QDs) has been increased due to their physical and chemical properties. CdTe QDs 

were labeled with 68Ga radionuclide for targeting, imaging and trapy of tumors. The CdTe QDs labeled with 
68Ga were characterized by paper chromatography, Transmission electron microscopy and FTIR spectroscopy. 

The 68Ga@ CdTe QDs exhibited a rapid as well as high tumor uptake in a very short period of time (less than 

10 min). Therefore, the 68Ga@ CdTe QDs can be suggested as one of the most effective and promising 

nanomaterials in nanotechnology –based cancer diagnosis and therapy. 
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 مقدمه:

 -عکس دیگر مانندزیستتت حستتگری و هاییژگیوط کوانتومی کادمیم تلوراید همراه با نقا نظیربینوری خواص 

ستفاده از داخل بدندر تومور  از یبردار   این بین رسانی هدفمند را فراهم کرده است. در  برای دارو هاآن، امکان ا

پایداری ، درصد 68بیش از د بازدهی نورتابی وجود خصوصیات منحصر به فرد نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید مانن

سرطانی و طوالنی مدّت  فردمنحصربهماندگاری  ناحیه جذبی پهن،باال،  نوری سلول    مورتو ورود هدفمند بهو در 

ستفاده در  داخل بدندر  ست تا این ذرات قابلیت ا شده ا شانمانند متنوع بیولوژیکی  هایینهزمسبب  کردن  اردن

DNA ،ول( شناسی شیمیایی بافت و سل )ایمنی داخل بدن، ایمونوهیستوشیمی در برداری مولکولی و سلولیعکس

سرطان شخیص مولکولی  سترا دار گره لنفاوی نگهبانبرداری از و عکس کمّی، ت سال. ا  ه ومطالع ،های اخیردر 

بستتیار مورد توجه قرار گرفته ها شتتده با مواد پرتوزا و کاربردهای پزشتتکی آن دارنشتتانروی نانومواد  پژوهش بر

ست شپر و همکاران از ا شاننقاط کوانتومی . ا سی توزیع یبرا Cu64شده با  دارن صورت برر ستی به  کمّی در  زی

 با شده دارنشان Se–In–Cu نقاط کوانتومی فلوروسانس و SPECTبرداری خواص عکس. [1]ندموش استفاده کرد

In111  [2]کردندستتطا استتتفاده دهی  پوشتتش روشو همکارانش مطالعه شتتد که از  ستتان ییلهوستتبهبا در بدن .

شان نقاط کوانتومینش از بارجیرو همکارا سی توزیع Cr53و  Zn65 شده با دارن در ها آن تجزیه و دفعو  برای برر

عه کردندموش  تایج  SPECT/ CTبرداری گذاری بدن و عکسبرای هدف Cd125mTe/ZnS. ستتتاخت[3]مطال ن

سطا نقاط  صال و پایداری رادیودارو بر روی  شدخوبی در زمینه ات صل  شی . همچنین گروه کوانتومی حا   امپژوه

برداری از تومور عکسبه منظور دارورسانی هدفمند و   Cu64وGa67  ،Au198,199 باشده  دارنشاناز نانو ساختارهای 

سارکوما در ش بدن موش فیبرو سی  سایی پژوهش این در .[8و 5]د برر ستی ردیابی و شنا   کوانتومی نقاط رفتارزی

CdTe با شده دار نشان Ga68  باالدر تکیفی با کوانتومی نقاط منظور این برای. شد بررسی فیبروسارکوما تومور در 

شاندار Ga68 با سپس و ساخته آبی محیط   های دوره در موش به تزریق از بعد شده ساخته نانوترکیب .شدند ن

  نانوترکیب گزینشتتی اتصتتال از مطالعه این در. شتتد بررستتی آن زیستتتی توزیع برداری عکس مختلف زمانی

Ga]@CdTe68[ شد گزارش فیبروسارکوما تومور هایسلول در. 
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 روش کار: 

