تولید نانو رادیو داروی سیکلوترونی حاوی مس 46-جهت مقاصد تشخیصی و درمانی
سید یوسف ،فضائلی حسینی نژاد
سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،پژوهشکده کاربرد پرتوها(کرج)

چکيده
در این تحقيق جهت رسانش هدفمند داروی ضد سرطانی پورفيرینی  ،این دارو بر روی ميزبان

MCM-14

عامل دار

شده با گروههای آمين از طریق جانشينی نوکلئوفيلی روی حلقه آروماتيک با تشکيل حد واسط ميزن هيمر تثبيت و
اطالعات بيولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفت .ارزیابی بيولوژیکی [41Cu]-TFPP@NH2-MCM-14در مدل های
حيوانی مبتال به تومور صورت گرفت .مشاهده تجمع کمپلکس تثبيت شده بر روی سيليکای

نانوپورMCM-14

در

تومور ،دفع سریع ،نيمه عمر کوتاه مس 41-و دزهای تابش تحميلی کمتر برای بيماران ،این رادیوداروی تثبيت شده را
به عنوان یک کاندیدای مناسب برای کاربردهای تصویربرداری تومور و مطالعات آینده PETمعرفی نماید.

کلمات کليدی :پورفيرین ،رادیو ایزوتوپ مس ،41-شتابدهنده .MCM-14 ،

مقدمه
پورفيرینها به علت ایفا ی نقش اساسی در بدن انسان ،توانایی تجمع در انواع بسياری از سلولهای سرطانی،
همچنين دارا بودن خواص مغناطيسی و نوری از اهميت بسزایی برخوردار بوده و از این رو در داروهای
سرطان و فوتودیناميک تراپی بسيار مفيد هستند .فتوفيرین اخيرا به عنوان فتو سنسيتایزر 4در فتودیناميک
تراپی برای درمان تومور جامد و سرطان ،استفاده شده است .این ترکيب با افزایش دادن ميزان گونه های فعال
اکسيژن ) ROS( 2در سلول های سرطانی سبب آسيب در ارگانل های درونی سلول و مرگ تدریجی آن می
گردد .کوشش های بسياری برای پيدا کردن مشتقات جدید پورفيرین که خاصيت فيزیولوژیکی خوبی از خود
نشان می دهند صورت گرفته است[ .]4-3به علت خواص داروشناختی قابل توجه پورفيرینها از قبيل
حالليت در سرم ،دفع سریع ،قابليت جذب باال در تومور و سهولت تشکيل کمپلکس با فلزات دو یا سه
ظرفيتی گوناگون [ ، ]1بر روی ایده توسعه عوامل تصویربرداری تومور با استفاده از تصویر برداری هسته ای
توسط وارد کردن فلزات رادیو اکتيو در ليگاندهای پورفيرینی مناسب تحقيق شد .نيمه عمر رادیوایزوتوپ
مس 41-در حدود 42/7ساعت است و پس از واپاشی به ایزوتوپ پایدار نيکل 41-تبدیل ميشود .انرژی ذره
 β+معادل  453کيلوالکترون ولت است و احتمال گسيل  β+به ميزان  - ،%47/1به ميزان  33درصد و
گيراندازی الکترونی ) %13/4 (E.C.گزارش شده است .به سبب خواص تشخيصی و درمانی رادیو ایزوتوپ
photo sensitizer
)Reactive oxygen species (ROS
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مس ، 41-کمپلکس پورفيرینی ( -21 ،45 ،41 ،5تترا کيس (پنتا فلوئورو فنيل) پورفيرین) با رادیو داروی
مس 41-س نتز گردید و سپس جهت رسانش هدفمند این داروی ضد سرطانی این دارو بر روی ميزبان
 MCM-14از طریق جانشينی نوکلئوفيلی روی حلقه آروماتيک با تشکيل حد واسط ميزن هيمر 3تثبيت و
اطالعات بيولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و با اطالعات قبل از تثبيت بر روی ميزبان MCM-14

