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چکیده:
در این تحقیق ساخت رادایوداروی

اسمیوم-191تیوسمیکاربازون)(APTMS

 ،توزیع بیولوژیکی و پایداری آن مورد

بررسی قرار گرفته است .اکسید اسمیوم در راکتور تهران مورد پرتودهی قرار گرفته و ایزوتوپ اسمیوم 191با
اکتیویته ویژه  5/8mci/mgتولید شد .پس از انجام پروسه های شیمیائی بر روی اسمیوم و به دست آمدن هگزا کلرو
اسمات ( ، )K2OsCl6نشاندارسازی ترکیب

APTMS

از تیوسمیکاربازون توسط اسمیوم انجام پذیرفت .رادیو

کروماتوگرافی کاغذی  ITLCخلوص رادیوشیمیائی باالی  %99را ثابت نمود .پایداری محصول در دمای  73°cدر
حضور سرم انسانی و بدون آن بررسی شد .سپس توزیع بیولوژیکی رادیودارو در موشها تا  7روز مورد بررسی قرار
گرفت.
کلمات کلیدی :اسمیوم -191نشاندارسازی -تیوسمیکاربازون -توزیع بیولوژیکی -کنترل کیفی

مقدمه:
در حال حاضر خواص شمیائی کمپلکسهای تیوسمیکاربازون با فلزات عناصر واسطه به خصوصیات
فارماکولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته است .کمپلکسهای تیوسمیکاربازون طیف فعالیت بیولوژیکی
وسیعی دارند که می توان از خصوصیات ضدباکتریائی ،ضدماالریا ،ضد ویروسی ،ضدورم و ضدلپروتیک
آن نام برد [ .]7-1خواص ذکر شده مربوط به فعالیتهای بیولوژیکی این کمپلکسها به دلیل توانائی شالته
کنندگی قوی این لیگاند با یونهای مهم بیولوژیکی فلزی نظیر آهن ،مس ،نیکل و خاصیت کاهشی آن می
باشد.
این خصوصیات کاربرد تیوسممیکاربازون را در رادیوایمونموتراپی ممورد توجمه قمرار داده و نشاندارسمازی
تیوسمیکاربازون توسط رادیوایزوتوپهمائی نظیمر ممس ،61پماالدیوم ،197گمالیم 63بمرای مقاصمد درممانی و
تشخیصی توسط محققین گزارش شده است]5 ,4[ .
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در این تحقیق نیز ساخت کمپلکس  191Os-APTMSممورد بررسمی قمرار گرفتمه اسمت .جهمت تولیمد
اسمیوم 191-از ایزوتوپ غنی شده اسمیوم 199-و پرتودهی نوترونی آن در راکتور اسمتفاده ممی شمود .در
مرحله آزمایشی این پروژه از اسمیوم طبیعی جهت پرتودهی استفاده شمد .ایزوتوپهمای مختلفمی بمرای ایمن
عنصر وجود دارد و پرتودهی عنصر طبیعی منجر به چندین نوع رادیوایزوتوپ می شود .تنها رادیوایزوتموپ
مهم در این پروژه اسمیوم 191-است .اسمیوم 191توسط واپاشی بتامنفی بما انمرژی متوسمط  76 keVو و
اشعه گاما با محتملترین انرژیهای  129keVو  64 keVو نیمه عمر 15/4روز به ایریمدیوم  191mواپاشمی
نموده و ایریدیوم 191mبا نیمه عمر  5ثانیه و ساطع نمودن گامای 129 keVبه حالت پایدار میرسد .مهمم
ترین ناخالصی رادیوایزوتوپی ایریدیم192-میباشد که در طی پرتودهی اسمیوم از واپاشی اسمیوم 191-بمه
ایریدیم 191-در راکتور منجر به تولید ایریمدیم 192-ممیشمود .بما توجمه بمه شمار موجمود1917 n/cm2/s
ایریدیم 192-تولید شده در حدود ) ) 2×19-6(mci/mgr(Osمی باشد که بمه دلیمل نیممه عممر بماالی آن
( )97dناخالصی مهمی محسوب می شود و باید از محصول تولید شده جداسازی شود.
پس از انجام پروسه های شمیائی بر روی اسمیوم نشاندارسازی لیگاند  APTMSصورت گرفته ،خلوص
رادیوشیمیائی آن توسط  ، ITLCپایداری آن در دمای  73°cدر حضور سرم انسانی و بدون آن بررسی
شد .سپس توزیع بیولوژیکی رادیودارو در موشها تا  4روز مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار:
مواد و تجهیزات:
اسمیوم 191-توسط راکتور تحقیقاتی تهران تولید شد .سفادکس  ،G-59سدیم استات ،بافر فسفات ،متانول
و آمونیوم استات از سیگما-آلدریچ خریداری شد .گرماتوگرافی کاغذی نازک توسط کاغذ واتمن
( )Maidstone, UKانجام گرفته و توسط دستگاه بیواسکن  AR-2999اسکن صورت گرفت .محاسبات
دزیمتری براساس انرژی اشعه گاما  889keVمربوط به واپاشی اسکاندیم 46-صورت گرفته است .تمامی
مقادیر به صورت مقدار متوسط ±انحراف معیار استاندارد ) (Mean±SDنشان داده شده است .مطالعات
حیوانی بر روی موشهای آزمایشگاهی  Ratبا توجه به قوانین استفاده از حیوانات در مطالعات علمی
صورت گرفته است.

