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چکیده
 ام و مطالعه توزیع بیولوژیکی آن در بافتهای مختلف-99  نشاندارسازی ترکیب طبیعی فالونوئید کوئرستین با تکنسیم،هدف از این پژوهش
 ام با-99  نشاندارسازی کوئرستین با تکنسیم. بهمنظور تشخیص تومور بوده استB16F10  توموری شده با رده سلول سرطانیC57 موش
 سپس بازده نشاندارسازی با استفاده از کروماتوگرافی. انجام شد5  حدودpH  کلرید قلع در دمای اتاق در40 µg ) و1/5 mg( مقدار کوئرستین
 همچنین توزیع بیولوژیکی ترکیب نشاندار در ارگانهای مختلف. استونیتریل مورد بررسی قرار گرفت/الیه نازک در حالل های استون و آب
 ماهیچه و تومور پس از جداسازی و اندازهگیری میزان اکتیویته آنها توسط، طحال، خون، کلیه، کبد،  روده، معده، ریه،حیوان شامل قلب
 توزیع. مشاهده گردید%90 ، و پایداری رادیوشیمیایی یک ساعته%95  خلوص رادیوشیمیایی بیش از.آشکارساز گاما مورد بررسی قرار گرفت
2  در زمان2/20±0/17(  روده و همچنین جذب مناسب توموری، کلیه،بیولوژیکی ترکیب نشاندار بیشترین جذب اکتیویته در بافتهای کبد
 نتایج حاکی از آن است که نشان دارسازی کوئرستین به روش مستقیم با خلوص رادیوشیمیایی باال میتواند.ساعت پس از تزریق) را نشان داد
.بهعنوان یک گزینه ترکیب نشاندار تشخیص توموری مورد استفاده قرار گیرد
 تصویربرداری، تومور، ام-99  تکنسیم، کوئرستین:کلیدواژهها
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Abstract
The aim of this study was to label quercetin as a natural flavonoid compound with technetium-99m and to
study its biological distribution in different tissues of C57 mice bearing melanoma B16F10 cells for tumor
diagnosis. Quercetin labeling was performed with technetium-99m at 1.5 mg quercetin and 40 μg SnCL2
at room temperature and pH about 5. Labeling yield was evaluated using TLC in acetone and water /
acetonitrile as solvents. Also, in animal study, the tissue activity of various organs including heart, lung,
stomach, intestine, liver, kidney, blood, spleen, muscle, and tumor were measured through gamma counter.
Radiochemical purity above 95% and radiochemical stability of 90% at one hour were observed. The
results of biological distribution of the labeled compound showed the highest radioactivity uptake in liver,
kidney, intestine and tumor (2.2 ± 0.17 at 2 h post injection) tissues. Quercetin labeled through direct
method with high radiochemical purity can be used as a candidate for diagnostic radiotracer.
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تهیه فالونوئید نشاندار تکنسیم  99ام-کوئرستین و بررسی توزیع بیولوژیکی . . .

