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*لیال مقدم بنائم، 1ظفرقندی مجتبی شمسائی ،1فاطمه فتحی
  2علی بهرامی سامانی ،2

 ، تهران ـ ایران11841-6614 صندوق پستی:، صنعتی امیرکبیردانشگاه ، و فیزیک ای هستهمهندسی  یدانشکده. 1

 ، تهران ـ ایران11441-8684ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی:  ای، پژوهشگاه علوم و فنون هستهی سوخت هستهی چرخهپژوهشکده. 2

 

بتا ایتر ی    β– یکننتهه هتای سستی   بته رادیوایووتتو    ،دردهای استتووایی برای طراحی رادیوداروهای مناسب به منظور استفاده در تسکین  چکیده:

هتای حلوتوی بته تتورا متوادی کته       آمینوفستفوییک استیه  کننهه و پایهار ییاز است. در این راستا، لیگایههای پلتی متوسط یا کم و یک مولکول حم 

شتویه. در ایتن پترو ه،    دهنه، شناخته متی یسبت به مشابه مارپیچی خود تشکی  میترکیباتی با پایهاری ترمودینامیکی و مواومت جنبشی باالتری با فلوها 

 آمینوفسفوییک اسیه حلوتوی و  یک لیگایه پلیشک  ( به DOTMP) تترامتیلن فسفوییک اسیه -90،8،4،9-تتراآزاسیکلودودکان -90،8،4،9استفاده از 

Scرادیوایووتو  و خواه، استووان
 d4/3 عمری برابر بتا و ییمه MeV449/0 و MeV300/0های بیشینه با ایر ی β– ایر یی کمیک سسیلنههدر یوش  48

تتترامتیلن   -90،8،4،9-تتراآزاستیکلودودکان  -90،8،4،9دارستازی  ختواه از راه یشتان  رادیتوداروی استتووان  ایتن  پتایستی  درمتایی    شته.  در یظر سرفتته 

Sc ( بتتاDOTMPفستتفوییک استتیه )
سیتتری موتتهار جتتلت استتکلتی آن در متتهل حیتتوایی ارزیتتابی شتته. بتته دلیتت  م تتهودیت دسترستتی بتته   و ایتتهازه 48

Scرادیوایووتو  
Sc، این پرو ه با استفاده از رادیوایووتو  43

Scکه دارای خواص شیمیایی مشابه است، ایجام شه.  43
 MBqدر حتهود  پرتتوزایی  با  43

9/75 (mCi3/2 و بمباران اکسیه )Sc   متها زمتان   ه طبیعتی بتh47    ت تت شتار یتوترویی .s
2

n/cm 9093×5/3 کتتور ت ویوتاتی تاتران، تولیته شته.      ادر ر

Sc-DOTMP رادیوداروی
و در  h47و پایتهاری آزمایشتگاهی آن بته متها      ،تایه 9630% و یسبت لیگایه به فلو 15با خلوص رادیوشیمیایی باالتر از  43

 .بررسی شهروز  8ها تا و سپس توزیع بیولو یکی آن در موش ،دمای اتاق ارزیابی
 

Sc-DOTMPخواه، داروی استخواندیورا :هاهواژلیدک
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Abstract: Designing ideal radiopharmaceuticals for use as the bone pain palliatives requires the 

utilization of a moderate or low energy β-emitters with a stable carrier molecule. In this direction, cyclic 

polyaminophosphonic acids are known to form thermodynamically more stable and kinetically more inert 

complexes with lanthanides, compared to their acyclic analogs. In this study, DOTMP as the cyclic 

polyaminophosphonic acid and bone-seeking ligand, and 
47

Sc radioisotope as a low energy β-emitter with 

the maximum energies of 0.600MeV and 0.441MeV and the short half-life of 3.47d were considered and 

the therapeutic potential of the bone seeking radiopharmaceutical 
47

Sc-DOTMP was assessed by measuring 

its skeletal uptake in the animal model. Because of the limited availability of 
47

Sc, this study was 

performed  upon using 
46

Sc radioisotope which is chemically identical.
 46

Sc was produced with an activity 

of  

2.3 (85.1 MBq) mCi by irradiation of natural 
45

Sc2O3 target at a thermal neutron flux of 3.5×10
13

 n/cm
2
.s in 

48h at the Tehran Research Reactor (TRR). 
46

Sc-DOTMP was prepared in radiochemical purity of about 

90% in a chelant-to-metal ratio of 60:1. The in-vitro stability of the complex was evaluated at room 

temperature for 48h. Then, the biodistribution studies of the complex in 5 groups of mice were carried out 

for 7d. 