 ]CdTeGa68@[نقاط کوانتومی و کنترل کیفی ساخت 

 7mlبه شدند.  ساخته پوششیعنوان عامل به 1TGA و NaHTe, Cd SO4زاستفاده ا با CdTe کوانتومی نقاط

گاز آرگون به مدت  و تحتاضافه  (mmol 67/8) ، پودر تلوریوم(mmol 3/7)مقطر محلول سدیم بروهیدرید آب

از رسوب شفاف  NaHTe محلول تا محلول شفاف فیلتر شد بعد از انجام آزمایش،زده شد. شدت همساعت به 3

سپس با استفاده  شد اضافه 4CdSO (ml 158) محلول mM 18 به TGAاز  lmmo 22/3. )محلول اول( جدا شود.

در دمای ساعت  18 تزریق شد و به مدت  Cd-TGAمحلولسپس محلول اول به  محلول تنظیم شد. NaOH، pH از

سته شکردن  یفیوژسانترو  استون حاصل با استفاده از CdTe نقاط کوانتومیشد.  داده حرارتگراد درجه سانتی 188

دمای در آرگون  گاز اتمسفرتحت  دوشیده و ژنراتوراز  [GaClGa68[3 محلول در آب پخش شدند. یتدرنهاو  شد

 1mg/cm3 با غلظتاز نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید  μl 58خشک شد.  HClحذف  منظوربهگراد درجه سانتی 68

بافر از  2cm3همراه به (نانو مول *49.48−10 باًیتقر)  MBq0113GaCl68 نانو مول( به 286832 :محلول اولیه)

 سپس محلول نهایی از فیلتر .شد رفالکسسوسپانسیون به مدت نیم ساعت  اضافه شد. pH=5.5استات سدیم با 

μm22/8 ی معمولی بررس کروماتوگرافی کاغذیی هوسیلبه شده دارنشانترکیب خلوص نانو . گذرانده شده است

 22 شیمیایی رادیو. خلوص (ثابت فاز عنوانبه Whatman No. 2 کاغذ و متحرک فاز عنوانبه M 0/1DTPA)شد 

نقاط  ازتصاویر میکروسکوپی آزمایش شد.  فوقروش  اساس برترکیب پایداری نانواست.  آمدهدستبهدرصد 

. پراش پرتوی دش باالگرفتهتفکیک پایین و  باقدرتمیکروسکوپ الکترونی عبوری کوانتومی کادمیم تلوراید با 

یمیایی مواد ش بررسی پیوندو بلوری ساختار بررسی تبدیل فوریه به ترتیب برای  قرمزمادون سنجیطیفایکس و 

 گیریاندازه 𝜆𝑒𝑥 = 360 nmتحریک موجطولدر نقاط کوانتومی محلول  فلورسانس از. طیف استفاده شد شدهساخته

بعد از . ( گرفته شدندSMV, France, SophaDST-XL) دوسر SPECT سیستم از همزمان تصاویر .شد

 . شد گیریاندازهو توموری(  سالم) نراسپراگ داولی  هایموشبین اعضای  توزیع رادیودارو، تصویربرداری

 : یجنتا

 برای این منظور است شده دارنشان رادیواکتیو هاینانوترکیبروش ساخت  توسعه پژوهشهدف اصلی این 

ک رویکرد ی موردنظرهدف  رسیدن بهبرای  دنبال شدنانو ترکیب  زیستییابی ساختاری و ارزیابی رفتار مشخصه

کل یابی نقاط کوانتومی در شبه روش آبی تهیه شد. مشخصهباال  باکیفیت CdTeنقاط کوانتومی  دنبال شد. سیستمی

 هایصفحه مربوط به قله است که سه دارای الف(  1نقاط کوانتومی )شکل  XRDاست. الگوی  شدهدادهنشان  1