 .1مقدمه
سرطان یکی از مرگبارترین بیماریهای شایع در دنیا بوده و
تشخیص بهموقع آن در موفقیت درمان اهمیت بسیاری دارد.
مالنوما که نوع بسیار بدخیم سرطان پوست میباشد ،با سرعت
بسیار باالیی نسبت به سایر سرطانهای موجود در حال افزایش
است .مالنوما در صورت تشخیص دیرهنگام ،بهشدت تهاجمی و
متاستاتیک است .اگرچه داروهای مؤثری برای درمان مالنوما
وجود دارند ،با این حال مقاومت به درمان در بعضی از ردههای
سلولی آنها گزارش شده است .در همین راستا گروههای
پژوهشی متعددی در حال کار بر روی فرآوردههای طبیعی با
خواص ضد سرطانی هستند تا بتوانند ترکیبات مولکولی جدیدی
را برای درمان مالنوما شناسایی کنند .فالونوئیدها نقش بسیار
مهمی را در مهار و ممانعت شیمیایی از تکثیر ،مهاجرت و تهاجم
سلولهای مالنوما از خود نشان دادهاند .تاکنون تعداد بسیار
زیادی فالونوئید برای درمان مالنوما بررسی شدهاند و از بین آنها
کوئرستین ( )Quercetinجزء چند ترکیب فالونوئیدی بوده که
بیشترین موارد مطالعاتی را با عنوان درمان مالنوما به خود
اختصاص داده است .کوئرستین فالونوئیدی از دسته
فالونولهاست و از جمله متابولیتهای ثانویه گیاهی میباشد که
در بیشتر میوهها ،سبزیجات ،برگها و دانهها موجود است و
پژوهشهای زیادی روی اثر آن در انسان صورت گرفته است
].[4-1
m
99
بهطور گستردهای در
ترکیبات نشاندارشده با Tc
مطالعات تشخیصی انواع تومورها کاربرد دارند و پژوهشهای
زیادی روی آن صورت گرفته است .این رادیونوکلیید بهدلیل دارا
بودن انرژی گامای حدود  140 keVو نیمهعمر حدود  6ساعت
گزینه مناسبی بهمنظور مطالعات پزشکی هستهای به حساب
میآید ] .[12-5کوئرستین بهدلیل دارا بودن ساختار پلیفنولی
و گروههای متعدد هیدروکسی میتواند با  99mTcکمپلکس پایدار
ایجاد کند .اگرچه مواردی از نشاندارسازی کوئرستین با 99mTc
به روش مستقیم گزارش شده است ] ،[15-13با اینحال بهعلت
عدم حاللیت کوئرستین در آب برای حل کردن آن بهطور کامل
از حاللهای آلی مثل اتانول استفاده شده است .نشاندارسازی با
استفاده از احیاکننده کلرید قلع ( )IIو در محیط فسفات بافر
انجام شده است .همچنین توزیع بیولوژیکی آن در موش نرمال
بررسی شده است.
جهت استفاده از یک ترکیب نشاندار بهعنوان یک عامل
تشخیصی ،نشاندارسازی در محیط آبی و با استفاده از کمترین
1
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مقدار حالل آلی ایدهال بوده و همچنین مشخص کردن میزان
جذب ترکیب نشاندار در تومور ضروری میباشد .در این راستا،
هدف از این پژوهش ،نشاندارسازی کوئرستین در محیطی با
حداقل حالل آلی همراه با استفاده از محیط آبی جهت
نشاندارسازی و همچنین تعیین میزان جذب ترکیب در تومور
با بررسی در موش دارای تومور است.
 .2مواد و روشها
 1.2تهیه و نشاندارسازی

فالونوئید کوئرستین از پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
دانشگاه شهید بهشتی تهیه گردید .تکنسیم  -99ام از شرکت
پارس ایزوتوپ تهیه شد .سایر مواد و حاللهای مورد استفاده در
فرایند تهیه ترکیب نشاندار از شرکت مرک استفاده شدند.
جهت تصویربرداری ،از دوربین تصویربرداری گاما از شرکت
زیمنس و با سایز ماتریس  256×256و موازیساز11با حساسیت
باال استفاده شد.
جهت بهدست آوردن بهترین شرایط برای نشاندارسازی،
مقادیر مختلف از حالل اتانول ،آب ،کوئرستین ،عامل احیاکننده،
 pHو دما بررسی شد و در انتها ایدهالترین حالت جهت تهیه
ترکیب نشاندار مشخص گردید .در این حالت ابتدا مقدار
 1/5 mgکوئرستین در  2 mLاز حالل آب و اتانول به نسبت
 1:2و در دمای اتاق حل شد .به محلول تهیه شده مقدار 40 µg
از احیاکننده کلرور قلع دو آبه تهیه شده در اسید کلریدریک 0/1
نرمال اضافه شد .سپس محلول سالین حاوی  185 MBqاز
تکنسیم  -99ام به آن اضافه گردید .در نهایت  pHبر روی 5
تنظیم شده و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد.
 2.2کنترل رادیوشیمیایی

خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس تشکیل شده کوئرستین با
 99mTcبا استفاده از تکنیک کروماتوگرافی الیه نازک ()ITLC
مورد بررسی قرار گرفت .برای تشخیص مقدار کمپلکس تشکیل
شده و ناخالصیهای رادیوشیمیایی که بههمراه کمپلکس باقی
میماند ،از حالل استون و حالل آب و استونیتریل به نسبت 1:1
استفاده گردید .در حالل استون کمپلکس همراه با تکنسیم
-99ام هیدرولیز شده در مبدأ باقی میماند .در حالل آب و
استونیتریل ،کمپلکس به باالی صفحه حرکت میکند و تکنسیم
 -99ام احیا شده در مبدأ باقی میماند.