Keywords: Bone-Seeking Radiopharmaceutical, 
46

Sc-DOTMP, Radiolabeling, Biodistribution 
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 مقدمه  .1

تترین یتود درد در   رایت   ،استتووایی یاشی از متاستازهای دردهای 

ی بیمتاری سترطان استت کته بتر کیفیتت       مراح  آختر و پیشترفته  

% 75سلاریه. بتیش از  زیهسی بیمار در این مرحله به شها اثر می

هایی یظیر پستان، پروستتاا و ریته کته بیمتاری     بیمارایی با سرطان

ای قتترار دارد، از دردهتتای یاشتتی از  ی پیشتترفتهآیاتتا در مرحلتته 

هتای  [. متأستفایه روش 2، 9] بریته تاستازهای استووایی ریت  متی  م

درمتتایی ریررادیتتودارویی ماینتته استتتفاده از داروهتتای مستتکن،     

هورمون درمایی، ارکیکتومی )جراحتی برداشتتن یتک یتا هتر دو      

هایی یظیر زولهروییک اسیه و جراحتی بترای   بیضه(، بیوفسفویاا

راح  آخر این بیمتاری،  ویژه در مها به نایواد سرطا یدرمان همه

 ییتو  ی ختارجی [. پرتو درمایی با استتفاده از ششتمه  3] مؤثر ییستنه

و موقعیت آیاتا بته    ایهکایوییفوط در درمان متاستازهایی که تک

خوبی مشوص باشنه، بسیار مؤثر است، اما در حالتی کته متاستتاز   

 ه یا برای ضایعاا استووایی کهنکایون و پراکنهه باش دارای شنه

تتر و همتراه بتا    ایته، دارای اثتر کتم   قبالً با این تتابش درمتان شتهه   

[. ایتن یتود از متاستتازهای استتووایی،     5-3عوارض جایبی است ]

هتتای مناستتبی بتترای درمتتان بتتا استتتفاده از رادیوداروهتتای  سوینتته

تیک هستتتنه کتته ارزش درمتتایی ختتود را بتترای درمتتان    اسیستتتم

طالعتاا تتورا سرفتته،    ها و ممتاستازهای استووایی در آزمایش

تتترین شتتالش در طراحتتی ایتتن یتتود از [. ماتتم4، 3] ایتتهیشتتان داده

رادیوداروها، به حهاکثر رسایهن دز تابشی به ضتایعاا استتووایی   

ها، و به حتهاق  رستایهن دز رستیهه بته     موجود در سطح استووان

 [. 7-3مغو قرمو استووان است ]