مقایسه گردید (شکل.)4

شکل  :4تثبيت کمپلکس رادیودارویی مس -21 ،45 ،41 ،5) 41-تترا کيس (پنتا فلوئورو فنيل) پورفيرین( بر روی
سطح سيليکای متخلخل  MCM-14با استفاده از گروه عاملی آمينی

روش کار
در تهيه سيليکای مزوپور  MCM-14از محلول سدیم سيليکات بعنوان منبع سيليسی و سورفاکتانت تترا دسيل
تری متيل آمونيوم برماید بعنوان قالب )عامل شکل دهنده ساختار( استفاده شد MCM-14.از یک ژل با نسبت
مولی  451: H2O ، 1/5 :C41TMABr ،1/23 :Na2O،4 : SiO2همانند روش های موجود در متون علمی تهيه
شد ] .[1آناليز ساختاری مزوپور بوسيله طيف سنجی  IRو پراش سنجی اشعه ایکس در زوایای پایين ( Low

 )Angle X-Ray Diffractionبدست می آید .اطالعات طيف  IRنمونه 3711-3211 : (cm-4) MCM-14
meisenheimer

048

3

( ،Si-OHشيوه کششی  ، Si-O-Si( 4171 ،)OHشيوه کششی نامتقارن  ، Si-OH( 341 ،)Si-Oشيوه
کششی نامتقارن ( 112 ،)Si-Oشيوه کششی متقارن  O-Si-O( 151 ،)Si-Oشيوه خمشی ) و)، D(nm

) a1(nm) ،SBET(m2 g-4و ) d411(nmبه ترتيب برابر با 1/34 ،4131 ،4/35و  3/71اندازه گيری شد .ابتدا
جهت تهيه سيليکای مزوپورو  MCM-14که با گروه های آمينو پروپيل سيليل عامل دار شده است مقدار 2
گرم از -3آمينو پروپيل تری متوکسی سيالن را به  4گرم سيليکای مزوپورو  MCM-14خشک در حالل
تولوئن افزوده و به مدت  42ساعت در اتمسفر گاز نيتروژن رفالکس گردید .سپس سوسپانسيون فيلتر شده و
دوبار با اتانول مطلق شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید . .اطالعات ،2334 ،3155 :)KBr,cm-4( IR

.115 ،413 ،742 ،324 ،4121 ،4333 ،4111 ،4414 ،2141
 2ميلی ليتر محلول اسيدی  )444 MBq, 3mCi( [41Cu]CuCl2به یک ظرف  3ميلی ليتری بورو سيليکاتی
انتقال داده شد .سپس با استفاده از جریان گاز نيتروژن و در دمای  41ºCخشک شد 51 .ميکروليتر از محلول
 5 mg/mlليگاند ( -21 ،45 ،41 ،5تتراکيس (پنتا فلوئورو فنيل) پورفيرین) در اتانول مطلق ) (113 nmolesبه
ویال محتوی مس 41-اضافه گردید و با افزودن  151ميکروليتر بافر استات با  5/5 pHواکنش ادامه یافت.
مخلوط در  411ºCبه مدت  41دقيقه رفالکس شد .خلوص رادیوشيميایی محلول اکتيو با استفاده
ازکروماتوگرافی الیه نازک 1و کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  5بررسی شد .سپس محلول نهایی از ميان یک
فيلتر  1/22ميکرومتری عبور داده شد و  pHبين  5/5تا  7تنظيم شد HPLC Rt .و  RTLC Rfبه ترتيب برابر
با  2/71دقيقه و  1/71گزارش شد .در ادامه مقدار یک گرم از سيليکای مزوپورو  MCM-14عامل دار شده با
گروه های آمينو پروپيل سيليل به  mCi 31از رادیو داروی مس -21 ،45 ،41 ،5(-41-تترا کيس (پنتا
فلوئورو فنيل) پورفيرین) در حالل اتانول افزوده شد .این سوسپانسيون به مدت یک ساعت رفالکس ،فيلتر و
سپس با  411ميلی ليتر اتانول شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید .در ادامه اندازه گيری مقدار
تثبيت با استفاده از دستگاه اندازه گيری اکتيویته و دتکتور  HPGeانجام شد.

