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 ریمووتدر موش پاکلیتاکسل تکنسیوم بیولوژیکی بررسی 
 2سید پژمان شیرمردی -1مجتبی شمسایی ظفرقندی -2مصطفی عرفانی -1زهرا شعبانی

 .ی و فیزیک، گروه پرتوپزشکیژ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انر1

 .کده کاربرد پرتوهاپژوهشای، . سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته2

 :چکیده

1ترین علل عدم پاسخخخو ترمره مق مما ما واه یی گادها)ق  یکی از مهم
MDR2   هلاکرپر تئان( عرضخخخق ماز از ا)دازی پیgp-P) 

سا ساواه ها، پاز گر)قمرای وهمان یک ترمره ما ایا .ا سااه  مهم ا سو ترمره مق آن م سادن مق این هدف میماای پا تران . مرای ه
شا)داه کرو  واه ها این صی ) شخا مره مرون تر  ترسط مازان جذب هاویرواه  وه ترمره مق حساس یا مما مها ما هاویر)رکلادهای ت

سلالعق وه این مطپی مرو.  آ)هامق  شد Tc99mما پاکلاتاک شا)داه  سیل درمانی .) گیری مقدار با اندازه مالنومابرای تومورهای  آن و پتان
شانوه ترم جذب رادیودارو سی ترزیع مارلرژیکی ) صل از مره شد. )تایج حا ساعا  2وهادی ماالترین جذب وه ترمره، ره اهزیامی 

 و امکان درمان این تومورها با آن است. مال)رمامرون ترمرههای وهادی حساس( مرو کق این ممداه )شانID/g%11/4پس از تزهیق  

 cT99m، ترمره، )شا)داهسازی،پاکلاتاکسل کلمات کلیدی:

 :مقدمه

شرو   مق عاران یک عامل ضدماترز ترسط اتصال آلکالرئاد هااهی اسا کق از وهخا سرخداه تهاق می یک پاکلاتاکسل

ق کاسخخا  P-gpیک جزء تاثارپذیر ترسخخط  پاکلاتاکسخخل .[1]کادمق ماکر ترمرل   افزایز پلامریزاسخخارن آن فعالاا می

MDR وهما)ی   وه )تاجق کاهز غلظا ، از اریق افزایز ا)تشخاه واه های شخامیهای سخراا)یها مق ترمرهها   سخلرل

تصریرمرواهی مرلکرلی  اسا. وهما)یاصلی مدیریا واه های شامییک ما)ع  MDR کاد.الما می ها،واخل سلرلی ترمره

فی هسخخخال پرزیتر ن   ترمرهرا (3SPECT  ما اسخخختهاوی از ترمرهرافی کامتارتری هسخخخال تک فرتر)ی MDRعملکرو 

 4PET) ترا)د مق تعاان ترمرههای میMDR های وهما)ی جایگزین مرای ماماها)ی کق مق این هاری هژیم  ماامراین تصمام

های کاههاری ساکلرتر ن مرای ترلاد هاویرایز ترپولال مقمق PETوه این های، استهاوی از  کاد.واه ها مما م هستاد، کمک 

ستهاوی وه آ ستهاوی از ماال هفتن هزیاق هاویرواه های ترلادی مین مرجب مرهو ا شرو. مق این ولال   همچاان محد ویا ا

تهاوی وه ماان این هاویر)رکلادها، اس تر اسا.هایج ،، استهاوی از ژ)راتره   هاویر)رکلادهای ترلادی مق این ه شساکلرتر ن

ها استهاوی کق مسااه وه )شا)داهسازی Tc99mیکی از مشتمات  .[2]مشتمات آن مسااه زیاو اسامق اره  یژی    Tc99mاز 

                                                 
Multidrug resistance 1 

glycoprotein-P 2 

Single Photon Emission Computed Tomography 3 

Positron Emission Tomography 4 
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هایی ما پایداهی های این ه ش )شا)داهسازی ایجاو کمتلکس. از مزیااسا 1شامل تکاسام وه حالا اکسایز +شرو می

وه  .[3]اسخخا بسخخازی ماشخختر   پایان مرون جرم مرلکرلی ترکاایجاو اکتاریتق  یژی ماال، عدم )ااز مق خالصکااتاکی ماال، 

 مازوییک هاویر)رکلاد هسالادی هاما )شا)داه شد. ، مق عاران Tc99mما  MDRاین هزاهش پاکلاتاکسل مق عاران یک واه ی 

سط  سا)ی تر سرم ا) شگاهی   پایداهی وه  سازی، پایداهی آزمای شا)داه (1HPLC  سی قراه هرفا   وه )هایا مرهو مره

 کرو)د، مرهسی شد.حمل میها  مال)رمای کق ترمرههای هایترزیع مارلرژیکی هاویرواه  وه مرش

 هامواد و روش :روش کار

Tc99m   4مق صرهت سدیم پرتکاتاتTcO99mNa ( از ژ)راترهTc99mMo/99  .تاکسل   ویگر مراو شاماایی پاکلاتهاق شد