-سسی  هایوتو دهنه که رادیوایوها یشان مییتای  پژوهش

-سوینته  های متوسط یتا کتم،  تبهی  الکترون با ایر ی β- یکننهه

رستایهن   و ختواه  های مناسبی برای اتصال به لیگایههای استتووان 

[. یکتتی از ایتتن 1، 8، 3هتتا ییستتتنه ]دز جتتلبی متتؤثر بتته استتتووان

منظتور   های اخیر بههای مناسب که به ویژه در سالرادیوایووتو 

 شتتها بتته آن توجتته شتتهه استتت،   استتتفاده در رادیتتوتراپی بتته  

Sc رادیوایووتو 
48

[. ایتن  99، 90]استت   d4/3عمر کوتاه با ییمه 

βایتتر ی ی کتتمرادیوایووتتتو  یتتک سستتیلنهه 
 هتتای بتتا ایتتر ی -

است کته بتا داشتتن تتابش      MeV449/0و  MeV300/0 یبیشینه

بترای تصتویربرداری از   توایته  ، متی MeV951/0 سامایی با ایر ی

بینتی اثتر درمتان در زمتان     ههف، ارزیابی وضعیت بیماری و پیش

[. اما به علت م هود بتودن  92] توریق عام  درمایی، استفاده شود

هتای  دسترسی به این رادیوایووتو ، در این پرو ه و در آزمتایش 

Scابتهایی، از رادیوایووتو  
48

ختواص شتیمیایی    داشتن به دلی  

[. ایتتن رادیوایووتتتو  بتتا 93-93، 90] استتتاستتتفاده شتتهه مشتتابه 

و بیشتینه ایتر ی بتتایی برابتر بتا       d79/73 عمتر طتوالیی  داشتن ییمه

MeV335/0      و  77/0و دو بیشتتینه ایتتر ی سامتتای بتتاال برابتتر بتتا

MeV92/9برای توجهقاب  ایمناسب و سوینه یی پرتوزا، هسته 

دار یشتان  بیولو یکی ترکیبااتوزیع  و ارزیابی شیمیایی، پایهاری

عمتر بتاال و   هر شنه که ییمه های اسکایهیم است.یووتو ابا  شهه

های تابشی ایتن رادیوایووتتو ، آن را بترای استتفاده در     مشوصه

 [. 93، 92] کاربردهای کلینیکی یامناسب ساخته است

 ناستب بترای تستکین   م داریشتان  در طراحتی رادیوداروهتای  

آمینوفستفوییک  تازهای استتووایی، پلتی  متاست  از یاشتی  دردهتای 

-به دلی  تمای  استتووان  DOTMPای ماینه اسیههای شنهدیهایه

خواهی باال، ایتوات موضعی ضتایعاا استتووایی و توایتایی بتاال     

 داخت  بتهن،   در هتای فلتوی بتا پایتهاری بتاال     برای تشکی  شتالته 

ختتواهی بتتاالی ستتروه  [. تمایتت  استتتووان 7، 8]ییستتتنه  مناستتب

[. یتتای   1هاستت ] ها به دلی  کلسیم موجود در استووانیاافسفو

ی تشتکی  ترکیبتاتی بتا پایتهاری     دهنههمطالعاا ایجام شهه، یشان

-تر با استتفاده از پلتی  ترمودینامیکی باالتر، و از یظر جنبشی مواوم

تتتتتتترا  -9،4،8،90 حلوتتتتتوی ماینتتتتته هتتتتتایآمینوفستتتتتفوییک

ستتتتفوییک استتتتیه تتتتتترامتیلن ف -9،4،8،90-آزاستتتتیکلودودکان

(DOTMP یسبت به پلتی ) هتای متارپیچی مشتابه    آمینوفستفوییک

  [. 1، 8، 3هستنه ] EDTMPماینه 

Scدارستتازی پتترو ه، یشتتان در ایتتن
بتتا استتتفاده از لیگایتته   43

DOTMP   ستتروه  5و توزیتتع بیولتتو یکی آن پتتس از توریتتق بتته

 های موتلف بهن این حیوایاا، بررسی شهه است.  موش، در ایهام

 

 بخش تجربی . 2

 ها مواد و روش 2.1

3O2Sc) اکسیه اسکایهیم طبیعتی  mg83/0موهار 
بته تتورا    (45

( قترار سرفتت و   TRRکتور ت ویواتی تاران )ای ههف در رماده

s. با بمباران یوترویی ت تت شتاری برابتر بتا    
2

n/cm 9093×5/3   بته

Sc(n,γ) ایو با واکنش هستته  h47مها زمان  Sc45 45
21 ، ایووتتو   21

Sc
 Flukaاز شرکت  DOTMP% به دست آمه. 17 با خلوص 43
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آلمتتان  Merckو دیگتتر متتواد شتتیمیایی از شتترکت     ،ستتوسیس

