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( و بدون حاملCA)  به دوصورت با حامل اضافه شده177Lu ارزیابی نقش رادیونوکلید
( در نشاندارسازی گروههای پپتیدیNCA) اضافه شده
2

 محمد قنادی مراغه،2* نفیسه سالک،1سارا وثوقی

 ایران- تهران،1339-14155 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده کاربرد پرتوها.1
 تهران ـ ایران،11365-8486 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکده چرخه سوخت هستهای.2

*Email: nsalek@aeoi.org.ir
مقالهی پژوهشی
99/1/31 : تاریخ پذیرش مقاله98/9/30 :تاریخ دریافت مقاله

چكیده
177

177

 به دلیل اکتیویتهNCA  به شکلLu  رادیونوکلید. گروه وسیعی از رادیوداروهای نویددهنده را تشکیل میدهندLu پپتیدهای نشاندار با
، در این مطالعه.ویژه باالیی که دارند در رادیوتراپی هدفمند به منظور جلوگیری از اشباع شدن گیرندههای هدف مورد استفاده قرار میگیرند
 موردDOTATATE  جهت نشاندارسازی پپتیدCA  با مقایسه آن به شکل177Lu  به ویژه در موردNCA نقش برجسته رادیونوکلیدهای
 و روش جداسازی کروماتوگرافی استخراجی و شکل%96/4  با غنای176Yb  از پرتودهیNCA  به شکل177Lu  رادیونوکلید.بررسی قرار گرفت
 برای هر دو حالت در شرایط و زمان یکسان انجامDOTATATE  رادیونشاندارسازی. به دست میآید%50  با غنای176Lu  آن از پرتودهیCA
 برتری، نتایج. فلز و پایداری کمپلکس بعد از تولید بررسی میگردد: بازده نشاندارسازی بر اساس پارامترهایی مانند نسبت لیگاند.می پذیرد
 همچنین، نیاز استNCA  نه تنها مقدار کمتری از پپتید در حالت. نشان میدهندCA  را نسبت به شکلNCA  به شکل177Lu رادیونوکلید
. را برای نیازهای رادیوایمونوتراپی که به اکتیویته ویژه باال نیاز دارند نشان میدهدCA  ضعف حالت،پایداری طوالنی مدت آن
DOTATATE ، با حامل اضافه شده، بدون حامل اضافه شده،177- لوتسیوم:کلیدواژهها
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Abstract
The peptides radiolabeled with 177Lu are including a wide range of promising radiopharmaceuticals. The
NCA form of 177Lu provides a high specific activity that is required in targeted receptor therapy in order
to avoid saturation of the targeted receptors. In this study, the outstanding quality of NCA radionuclides
especially in the case of 177Lu was evaluated by comparing with CA radionuclide for radiolabeling of
DOTATATE peptide and. The NCA 177Lu and CA 177Lu were obtained by chromatography separation of
irradiated 176Yb (enrichment: 96.4%) and irradiation of 176Lu (enrichment: 95%) respectively.
Radiolabeling of DOTATE with CA and NCA 177Lu was carried out in the same conditions and time.
Then, radiolabeling yield was calculated as a function of some parameters like the Ligand: metal ratio
and stability of compound after production. The results showed the superiority of NCA 177Lu with
respect to CA 177Lu. Not only the particle ratio showed the advantages of the NCA radionuclide, but also
the long-term comparison over a period of 14 days revealed the inferior character of CA. 177Lu with
regard to the high requirements regarding the specific activity set by radio-immunotherapy.
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ارزیابی نقش رادیونوکلید  177Luبه دوصورت با حامل اضافه شده . . .