سط  سازی ترکاب تر شا)داه شد. مازوی ) ساگما/ آلدهیچ خریداهی  شرکا  ستمکق  HPLCاز  سا شامل  واهای  هراویا)ی 

 ( مرو، ا)جام شد.B حالل  %1/0فلرئره استاک اساد/ استر)اتریل (   تریA حالل  %1/0فلرئره استاک اساد/ آب تری

 NaI(Tl)(ORTEC- هاری هاویراکتاریتق مرای مرهسخخی ترزیع مارلرژیکی ترکاب، ترسخخط شخخماه)دی سخخرسخخرزنا)دازی

Model 4001M Mini bin and Power Supply) (شرکا ا شدی وه  ساختق  شد. یک و همان هاما تک وها)ق   جام 

 مرو هم مق ماظره مطالعات تصریرمرواهی استهاوی شد. مجهز  keV140زیماس( کق مق یک کرلاماتره حساس مق پرترهای 

 تهیه، بررسی پایداری آزمایشگاهی، پایداری در سرم انسانی و توزیع بیولوژیکی ترکیب 

هرم مالی 1لاتری اضخخافق شخخد. مق آن مالی 10کرماات،  زن   وه ن یک  یال هرم سخخدیمیمال 4 )شخخان واهسخخازی مرای

سدیممالی 20مره هایدهاید   سدیم سامهرم  شد. پتا ستق  ضافق   وهب  یال ما هامر   وهب آلرمااامی محکم م تاهتاهات ا

 2اکتاریتق مق حجم  mCi40ن وقامق تحا هاز مر)رکسخخخادکرمن قراه هرفا. پس از آ 10سخخختس این ترکاب مق مدت 

 HClقراه هرفا. معد از ایاکق ممداهی خاک شد، ما  C° 51وقامق تحا حراهت  30لاتر مق آن اضافق شد   مق مدت مالی

اسختات ما ماکر لاتر مافر سخدیم 100ماکر لاتر الکل  اتا)رل(،  200  مق  یالی حا ی  تغاار پادا کرو =7pH)رمال مق  1/0

7pH= ،400 سل کر لاتر( ما 66 هرم  ماکر ستس این مخلرط مق مدت  ماکر لاتر 200  پاکلاتک شد.  ضافق  وقامق  20ا

مرهو  HPLCقراه هرفا. معد از اتمام کاه، خلرص هاویرشخخاماایی ترکاب ترسخخط کر ماترهرافی  C ° 51تحا حراهت

                                                 
High Performance Liquid Chromatography  5 



    بیست و دومین کنفرانس هسته ای اریان 
  

  دااگشنه زید 4931اسفندماه  6و5 
 

 

 

25Feb 2016 University of Yazd-Iranian Nuclear Conference 24 ST22 3 

 

سازی  ا شا)داه سا، کق وه این پر ژی از ه ش ) شان هاویراکتار خاهجی اهزیامی قراه هرفا. الزم مق ذکر ا هوکرون یک )

ساعا پس  44، مق مدت =7pHاسا. پایداهی آزمایشگاهی این ترکاب، ما )گهداهی آن وه ومای اتاق   وه استهاوی شدی

سا)ی مق مرهو مرهسی قراه هرفا. مر HPLCاز تهاق ترسط  ماکر لاتر از سرم  200ای مرهسی پایداهی ترکاب وه سرم ا)

سا)ی،  شد. این ترکاب مق یک ماکر  100خرن ا) ضافق  شدی ا شا)داه ساعا وه  1تارپ ماتمل   مق مدت ماکر لاتر ماوی )

 ی خرن ها لختق کرویهاماکر لاتر الکل مق آن اضافق هروید. الکل پر تئان 100ی ومای اتاق )گهداهی شد. ستس مق ا)دازی

مق  کرون، مراو ه ی آن مرواشخختق    مرای جدا)مرون آن، ترکاب مرهو )ظر مق سخخا)تریهارژ ماتمل شخخد. پس از سخخا)تریهارژ

مرای یرهسخخی ترزیع مارلرژیکی سخخاعا، پایداهی وه خرن مرهسخخی هروید.  2   1تزهیق شخخد. پس از  HPLCسخخاسخختم 

هایی  100ترکاب،  تق ماکر لاتر از ترکاب ) ما اکتاری مق  74  ما  ز)ی حد وا مان  3ماکر کرهی(  کق  32-44مرش  هرم 

ساعا پس از تزهیق، کشتق شد)د  4   2، 1کرو)د تزهیق شدی   ستس حارا)ات مق ترتاب ها حمل می مال)رماترمرههای 

شد)د. اکتاریتق  شریح  شد، ت صریری از آ)ها هرفتق  ستهاوی از و همان هاما ت ها ما ف مرشهای مختلا)دام  پس از ایاکق ما ا

های مختلف مق صخخخرهت وهصخخخد اکتاریتق تزهیمی مر هر هرم ا)دام اسخخختهاوی از هاماکا)تر تعاان   ترزیع اکتاریتق وه ا)دام