-کروماتوسرافی الیه 9خریهاری شهه بود. از کارل واتمن شماره 

پرتتوزای   ی( استتفاده شته. خلتوص هستته    ITLCیازک آیی ) ی

Sc
-ی یشتان بتازده  یگتاری سامتا تعیتین شته.    با استفاده از طیف 43

DOTMP-Sc دارسازی ترکیتب 
یگتاری  بتا استتفاده از طیتف    43

 EG&G Bertholdی بتتا ستاخت   ذراا بتا و دستتگاه شتماریهه  

های موش به سیری پرتوهای ساما در ایهام ایجام شه. ایهازه آلمان

یگاری تابش منظور بررسی توزیع بیولو یکی ترکیب، از راه طیف

 HPGeو بتا استتفاده از آشکارستاز    ساما با قتهرا تفکیتک بتاال    

 تورا سرفت. 

 
Sc یند رادیوشیمیاییاتهیه و فر 2.2

64 

Sc
ت ت طبیعی  3O2Scف هه mg83/0دهی تابشبا استفاده از  43

s. شار یتوترویی سرمتایی برابتر   
2

n/cm 9093×5/3  ه متها زمتان   بت

h47 دهتی  تتابش ی کتور ت ویواتی تاران تولیته شته. یمویته   ادر ر

( HClو سپس در استیهکلریهریک )  ،سردروز  7شهه را به مها 

M3    3 ح  شه و به آرامی حرارا داده شته تتا م لتولScCl   بته

دست آیه. م لول حاتت  ستپس بتا آت موطتر بته حجتم یاتایی        

ml90  دست آمهه و خلوص رسایهه شه. ارزیابی ک  پرتوزایی به

Sc یی پرتوزاهسته
ش سامتای  یگتاری تتاب  تولیه شهه، با طیتف  43

ایجتام شته.    HPGe قهرا تفکیک باال با استتفاده از آشکارستاز  

( به دست آمته.  mCi3/2) MBq9/75 پرتوزایی ک  توریباً برابر با

3ScCl خلوص رادیوشیمیایی م لول
و سیستم  ITLCبه روش  43

 بررسی شه.  969 % متایول90حالل آموییوم استاا 

 
Sc-DOTMPتهیه و مشخصات  2.4

64  

دهه. برای تعیین را یشان می DOTMP، ساختار شیمیایی 9شک  

ی هتایی بترای تعیتین بتازده    دارسازی باینه، آزمتایش ی یشانبازده

Sc-DOTMPترکیب 
 2069های وزیی فلو بته لیگایته   در یسبت 43

هتای وزیتی   های موتلتف ایجتام شته. در یستبت    pHو در  3069تا 

، و بتتت یگتته داشتتتهثا (mg35/0موتلتتف، موتتهار رادیوایووتتتو  )

ی دهنتهه موهار لیگایه به تهری  تغییر داده شه. یتای  حات  یشان

و در  3069دارسازی خوت ترکیتب در یستبت وزیتی    ی یشانبازده

7=pH   بود و بنابراین م لول یاایی برای توریق به مهل حیوایی بتا

Sc-DOTMP ه شتته. ترکیتتب تاختتتتن یستتبت وزیتتی س تایتت
از  43

 وودناف

 
 

-9،4،8،90-تتراآزاستتتیکلودودکان -9،4،8،90 فرمتتتول شتتتیمیایی .1شـــک  

 (.DOTMPتترامتیلن فسفوییک اسیه )

 