آزمایش
تولید و کنترل کیفی محلول K2OsCl6
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اسمیوم 191-توسط پرتودهی نوترونی اسمیوم طبیعی ( )2mgدر راکتور تحقیقاتی تهران با شار
 4×1917n/cm2.sبه مدت یک هفته و با استفاده از واکنش

تولید شد .اکتیویته ویژه

تولید شده  5/8mci/mgبه دست آمد .هدف تابش دیده در مخلوط  KOH–KNO3در دمای  599°cفیوز
شده و ترکیب به دست آمده توسط آب مقطر به حجم  5میلی لیتر رسانده شد .پس از آن توسط اتانول
درجه اکسیداسیون کاهش یافته و 5برابر حجم اسیدکلریدریک اضافه می شود .سپس محلول حاصل توسط
فیلتر بیولوژیکی  9/22µmصاف شده و برای نشاندار سازی آماده می شود .خلوص رادیونوکلئیدی توسط
آشکارساز اسپکتروسکوپی گاما  HPGEو اسپکتروسکوپی بتا انجام گرفت .خلوص رادیوشیمیائی توسط
 ITLCبا استفاده از سیستم دو محلولی ( DTPA .Aباغلظت  19mMو  pH=5و  %19.Bآمونیوم
استات :متانول ( ))1:1صورت پذیرفت.
نشاندارسازی تیوسمیکاربازون
هگزاکلرواسمات به دست آمده در ویال به حجم  2میلی لیتر ریخته شده و توسط حرارت مالیم و تحت
گاز نیتروژن خشک می شود .مخلوط تیوسمیکاربازون ( )9/25-2/5mgدر محلول اتانول به آن اضافه شد.
سپس محلول حاصل در دماهای مختلف ( )25 ،59 ،89 ،199°Cحرارت داده شد .پس ازآن آزمایش
 ITLCتوسط کروماتوگرافی کاغذی جهت تشکیل کمپلکس در زمانهای  7 ،1،2 ،9/5و  4ساعت به عمل
آمد .تست عاری بودن از میکروب توسط کیت  LALو تست خلوص رادیونوکلئیدی توسط آشکارساز
 HPGEصورت پذیرفت pH .محلول توسط بافر سدیم استات در حدود  3-5تنظیم شد.
توزیع بیولوژیکی:
جهت بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس پایدار به دست آمده مقدار اکتیویته  199µCiبه حجم  199µlبه
هرموش تزریق شد .سپس موشها در فاصله زمانی  48 ،24 ،4و  32ساعت پس از تزریق قربانی شده و
اعضاء آنها توسط شمارنده اشعه گاما مورد شمارش قرار گرفت.

نتایج:
شرایط تشکیل کمپلکس
شرایط تشکیل کمپلکس از نظر دما ،pH ،زمان و مقدار تیوسمیکاربازون مورد بررسی قرار گرفت .بهترین
شرایط تشکیل در دمای  ،pH=4-5 ،89°Cو پس از زمان 2ساعت به دست آمد .در شکل 1نمودار ITLC
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از محلول هگزاکلرواسمات و در شکل  2در زمانهای 24 ،4ساعت پس از تشکیل کمپلکس در دمای اطاق
نمودارهای  ITLCنشان داده شدهاند.

توزیع بیولوژیکی
چنانچه گفته شد مقدار اکتیویته  199µCiبه حجم  199µlاز کمپلکس  191Os-APTMSبه هرموش تزریق
شد .سپس موشها در فاصله زمانی  48 ،24 ،4و 32ساعت پس از تزریق قربانی شده و اعضاء آنها توسط
شمارنده اشعه گاما مورد شمارش قرار گرفت .در شکل 7و 4نمودار توزیع هگزاکلرواسمات و کمپلکس
اسمیوم با تیوسمیکاربازون برحسب  %ID/grنشان داده شده است.

بحث و نتیجه گیری
در این تحقیق نشاندارسازی تیوسمیکاربازون توسط اسمیوم 191-بررسی شد .نتایج تحقیق نشاندهنده زمان
تشکیل  24ساعت برای پیوند کمپلکس با بهره باالتر از  %99بود .کمپلکس در دمای اطاق تا  48ساعت
پایداری نشان داده و پس از آن بهره کمپلکس کاهش یافت .توزیع بیولوژیکی این رادیودارو در اعضاء
مطابق با سایر تحقیقات[ ]6انجام شده د ر این زمینه بوده و چنانچه در نمودار شکل  4نشان داده شده است
تجمع این رادیودارو در کلیه ،کبد و طحال مشاهده می شود .این تحقیق مؤید این مطلب است که
اسمیوم 191-قابلیت تشکیل کمپلکس با تیوسمیکاربازون را دارا بوده و می توان در آینده در مورد ساخت
این رادیودارو توسط رادیوایزوتوپ اسمیوم 191-که دارای نیمه عمر  15/4روز و انرژی گامای مناسب
 129keVجهت تصویربرداری و همچنین تابش بتا با انرژی متوسط  76keVکه جهت درمان تومورها مفید
می باشد ،اقدام نمود.

شکل :1کروماتوگرافی  K2OsCl6در محلول آمونیوم استات:متانول
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شکل :2کروماتوگرافی  191Os-APTMSپس از2و  24ساعت در محلول آمونیوم استات:متانول

شکل :3درصد دز جذبی ارگانها پس از تزریق K2OsCl6
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شکل :4درصد دز جذبی پس از تزریق Os-APTMS
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