                                                           
1 Thioglycolic acid 
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( JCPDS-150770) کادمیم تلوراید بر اساس الگوی استانداردزینک بلند  بلوری( ساختار 311( و )228(، )111)

از  شدهارائه( a 1)شکل  TEMتصویر . ]7[ محاسبه شدنانومتر  3شرر  رابطهنقاط کوانتومی با  بلوری هانداز. است

توسط م ذرات دارای اندازه دهدمینشان  با تیوگلیکولیک اسید شدهدادهپوشش نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید 

 الحاقیتصویر است ) بلورتک کوانتومی ینقطهدهد که مینشان HRTEMهمچنین تصویر است. نانومتر 2/2 حدود

 cm−1در S-Hارتعاشی  نواراست. شدهدادهنشان  c1وانتومی کادمیم تلوراید در شکلنقاط ک FTIR(. طیف b 1شکل 

صل متکادمیم تلوراید  به سطا هامولکولاین  زمانی کهشود ولی مشاهده می وضوحبه TGAهای آزاد مولکول 2563

بین مولکول  S-Cd پیوندتشکیل  هگوا که است شدهحذفنقاط کوانتومی ف این نوار ارتعاشی در طی اندشده

عکس از محلول نورتاب نقاط کوانتومی )تحت نور نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید است.  سطا و TGAلیگاند

قله گسیل است. شدهدادهد. نشان  1از نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید در تصویر  سانسئورفلوطیف و ماورای بنفش( 

، ذرات دارای ( d.1شکل  درالحاقی عکس )بر طبق عکس  نانومتر قرار دارد. 555 موجطولنقاط کوانتومی در 

 آمینی وکربوکسیلیک اسید عاملی  هایگروه معموالً هستند. سبز تحت المپ فرابنفش موجطولنورتابی در محدوده 

 صورتهبگالیم  هاییوندر مواجه با . لیگاند مرکاپتو شوندمیاستفاده   ذراتنانوبرای ساخت  پایدارکنندهعنوان به

–2e)دودندانهلیگاند  bidentate)  (– SCH2(CO)CO– پایدار  هایکمپلکس. کندمیرفتار  (

 ابییساختاری مشخصه  ازلحاظو  تهیه کئوردینانسیون پلیمرهایو غیر همگن کیلیت شده ( IIIکربوکسیالتوگالیوم)

وانتومی با نقاط ک کمپلکسبا مشخصات مشابه برای تشکیل  ارزهمساختارهای کمپلکس پایدار اند، بنابراین شده

 بنابراین برای متفاوت است. 3GaClبا  ]CdTe QDsGa68@[ مشخصه هایویژگی (.2.)شکل فرض شدگالیوم 

ا استفاده از باستفاده شد.  سیستم کروماتوگرافیاز  ،گالیوم آزادیون شده از  دارنشاناکتیو یوتشخیص ترکیب راد

، ماندیم تک قله باقی صورتبهشده با ماده رادیواکتیو در ابتدای کاغذ  دارنشان، نانوترکیب M DTPA 1/0 محلول 

 شده با مواد دارنشان هایگونهوجود  3 . شکل( 3( )شکل72/8کند )می مهاجرت باالتر 𝑅fگالیوم آزاد به  کهدرحالی

، رفتمیطور که انتظار دهد. هماندرصد را نشان می 22رادیواکتیو )محصول نهایی( با خلوص 

برابر با  pH=7 در ]CdTe QDsGa68@[( برای log P( ترکیب باال نبود. ضریب تقسیم )لیپوفیلیسیته)دوستیچربی

درجه  37ساعت در دمای  8برای  شدهتهیهسرم انسانی تازه  در ]CdTe QDsGa68@[ انکوباسیون است. 0.290

تحت شرایط ساعت  5در ترکیب نشان نداد. خلوص رادیوشیمیایی ترکیب به مدت ]Ga68[ هیچ کمبودی از

در فرموالسیون نهایی و همچنین  ]CdTe QDsGa68@[شیمیایی  پایداری، بنابراین مانددرصد باقی  22فیزیولوژیکی 