cc2/2 3 م لولScCl      پس از دوبار خشتک کتردن )بتا پرتتوزایی

MBq5/97  معتتادلmg35/0 )Sc
)بتتا  DOTMPاز  mg70بتته  43

آن در هیهروکسیهستتتهیم  کتتتردن( و حتتت  9630یستتتبت وزیتتتی 

(NaOH)M 5/0  و شه تایهpH  رسیه. م لتول یاتایی    7یمویه به

بر روی حرارا مالیم سرمکن و ستپس بته    min90ابتها به مها 

سرفتت. خلتوص    قترار  C10˚ در حمام آبی بتا حترارا   h9مها 

Sc-DOTMPرادیوشتتیمیایی ترکیتتب  
 بتته دستتت آمتتهه، بتتا     43

% 90و بتا استتفاده از حتالل آمتوییم استتاا       ITLCکتار بتردن    به

 تعیین شه.  969متایول 

 
 بررسی پایداری آزمایشگاهی 2.6

Sc-DOTMPپایهاری آزمایشگاهی ترکیب 
داری آن ، با یگته 43

. شهپس از تایه بررسی  h47، به مها pH=7در دمای اتاق و در 

و  ITLCدر این راستا، خلتوص رادیوشتیمیایی ترکیتب بتا روش     

های زمایی منظم و  بته کتار    در بازه 969 % متایول90آموییم استاا 

 هتتتای استتتتایهارد کنتتتترل کیفتتتی، بررستتتی شتتته.    روش بتتتردن

از ایتاتای   cm5/9ی ،  لکته بتر روی فاتتله   TLCبه منظور ایجام 

قتترار سرفتتت و در م لتتول فتتاز مت تترک  cm90کارتتل بتته طتتول 

 قرارداده شه.

 
 بررسی توزیع بیولوژیکی در موش   2.1

Sc-DOTMPبررسی توزیع بیولو یکی ترکیب 
در پن  ستروه   43

از ترکیب یاایی  cc3، ایجام شه. g35الی  25موش با وزن توریبی 
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هتتا ( از طریتتق رو وریتتهی دم متتوشµCi/cc3/3 پرتتتوزایی )بتتا

توریق شه. سپس با قرار دادن حیوایاا در اتاق دی اکستیهکربن،  

کشتته و تشتریح    ،پس از توریق h912و  13، 47، 24، 4به ترتیب 

ها کشته و تشریح مایی، یک سروه از موشی زشهیه. در هر یوطه

های هر حیوان جها، و پرتوزایی هر کهام با ها و ایهامشهیه. بافت

، یگاری ساما تعیین شه. در ایتن آزمتایش  استفاده از دستگاه طیف

تجمعتی در هتر ستترم از استتووان ران بترای بته دستتت       پرتتوزایی 

% 90هتا  آوردن جلت اسکلتی ک ، با فرض این که وزن استووان

دهنته، در یظتر سرفتته شته. توزیتع      متی  وزن ک  بتهن را تشتکی   

% ک  7پرتوزایی در خون ییو با در یظر سرفتن این فرض که خون 

[. 98، 7،، 8] دهتته، تصتت یح شتتهوزن بتتهن متتوش را تشتتکی  متتی

های موتلف به تورا درته پرتتوزایی  توزیع پرتوزایی در ایهام

 [.7، 8]  اسبه شه(، مID/g%توریوی بر هر سرم ایهام )

 
 ها و بحث یافته. 4
Sc تولید 4.1

64
  

3O2Sc هتتهفدهتتی تتتابشاز 
 ت تتت  h47طبیعتتی در متتها   45

s. شتتتار یتتتوترویی 
2

n/cm 9093×5/3  رادیوایووتتتتو ،Sc
بتتتا  43

بته متها   ،)MBq/mg 57/993 mCi/mg)95/3 یپرتوزایی ویژه
ی پرتتوزای  ه. خلوص هستهمبه دست آ دهی،تابش پس ازروز  7

Sc
یگتاری سامتا بررستی شته کته در طیتف       با استفاده از طیف 43

Sc ی مشوصتتتهحاتتتت  فوتتتط دو قلتتته 
 keV9920و  771در  43

جا که عنصر استکایهیم دارای یتک   از آن (.2)شک   مشاههه شه
Scایووتو  )تک

کتتور،  ادر ردهی تابش( است، معموالً هنگام 45
Sc به ریر از تولیه

، ایتظار تشکی  رادیوایووتو  دیگری از این 43

Scعنصر ماینه 
رود. اسرشه احتمال این وجتود دارد کته بتا    یمی 48
Ca(، رادیوایووتتو   n,pوقود واکنش )

تشتکی  شتود، امتا بتا      45
بترای   n,p( )b095/0( و )n,γهتای ) موطتع واکتنش   موایسه سطح