 .1مقدمه
به منظور تولید رادیونوکلیدها در رآکتور از دو روش استفاده
میشود .در روش مستقیم ( ،)n, γبرای تولید رادیونوکلید
ایزوتوپ پایدار رادیونوکلید هدف مورد پرتودهی قرار گرفته و
رادیونوکلید حاصل به صورت با حامل اضافه ) (CAشناخته
میشود .در روش غیرمستقیم ( ،)n, γجهت به دستآوردن
رادیونوکلیدی با اکتیویته ویژهی باال ،به طور عمد ایزوتوپ
پایدار رادیونوکلید مورد نظر اضافه نمیگردد و برای تولید
رادیونوکلید هدف ،نوکلیدی با عدد اتمی متفاوت مورد
پرتودهی قرار میگیرد که پس از پرتودهی به دلیل تفاوت در
خواص شیمیایی میتوان آن را جداسازی نمود .به رادیونوکلید
حاصل از این روش بدون حامل اضافه شده ) (NCAگفته
میشود ،برای مثال  177Luرا میتوان از روش مستقیم یعنی
پرتودهی ایزوتوپ پایدار آن  176Luتولید نمود .همچنین
 177Luرا میتوان از پرتودهی  176Ybبا گیراندازی نوترون و
تبدیل به  177Ybو تبدیل به  177Luطی یک واپاشی بتا تولید
نمود .در روش دوم ایزوتوپ پایدار به طور عمدی جهت بهدست
آوردن اکتیویته ویژه باالتر اضافه نشده است [.]1
تقریباً تمامی سرطانها ،گیرندههای خاصی را روی سطح
تومور تشکیل میدهند که این امر اساس درمان با
رادیونوکلیدهای گیرنده پپتیدی است [ .]3 ،2مزیت اصلی
پپتیدها از نظر حمل رادیونوکلیدها ،سینتیک دارویی سریع
آنها میباشد که شامل انتشار سریع و تمرکز در هدف به
همراه دفع سریع پپتیدهای غیرپیوند شده میباشد .پپتیدها از
طریق به کارگیری روشهای سنتزی بهینهای که تمایل زیستی
آنها را دچار اختالل نکند ،قابل اصالح هستند .برتری کاربردی
در تهیه پپتیدهای اساسی در رادیوداروها سهولت امکان سنتز،
با به کارگیری مدلهای آماده خودکار موجود در بازار میباشد.
برجستهترین دسته از پپتیدهای نشاندار شناخته شده در
شیمی رادیوداروها گروه مربوط به هدفگیری گیرندههای
سوماتواستاتینی است .هدفگیری با مشابههای سوماتواستاتینی
جهت بهرهبرداری از ویژگیهای سرطان رودهای ،لنفوما ،و
تومورهای نورواندوکرین برای بیان باالی گیرندههای
سوماتواستاتین در مقایسه با سلولهای نرمال بهکار میرود.
مشابههای پپتیدهای سوماتواستاتین اکتاپپتیدهای حلقهای
متصل با دی سولفید هستند .یکی از پرکاربردترین گیرندههای
سوماتواستاتینی که نقشی اساسی در درمان با پپتیدها دارد،
) 1, 4, 7,10-Tetraazacyclododecane - 1, 4, 7,10- tetraacetic acid -Tyr ( 3
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با نام اکترئوتات 1و اختصار  DOTATATEمیباشد .در بین
رادیونوکلیدهای استفاده شده در درمان هدفمند با پپتیدها2
 177Lu ،PRRTبه سبب ویژگیهای ممتاز ،اخیراً مورد توجه
قرار گرفته است .رادیوداروی  177Lu-DOTATATEنتایج
بسیار امیدوارکنندهای در مهار تومورهای بیمارانی که از انواع
مختلفی از تومورهای نورواندوکرین رنج میبردند ،داشته است
[ .]4مطالعات زیادی در رابطه با روش نشاندارسازی و اهمیت
این رادیودارو انجام گرفته است [ .]8-5در این مطالعه،
نشاندارسازی پپتید  DOTATATEبا رادیونوکلید  177Luبه
صورت  NCAو مقایسهی آن با حالت  CAبررسی شده است.
 .2روش کار
 1.2مواد و تجهیزات