1. Collimator
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 3.2بررسی پایداری و لیپوفیلیسیته ترکیب نشادار

بهمنظور تعیین پایداری ،ترکیب نشاندار شده در نرمال سالین
و سرم انسانی (به نسبت  1به  )10در زمانهای مختلف تا 6
ساعت پس از نشاندارسازی انکوبه شد .هر بار  50 µLاز نمونه
نشاندار برداشته شده و خلوص رادیوشیمیایی آن توسط روش
کروماتوگرافی بررسی گردید.
برای بررسی لیپوفیلیسیته ،سرعت انتشار کمپلکس بین فاز
آبی و فاز آلی مطابق با روشی که قبال گزارش شده تعیین گردید
] .[16بهطور خالصه ،به مخلوطی از آب ( )2 mLو اکتانول
( )2 mLمقدار  50 µLاز ترکیب نشاندار اضافه شده و پس از
مخلوط کردن آنها با هم ،بهمدت  5دقیقه و با سرعت 1000
دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .پس از جداسازی فازهای آبی و
آلی از یکدیگر مقدار اکتیویته در هر فاز توسط دستگاه گاماکانتر
اندازهگیری شد و میزان لیپوفیلیسیته با تعیین  log Pمحاسبه
شد.

مریم قلبی آهنگری ،مهدی مریدی فریمانی ،مصطفی عرفانی ،مصطفی گودرزی

در مطالعات قبلی انجام شده حالل الکل  100درصد و واکنش
در بافر با  7/2 pHگزارش شده است .ساختار پیشنهادی ترکیب
نشاندار در شکل  1نشان داده شده است.
در بررسی خلوص رادیوشیمیایی ترکیب نشاندار مجموع
درصد ناخالصی رادیوشیمیایی پرتکنتات آزاد و تکنسیم -99ام
هیدرولیز شده کمتر از  %5بود .میزان خلوص رادیوشیمیایی
کمپلکس نشاندار و بازده نشاندارسازی بیشتر از  %95تعیین
گردید .شکل  2کروماتوگرام تهیه شده از ترکیب نشاندار در
حالل استون را نشان میدهد .همچنین کروماتوگرام بهدست
آمده برای ترکیب نشاندار در حالل آب و استونیتریل در شکل
 3نشان داده شده است.
O
Tc

99m

O
O

 4.2توزیع بیولوژیکی در موش توموری

سلولهای مالنومای  B16F10در محیط کشت RPMI-1640

بهمدت  48ساعت تکثیر شدند .سوسپانسیون سلولی معادل
 1×107سلول به ناحیه کتف چپ هر موش تزریق شد .موشها
به مدت دو هفته نگهداری شدند تا تومور تشکیل گردید.
از ترکیب نشاندار تهیه شده به مقدار  100 µLو دارای
اکتیویته  100 µCiبه سیاهرگ دمی موشهای توموری تزریق
شد .پس از گذشت زمانهای  2 ،1و  4ساعت از تزریق ،موشها
کشته شده و ارگانهای مورد بررسی خارج شده و وزن شدند.
سپس مقدار اکتیویته هر بافت توسط آشکارساز گاما اندازهگیری
شد.
پس از گذشت زمان  1ساعت از تزریق جهت دیدن جذب
کلی ترکیب نشاندار و چگونگی مشخص شدن تومور،
تصویربرداری از موش انجام شد .برای این منظور ابتدا موش
توموری که ترکیب نشاندار به آن تزریق شده بود در زمان
مشخص ( 1ساعت پس از تزریق) کشته شده و بر روی صفحهای
ثابت گردید .سپس تصویربرداری بهصورت تمام بدن در طول 1
دقیقه انجام شد.

O

HO

O
O
Tc

OH

99m

O

شکل  .1ساختار پیشنهادی برای کوئرستین نشاندار با تکنسیم  -99ام.
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 .3نتایج
با استفاده از تکنسیم  -99ام و پس از طی مراحل نشاندارسازی
کوئرستین نشاندار تهیه شد .در ترکیب نهایی تهیه شده مقدار
کوئرستین برابر با  ،1/5 mgحالل آب و الکل به نسبت  1به ،2
 40 µgکلرور قلع بهعنوان احیاکننده و  pHنهایی برابر  5بود.
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شکل  .3رادیوکروماتوگرام بهدست آمده برای ترکیب نشاندار.