 کافی باالست. ی هاندازبه( فیزیکی عمرنیمه برابر 8تا  5فعالیت پزشکی ) هرگونهبرای انجام سرم انسانی 
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پوشش  QDs CdTe و FTIR  ،TGA طیف (XRD ،c الگوی( QDs CdTe ،b از HRTEM یرتصاو (a .1شکل

نشان  ماوراءبنفشرا تحت نور  QDs CdTe تصویر درج    .QDs CdTe از PL طیف (TGA d با شدهداده

 .دهدمی

 

 . دارنشانتشکیل نانو کامپوزیت مکانیسم پیشنهادی برای . 2شکل
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 : گیرینتیجه وبحث 

 شدهدادهنشان  4ها در شکلحیاتی موش شده در اعضای دارنشاننانوساختار های رادیواکتیو زیستی اطالعات توزیع 

نانو  اصلی ، فعالیتتومور  جذب در به ]CdTe QDsGa68@[تمایل و دوستی متوسط چربی ویژگی دلیل. بهاست

. دش نیز مشاهده هاکلیهکبد، خون، ریه و در  در تومور یافت شد عالوه بر آنتزریق  از بعددر نیم ساعت  ساختار

 282های کربوکسیل روی نقاط کوانتومی با قطر متوسط با گروه 86-گالیم کمپلکسکه  دهدمی این مطالعه نشان

جذب و نسبت  دهدمیرا کاهش و طحال  کبد یناخواستهنانومتر، جذب 
تومور

کبد
و  

تومور

خون
را  (585و  2832)به ترتیب   

نشان  5که در شکل طورهمان. بیمار کمتر تحت تابش ناخواسته قرار بگیرد  شودمی که این باعث دهدمیافزایش 

، ه استکرد تومور کمک ناحیه در بیشتر جذبکبد و دفع از  به یکسانی اندازهبا  شدهاستفادهنانوذرات  ،شدهداده

 هاوشممسمومیت ، تغییر وزن و عالوهبه مزیت این مقاله در همین سرعت انقال بی نظیر رادیو دارو به تومور است.

سالم و سرطانی  هایموشدر  سمیّت یدهندهنشان؛ هیچ کاهش وزن یا عالئم بررسی شد هماه 6 یک دورهدر 

از نیم تا دو ساعت بعد  توجهیقابل(، جذب مغزی 5و تصاویر )شکل  زیستی بر اساس نتایج توزیعمشاهده نشد. 

 هایموش در داروهاعمده . تجمع کندمی تأییدتوزیع زیستی داروها را  مطالعاتاین تصاویر از تزریق مشاهده شد. 

در تومور نیم  دارواین رادیوگیر در خون، کبد و کلیه، مشاهده شد. تجمع چشم  نیم ساعت بعد از تزریقسالم 

 هایروشبا ترکیب در  چندمنظورهعامل تشخیصی یک  عنوانبه ]CdTe QDsGa68@[توانایی  ،ساعت بعد از تزریق

 ]CdTe QDsGa68@[ در این مطالعه دهد.( را نشان میPET) مختلف با توموگرافی انتشار پوزیترونتشخیصی 

 درمانی -یک عامل تشخیصی عنوانبهاستفاده شد و  موشدر  ایهستهآمیز برای تصویربرداری موفقیت صورتبه

 شود. سرطان پیشنهاد میبرای امیدوارکننده 
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 . ID/g, n%)(3 =توموری  هایموشدر  ]Ga]CdTe 68 توزیع زیستی از نقاط کوانتومی.4شکل

 

 15( b)، دقیقه 18(  a) در یتومور هایموشدر   ]CdTeGa68@[کوانتومی از نقاط تصاویر همزمان. 5شکل 

 .دقیقه پس از تزریق 48(e)دقیقه و  38  (d) ،دقیقه 28( c)، دقیقه
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