نتايج
همانطور که در شکل 4نشان داده شده است ،تثبيت کمپلکس  [41Cu]-TFPPبا استفاده از جانشينی
نوکلئوفيلی آروماتيکی با تشکيل حد واسط های ميزن هيمر انجام گردید .لذا حضور باالی گروههای
فلوئورین سبب پایداری کمپلکس حد واسط شده و سرعت باالی این جانشينی می گردد .ميزان تثبيت
رادیوداروی  [46Cu]-TFPPاز طریق اندازه گ يری ميزان اکتيویته قبل و بعد از تثبيت صورت گرفت و ميزان
تثبيت  %35تعيين گردید(شکل  .)2مطالعه پراکنش زیستی برای کمپلکس تثبيت شده بر روی سيليکای
ITLC
HPLC
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مزوپور  MCM-14انجام شد و نتایج در شکل  3نشان داده شد .به دليل حضور نانو اکسيد سيليکاتی بيشترین
اکتيویته در  2ساعت پس از تزریق در کليه ها وجود دارد و اصلی ترین مسير دفع برای ترکيب نشاندار
مجاری ادراری است .همانطور که در شکل  3مشاهده ميشود ميزان جذب کمپلکس  41Cu-TFPPتثبيت شده
بر روی سيليکای مزوپور  21 ،MCM-14ساعت پس از تزریق در تومور ،باالترین مقدار را نشان داد و
افز ایش جذب این ترکيب در مقایسه با پورفيرین تنها را می توان به جذب نانوسيليکای مزوپور از طریق
فرایند اندو سيتوز ارتباط داد .این داده ها با تصویربرداری در انواع موش های صحرایی وحشی تائيد شد
(شکل .)1

شکل  :2تثبيت کمپلکس  [41Cu]-TFPPبا استفاده از جانشينی نوکلئوفيلی آروماتيکی بر روی سيليکای متخلخل
MCM-14

شکل  : 3پراکنش زیستی  (4815 MBq, 51Ci [41Cu]CuTFPP@NH2-MCM-14در انواع موش های صحرایی
وحشی  4,2و 1ساعت پس از تزریق

همانطور که در شکل  4مشاهده می شود توده در حال گسترش سرطانی با داشتن حجم باالیی از رگهای
خونی درون خود جذب باالیی را در هسته در حال رشد خود نشان می دهد و قابلیت باالی جذب این
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سیلیکای نانو پور توسط سلولهای سرطانی و از بین بردن این سلولها از طریق اتصال به  DNAهمانند دیگر
پورفیرنهای مس را نشان می دهد

شکل  :6تصاوير) [46Cu]-TFPP@NH2-MCM-61 (09 MBq, 22 Ciدر موش های صحرايی وحشی  26ساعت
پس از تزريق .

بحث ونتيجه گيری
پراکنش زیستی ترکيب نشاندار در اندام های زنده انواع موش های وحشی با به کار بردن مطالعات پراکنش
بافتی و تصویربرداری انجام شد .مطالعه فارماکوکينتيک مقایسه ای جزئی برای Cu]-TFPP@NH2-

41

[

 MCM-14انجام شد .ارزیابی بيولوژیکی  [41Cu]-TFPP@NH2-MCM-14در مدل های حيوانی مبتال به
تومور صورت گرفت .مشاهده دفع سریع از طریق کليه ها  ،نيمه عمر کوتاه مس ،41-دزهای تابش تحميلی
کمتر برای بيماران و تجمع باالی کمپلکس تثبيت شده بر روی سيليکای متخلخل MCM-14در تومور (به
ميزان  2برابر کمپلکس تثبيت نشده) می تواند این رادیوداروی تثبيت شده را به عنوان یک کاندیدای مناسب
برای کاربردهای تصویربرداری از تومور ،درمان سرطان و مطالعات آینده  PETمعرفی نماید.
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نویسنده الزم می داند از شرکت پارس ایزوتوپ به سبب حمایتهای مادی و معنوی تشکر نماید.
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