در این پژوهش  176Ybبا غنای  %96/4و  176Luبا غنای
 %50از شرکت  Traceو  DOTATATEاز شرکت
 American peptideخریداری شده است .بقیه حاللها و مواد
شیمیایی عمومی از شرکت سیگما تهیه شد .از آشکارساز
 HPGEکواکسیال نوع  Pبا درجه خلوص باال همراه با
(مدل
TM
کانبرا
نوع
چندکاناله
تحلیلگر
 )GC-1020-7500SLبا بازده نسبی  ،%80برای طیفسنجی
پرتو گاما و برای اسکن کاغذهای کروماتوگرافی و تعیین
خلوص رادیوشیمیایی ترکیبات نشاندار ،از دستگاه
 Bioscan AR-2000استفاده گردید .جهت آنالیز  HPLCاز
دستگاه  Shimadzu LC-10ATمجهز به آشکارساز دارای
آنالیزور جریان برق از نوع  Packard-150 TRو از ستون
واتمن ) (Whatman Partisphere C-18 columnاستفاده
گردید.
177

 2.2تولید Lu

177Lu

با نیمهعمر  6/73روز بتا با بیشینه
در این تحقیق از
انرژیهای ( 385 keV )%9/1( ،498 keV )%78/6و ()%12/2
 176 keVو همچنین دو انرژی گاما ( 208 keV )%11و
( 112 keV )%6 4استفاده گردیده است .پرتو بتای 177Lu
/
دارای نفوذ متوسط در بافت بوده و همچنین عامل مناسبی
برای هدفگیری تومورهای بسیار کوچک میباشد .همچنین از
انرژی گامای آن میتوان برای تصویربرداری و تشخیص استفاده
نمود .برای تولید  177Luبه صورت  ،NCAابتدا  10میلیگرم
1. Octreotate
2. Peptide Receptor Radionuclide Therapy
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 176Ybبا غنای  %96/4در رآکتور با شار حدود 1014 ncm-2s-1
پرتودهی گردید و سپس با استفاده از روش کروماتوگرافی
استخراجی از یکدیگر جدا شدند .خالصه روش بهکار گرفته
شده برای جداسازی در شکل  1آورده شده است .جزییات و
بهینهسازی روش جداسازی کروماتوگرافی استخراجی قبالً
توسط نویسندگان گزارش شده است [ .]9 ،8الزم بهذکر است
که تنها تفاوت این مطالعه با مطالعات قبلی شار باالی رآکتور
(حدود  )1014 ncm-2s-1بوده است که منجر به تولید
اکتیویتهی باالی مورد نیاز این پروژه گردید .همچنین جهت
دستیابی به  177Luبه صورت  CAو به منظور مطالعات
مقایسهای 176Lu ،با غنای  %50در همین شار رآکتور پرتودهی
شد.
 3.2روش نشاندارسازی

به یک ویال واکنش مقدار  20میکرولیتر محلول جنتیسیک
اسید  0/15موالر و  40میکرولیتر بافر استات  0/4موالر اضافه
گردید pH .مخلوط حاصل به  4رسانده شد .مقدار  35الی40
میکروگرم از پپتید  DOTATATEمحلول در  100میکرولیتر
آب مقطر استریل به ویال واکنش حاوی رادیونوکلید 177LuCl
3
اضافه شده ،و سپس به مخلوط باال اضافه میگردد .مخلوط
نهایی به مدت  45دقیقه در دمای  95درجهی سانتیگراد قرار
گرفت.
پرتودهی  10میلیگرم  176Yb(NO3(3به مدت  5روز در شار
 1×1014 ncm-2s-1و سرد شدن نمونه بهمدت سه روز