در حالل استون و فاز ثابت سیلیکاژل .ترکیب نشاندار همراه
با تکنسیم  -99ام هیدرولیز شده در مبدأ باقی مانده (قله اصلی)
و تکنسیم  -99ام آزاد همراه با حالل به باال حرکت میکند
(ناچیز) .محور عمودی نشاندهنده میزان شمارش به ازای
میلیمتر ورق کروماتوگرافی و محور افقی نشاندهنده میلیمتر
ورق کروماتوگرافی میباشد.
در حالل آب و استونیتریل و فاز ثابت سیلیکاژل .ترکیب
نشاندار همراه با تکنسیم آزاد به باال حرکت کرده (قله اصلی) و
تکنسیم  -99ام هیدرولیز شده در مبدأ باقی میماند (ناچیز).
محور عمودی نشاندهنده میزان شمارش به ازای میلیمتر ورق
کروماتوگرافی و محور افقی نشاندهنده میلیمتر ورق
کروماتوگرافی میباشد.
نتایج پایداری ترکیب نشاندار در محیط سالین و سرم
نشاندهنده پایدار بودن ترکیب نشاندار در هر دو محیط بود.
پایداری باالی  %90بعد از یک ساعت در هر دو محیط بهدست
آمد که با گذشت زمان این مقدار برابر با حدود  %80برای محیط
سالین و حدود  %70برای محیط سرم انسانی بعد از  6ساعت
بهدست آمد .نمودار مربوط به پایداری ترکیب نشاندار در هر دو
محیط در شکل  4نمایش داده شده است.
در بررسی لیپوفیلیسیته ترکیب نشاندار میزان  log Pبرابر
با  0/3±0/02بهدست آمد که با توجه به مثبت شدن عدد بهدست
آمده ،لیپوفیل بودن ترکیب نشاندار به اثبات میرسد.
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شکل  .4نمودار بررسی پایداری ترکیب نشاندار در محیطهای سالین
(خاکستری کمرنگ) و سرم انسانی (خاکستری) تا  6ساعت پس از
نشاندارسازی.

نتایج توزیع بیولوژیکی ترکیب نشاندار در زمانهای مختلف
 2 ،1و  4ساعت پس از تزریق در ارگانهایی شامل خون ،کلیه،
کبد ،طحال ،ماهیچه ،قلب ،روده ،ریه ،معده ،عضله ،تیرویید،
استخوان ،پانکراس ،آدرنال و تومور در جدول  1گزارش شده
است .جذب باالی ترکیب نشاندار در کلیهها ،کبد و روده
مشاهده شد .جذب باال در اندامهای ذکر شده نشاندهنده
متابولیسم و دفع کبدی صفراوی و همچنین کلیوی میباشد.
جذب در معده و تیرویید نسبت به سایر اندامها کمتر بود که
نشاندهنده پایداری ترکیب و عدم وجود تکنسیم  -99ام آزاد
در محیط میباشد .نتایج همچنین بیانگر جذب باالی ترکیب
نشاندار شده در تومور بود .میزان جذب توموری ترکیب نشاندار
در یک ساعت اول قابلتوجه بود ( 2/07±0/15درصد دز تزریقی
به ازای گرم بافت) .این میزان بعد از گذشت زمان  2ساعت پس
از تزریق به  2/20±0/17افزایش یافت .جذب با گذشت زمان
پایدار بوده و تا  4ساعت پس از تزریق کاهش قابلتوجهی در آن
دیده نشد ( .)1/98±0/13نتایج بهدست آمده نشان داد که
ترکیب نشاندار تهیه شده قابلیت استفاده بهعنوان ترکیب
تشخیصی در نشان دادن تومورهای پوستی را دارا میباشد.
در تصویربرداری انجام شده از موش توموری در زمان
 1ساعت پس از تزریق جذب در نواحی کبد ،کلیهها و مثانه
قابلمشاهده بود که با توجه به لیپوفیل بودن ترکیب نشاندار
جذب در این نواحی قابلتصور بود .همچنین علیرغم جذب باالی
نواحی شکمی ذکر شده ،همچنان تومور قابل مشاهده بود که
نشاندهنده جذب خوب ترکیب نشاندار در تومور میباشد.
تصویر مربوط به موش توموری که با استفاده از دوربین گاما و
 1ساعت پس از تزریق تهیه شده است ،در شکل  5نمایش داده
شده است.
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 جذب، مطالعه توزیع بیولوژیکی ترکیب نشاندار.و سرم پایدار بود

 توزیع بیولوژیکی ترکیب نشاندار در بافتهای مختلف موش.1 جدول

 ترکیب نشاندار شده. روده و تومور را نشان داد، کلیه،باال در کبد

توموری بر حسب درصد دز تزریقی بر گرم بافت

 ام به روش مستقیم و با خلوص-99 کوئرستین با تکنسیم
رادیوشیمیایی باال میتواند بهعنوان یک عامل تشخیصی جهت
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 بهدست آمد که در محیط سالین%95  نشاندارسازی بیش از.آمد
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