 6ID/g%.تعاان شد ) 

 :نتایج

 .(1 شکل  هزاهش شد HPLC  01/53%خلرص هاویرشاماایی پاکلاتاکسل )شا)داه شدی ترسط مماویر 

a)                                                                              b) 

                                                 
Injection Dose per Gram6 
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 نشاندار  ترکیب برای HPLCکروماتوگرام (:1) شکل

ساعا پس از )شا)داهسازی ترسط ه ش  44   24، 6، 2، 1های مختلف، مازان پایداهی کمتلکس )شا)داهشدی وه زمان

مالحظق می شرو کمتلکس )شا)داهشدی پایداهی قامل  (2 هما)طره کق وه شکل  .رفامی قراه هکر ماترهرافی مرهو اهزیا

 وهد.ساعا معد از )شا)داهسازی )شان می 44( ها حتی تا %64/64ای  مالحظق

 

 های مختلف پس از نشاندارسازی.میزان پایداری کمپلکس در زمان  :(2)شکل

 

 1در  %11/48ساعت پس از نشاندارسازی ) 2و  1رم انسانی در ای را در سکمپلکس نشاندار پایداری قابل مالحظه

 . ساعت پس از نشاندارسازی( از خود نشان داد2در  %2/17ساعت و 

صل از جذب ترکیب  شان واهنتایج حا ساعا%ID/gهای مختلف مدل مرش  وه ا)دام ) های مختلف پس از تزهیق ( وه 

کق این ممداه  باشددد.می ID/g%11/4عا پس از تزهیق   مرامر ما سخخا 2وهادی ماالترین جذب ترمرهی، ( )شخخان3 شخخکل 

y = -0.4961x + 93.661
R² = 0.9772

ی
ساز

داه
شا)

ی )
زو
ما

﴾ساعت)زمان 
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تاکسرل  تران ما واه یوهادی حساساا   مال ترکابی ترمره مق  اکاز ما تاکسرل اسا. وه )تاجق این ترمره ها می)شان

ها، سخخخایر ا)دام مالحظق   جذب پایان وهپایداهی  قامل ،همچاان ما ترجق مق جذب ترمرهی ماال تحا وهمان قراه واو.

(   مرهسخخی ه )د وهما)ی ما تاکسخخرل مرهو 4های معدی ما)اد تعاان محلی ترمره  شخخکل ترا)د مرای هدفکمتلکس می

ه )د کاهشی جذب هاویرواه  وه کبد، کلاق   معدی   ه )د افزایشی جذب هاویرواه  وه ه وی کرگک استهاوی قراه هارو. 

سخخاعا پس از تزهیق مق  4مازان حضخخره هاویرواه  وه منا)ق هم وه  اه  اسخخا.وهادی وفع کبدی   کلاری هاویرو)شخخان

 وهادی ترخاص خرب هاویرواه  اسا.هساد کق این )شانID/g% 66/20 ماالترین ممداه خرو،

 
عت پس از سا 4و  2، 1های مختلف موش در در اندام نشان دار( ترکیب %ID/gدرصد اکتیویته تزریقی بر هر گرم اندام )  (:3)شکل

 تزریق.

 
 .ساعت پس از تزریق 2 ی ودر موش تومورترکیب تصویر دوربین گاما از  (:4) شکل

 

 هاری:محث   )تاجق

ساختق شد. این ترکاب پایداهی  Tc99mهاویر)رکلاد ( ما استهاوی از %01/53ما مازوی )شا)داهسازی ماال  پاکلاتاکسل ترکاب 

شگاهی ماالیی   سازی( وه ومای اتاق   وه سا 44وه  %64/64آزمای شا)داه شا. همچاان پایداهی  =7pHعا پس از ) وا

شان سی ترزیع مارلرژیکی این ترکاب مر ه ی مرش ، ) شان واو. مره سا)ی از خرو ) سرم ا) رین وهادی ماالتخرمی هم وه 

%
ID
/g

1h

2h

4h
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ر ژی مرید این پ سخخاعا پس از تزهیق   ترخاص کبدی   کلاری هاویرواه  اسخخا. 2وه  (ID/g%11/4جذب ترمرهی  

سا   می ساس ا سا کق ما ترجق مق جذب ترمرهی ماال، ترمره مق این واه  ح ترا)د تحا وهمان ما این واه  این مطلب ا

 ها، کمتلکسمالحظق   جذب پایان وه سخخخایر ا)دامپایداهی  قامل ، قراه مگارو. همچاان ما ترجق مق جذب ترمرهی ماال

سی ه )د وهما)ی ما های معدی ما)اد تعاترا)د مرای هدفمی سل ان محلی ترمره    مره ستهاوی قراه هپاکلاتاک ارو. مرهو ا

مق آسخخا)ی    الکتر )ی  اشخخترا ترا)د ما می Tc99mما  اکاز  ترکابی الکتر ن وه های وهادیهمچاان مق ولال  جرو اتم

 سریع ما مازوی )شا)داهسازی ماال ترلاد شرو.
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