 4.2آزمایشات کنترل کیفی محصول تولید شده
 1.4.2بررسی خلوص رادیوشیمیایی

تعیین بازده نشاندارسازی ترکیب بهدست آمده و همچنین
خلوص رادیوشیمیایی ترکیب نشاندار شده با استفاده از
 RTLCو  HPLCانجام گردید .در تست  5µL ،RTLCاز
ترکیب روی کاغذ کروماتوگرافی شماره  2واتمن به عنوان فاز
ساکن لکهگذاری شده و از محلول استونیتریل  %50در آب به
عنوان فاز متحرک برای تفکیک بین  177Luاز ترکیب
نشاندارشده استفاده شده است .جهت انجام تست  ،HPLCبا
استفاده از سیستم گرادیانی :دقیقه صفر  %100حالل  ،Aدقیقه
شش  %100حالل  Bو با سرعت سویش  2 mL/minو فازهای
متحرک حالل  :Aآب  TFA %1 +و حالل  :Bاستونیتریل،
میزان خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس نشاندار مورد بررسی قرار
گرفت.
 2.4.2پایداری برون تنی در محیط و مقایسه با پایداری در حالت با
حامل اضافه شده
177Lu-DOTATATE

تا  14روز در
پایداری برونتنی
بازههای زمانی مشخص از طریق کروماتوگرافی الیه نازک
بررسی گردید .به منظور بررسی مزیت رادیونوکلیدهای بدون
حامل اضافه شده ،پایداری کمپلکس تشکیل شده در دو حالت
رادیونوکلید با حامل اضافه شده و بدون حامل اضافه شده
مقایسه گردید.
 .3نتایج
طیف گامای مربوط به نمونه پرتودهی شده قبل و بعد از
جداسازی به ترتیب در شکلهای  2و  3آورده شده است.

انحالل هدف در اسید نیتریک  0/05موالر و همزدن بهمدت یک دقیقه

14,000

Lu-177

( 82میلیکوری  177Luو  41میلیکوری )175Yb

13,000

Lu-177

9,000
8,000
7,000

اسیدنیتریک  1/5موالر و شستشو محصول اصلی با اسیدنیتریک  4موالر
(بازده شستشو )%86

شمارش

بارگذاری محلول باال روی ستون  Lnرزین ،شویش ناخالصی با

12,000
11,000
10,000

6,000
5,000
Yb-175

بارگذاری محلول شستشو به ستون  DGAرزین ،شویش با اسیدنیتریک

Yb-169

 0/1موالر و شستشو با اسید کلریدریک  0/05موالر
(بازده شستشو )%82

شكل  .1فرایند جداسازی ایتربیم و لوتسیم با استفاده از روش
کروماتوگرافی استخراجی.
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شكل  .2طیف اشعه گامای نمونه پرتودهی شده قبل از جداسازی.
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حامل اضافه شده آشکار میشود .واکنش با انکوبه مخلوط
واکنش در سه دمای مختلف (دمای اتاق 60 ،و  95درجهی
سانتیگراد) برای بازههای زمانی مختلف ( 45 ،30 ،15و 60
دقیقه) برای بهینهکردن زمان و دمای واکنش ،انجام شده است
(شکل  .)6همانطور که مشاهده میگردد ،باالترین
بهره نشاندارسازی زمانی که واکنش در دمای  95درجهی
سانتیگراد و به مدت  45دقیقه انکوبه میشود ،بهدست میآید.
بهینهسازی  pHواکنش در مقاالت مختلف بررسی شده است
[.]10

0

انرژی ()keV

شكل  .3طیف اشعه گامای نمونه بعد از جداسازی با روش کروماتوگرافی
استخراجی.
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(فاز متحرک :استونیتریل  %50در آب ،فاز ساکن :کاغذ واتمن).
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شكل  .5نمودار  HPLCرادیوکمپلکس .177Lu-DOTATATE
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شمارش

نقش رادیونوکلید  177Luبه صورت بدون حامل اضافهشده
برای کاربردهای پزشکی هستهای با نشاندارسازی پپتید
 DOTATATEبررسی شده است .همانطور که در باال ذکر
گردید ،بهره نشاندارسازی کمپلکس تشکیل شده با استفاده از
 RTLCو  HPLCتعیین میگردد .نتایج نشان میدهد که
کمپلکس تشکیل شده به سمت باالی کاغذ حرکت میکند در
حالی که رادیوفلز نشاندار نشده در نقطه لکهگذاری باقی
میماند (شکلهای  4و  )5که در تطابق با نتایج مطالعات
پیشین میباشد [ .]5پارامترهای مختلف مانند غلظت لیگاند،
 pHمخلوط واکنش ،زمان و دمای واکنش برای بهدست آوردن
بیشینه مقدار بهره نشاندارسازی بهینه گردیدهاند .از آنجا که
 177Luتولید شده به شکل  NCAاست ،کمترین مقدار پپتید
برای نشاندارسازی با خلوص رادیوشیمیایی باال کافی میباشد.
نتیجه آزمایشات نشاندارسازی که منجر به بهینهسازی
کمترین مقدار  DOTATATEبرای بهدست آوردن بهرهی
باالی نشاندارسازی با  177Luتولید شده به صورت  NCAاست،
در جدول  1نشان داده شده است .از نتایج بر میآید که بهره
نشاندارسازی باال با نسبت مولی  1:5برای پپتید :فلز
بهدست آمده است در حالی که باالترین بهره نشاندارسازی
 %98/53برای نسبت  1:7پپتید :فلز به دست آمده است.
همانطور که قبالً گفته شد ،بهدست آوردن اکتیویته ویژه
باال برای موفقیت در کاربردهای رادیودارویی الزامی است .با
مقایسه بهره نشاندارسازی بهدست آمده به منظور بررسی
حضور و عدم حضور رقیب برای بهدست آوردن جایگاه مورد
نظر در نشانارسازی ،مزیت استفاده از  177Luبه صورت بدون
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جدول  .1خلوص رادیوشیمیایی Lu-DOTATATE
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مقدار پپتید DOTATATE

جرم DOTATATE
برحسب µg
اکتیویته ()NCA177Lu
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شكل  .6خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس Lu-DOTATATE
برحسب تابعی از زمان و دمای واکنش.
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شكل  .7تشکیل کمپلکس  NCA177Lu-DOTATATEبرحسب زمان
بعد از آمادهسازی .اکتیویته  NCA 177Luبرابر با  1000 MBqو نسبت فلز:
پپتید برابر  7:1میباشد.
جدول  .2خلوص رادیوشیمیایی Lu-DOTATATE
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 CAبرحسب

مقدار پپتید DOTATATE

جرم DOTATATE
برحسب µg

10
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اکتیویته ()CA177Lu
برحسب MBq

1000
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1:10

1:15

بهره نشاندارسازی ()%

72/24
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در این مطالعه نیز باالترین بهره نشاندارسازی در
 pH=4/5-5بهدست آمده است.
شکل  ،7نتایج پایداری خلوص رادیوشیمیایی برای
کمپلکس  177Lu-DOTATATEبرای دورههای زمانی ،7 ،4
 10و  14روز پس از آمادهسازی را نشان میدهد .خلوص
نشاندارسازی باال برای  14روز پس از نشاندارسازی بهدست
آمده است .با حذف حامل  176Luاز ابتدا و حذف ناخالصی
رادیونوکلیدی  175Ybاز ماده هدف برای اجتناب از واپاشی آن
به  ،175Luرادیونوکلید  177Luبه صورت بدون حامل اضافه
شده ،کمترین مقدار رقیب را در طول نشاندارسازی خواهد
داشت .همچنین  177Luبه  177Hfواپاشی میکند که وجود آن
مشکلی برای نشاندارسازی ایجاد نمیکند زیرا هافنیوم به عنوان
رقیب در واکنش تشکیل کمپلکس 177Lu-DOTATATE
شناخته نمیشود [.]10
جهت مقایسهی دو حالت با حامل اضافهشده ) (CAو بدون
حامل اضافه شده ) (NCAرادیونوکلید  ،177Luآزمایشات
نشاندارسازی  DOTATATEبرای حالت با حامل اضافه شده
و پرتودهی  176Luبا غنای  %50انجام شده است .به دلیل وجود
مقدار زیادی لوتسیم سرد در  177Luبه دست آمده ،بازده
نشاندارسازی به طرز قابل مالحظهای پایین میآید (جدول .)2
نسبت مولی باال بین  DOTATATEو ( 177Luنسبت فلز:
مجله علوم و فنون هستهای
جلد  ،93شماره  ،3پاییز  ،1399ص 112-107

بهره نشانداری ()%

60

خلوص رادیوشیمیایی ()%

35˚C
65˚C
95˚C

80

پپتید  )1:15برای بهدست آوردن بهره نشاندارسازی مطلوب
مورد نیاز است .بهره نشاندارسازی برحسب تابعی از زمان برای
کمپلکس تشکیل شده با  177Luبه صورت  CAدر شکل 8
نشان داده شده است .کاهش سریع در خلوص بعد از  4روز از
آمادهسازی مشاهده میگردد .تقریباً  %45از بهره بعد از گذشت
یک نیمهعمر از بین میرود و بعد از گذشت  14روز یعنی دو
نیمهعمر از ماده ،تنها بهره نشاندارسازی برابر با  %10میباشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بعد از گذشت چند روز،
استفاده از  177Luبه صورت با حامل اضافه شده به دلیل عمر
مفید کوتاه ،عملی نیست (شکل .)9
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شكل  .8تشکیل کمپلکس  CA 177Lu-DOTATATEبرحسب زمان بعد
از آمادهسازی .اکتیویته  177Luبرابر با  1000 MBqو نسبت فلز :پپتید برابر
 15:1میباشد.
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. . .  به دوصورت با حامل اضافه شده177Lu ارزیابی نقش رادیونوکلید
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 برابر باLu  اکتیویته. برحسب تابعی از زمانCA Lu-DOTATATE
 پپتید برای حالت بدون حامل اضافه شده برابر: و نسبت فلز1000 MBq
. میباشد1:15  و برای حالت با حامل اضافه شده7:1

 نتیجهگیری.4
 با رادیونوکلیدDOTATATE در مطالعه نشاندارسازی پپتید
 برای%98  خلوص رادیوشیمیایی باالی،NCA  به شکل177Lu
 دقیقه45  برایpH= 4/5  پپتید به فلز در1:7 نسبت
 نتایج نشان. بهدست آمده است95 ˚C انکوبهسازی در دمای
 خلوص، روز پس از آمادهسازی14 داده است که کمپلکس تا
، را حفظ کرده است که دلیل این پایداری باال%95 باالی
 است که باعث میشود تغییر177Lu  بودن رادیونوکلیدNCA
 نشاندارسازی.محسوسی در اکتیویته ویژه اتفاق نیفتد
 نیز جهت مقایسهCA  به شکل177Lu  برایDOTATATE
 در صورت استفاده از%95 انجام گرفته است و خلوص باالی
 هر چند کاهش. پپتید به فلز بهدست آمده است1:15 نسبت
 روز از آمادهسازی4 سریع خلوص رادیوشیمیایی بعد از
 روز خلوص14 مشاهده گردیده است و بعد از گذشت
 کاهش، دلیل این موضوع. رسیده است%10 رادیوشیمیایی به
 بنابراین. میباشدCA سریع اکتیویته ویژه رادیونوکلیدهای
رادیونوکلیدهای با حامل اضافه شده به دلیل عمر نگهداری
. برای پپتید درمانی مناسب نمیباشد،کوتاه

10. W.A.P. Breeman, et al, Optimising conditions for
radiolabelling of DOTA-peptides with 90Y, 111In and
177
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