Ca
Scبرای  b2/28در برابر  45

توان به این یتیجه رسیه کته  (، می43

Caاحتمال تشکی  
ی % است. بنابراین خلتوص هستته  9تر از کم 45

Sc یپرتتتوزا
  [.93% خواهتته بتتود ] 17شتتهه، بتتیش از  تولیتته  43

3ScCl خلوص رادیوشیمیایی م لول
43
-طیتف از  ییو بتا استتفاده    

 % 90آمتتتتتوییم استتتتتتاا   و حتتتتتالل ITLCبتتتتتتا و  یگتتتتتاری

Scمتایول بررسی شه که در این روش 
با حتالل بته ستمت بتاال      43

 .(3مایه )شک  ه و در پایین کارل باقی میکنحرکت یمی

 
 

3ScClم لول  HPGeطیف . 2شک  
 مورد استفاده در این پرو ه.43

 

 
 

3ScCl یازک کارلی م لولی رادیوکروماتوسرافی الیه. 4شک  
با آموییم  43

 (.º =Rf)9ی شماره اتمنوبا استفاده از کارل  969% متایول 90استاا 
 

Sc-DOTMPتهیه و مشخصات  4.2
64 

هایی برای تعیتین  دارسازی باینه، آزمایشی یشانبرای تعیین بازده
Sc-DOTMP ترکیتتبی بتتازده

هتتای وزیتتی فلتتو بتته یستتبت در 43

ایجتام شته کته یتتای      های موتلتف  pHو در  3069تا  2069لیگایه 
دارستازی ختوت ترکیتب در    ی یشتان ی بتازده دهنتهه حات  یشان
بتود. ایتن یتیجته در متورد یستبت       pH=7و در  3069یسبت وزیتی  

[ یودیک استت.  3[بایرجی و همکاران  یوزیی با یتای  منتشر شهه

بنابراین م لول یاایی برای توریق به مهل حیتوایی، بتا ایتن یستبت     
Sc-DOTMPشتته. ترکیتتب  وزیتتی ستتاخته

و خلتتوص ، تایتته 43
 متتایول   %90و آمتوییم استتاا    ITLCرادیوشیمیایی با استفاده از 

  یگتتتاری بتتتتا تعیتتتین شتتته. در ایتتتن روشو دستتتتگاه طیتتتف 969
Sc-DOTMP

کنه، در حالی حالل به سمت باال حرکت میبا  43

Sc-DOTMPمایته. ترکیتب   در پایین بتاقی متی   3ScCl که
بتا   43

  DOTMPاز  mg70% بتتا استتتفاده از 15شتتیمیایی خلتتوص رادیو
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 )بتتا یستتبت وزیتتی فلتتو بتته    pH=7بتتا  3ScCl از م لتتول cc2/2و 
 (.4)شک   ( به دست آمه9630لیگایه 

 
 

Sc-DOTMPکارتلی ترکیتب   رادیوکرومتاتوسرافی  . 6شک  
ا آمتوییم  بت  43

در یستبت وزیتی    9ی شتماره  اتمتن وبا استفاده از کارتل   969% متایول 90استاا 

 (.Rf%=30) 9630لیگایه به فلو 

 
 بررسی پایداری آزمایشگاهی  4.4

Sc-DOTMP پایهاری آزمایشگاهی ترکیب
داری آن ، با یگته 43

پس از تایه بررسی شه.  h47، به مها pH=7 در دمای اتاق و در

م یو حتالل آمتوی   ITLCخلوص رادیوشیمیایی ترکیتب بته روش   

زمایی منظم با بته کتار بتردن     هایدر بازه 969 متایول -%90 استاا

استایهارد کنترل کیفی، بررستی شته. یتتای  حاتت  از      هایروش

ITLC پایتهاری   یدهنتهه ، یشانایهیشان داده شهه 5در شک   که

تتر از  شتهه در شترایط آزمایشتگاهی فتوق )بتیش      ترکیب تشکی 

 پس از تشکی  است. h47%(، تا 10

 
 بررسی توزیع بیولوژیکی در موش   4.6

Sc-DOTMP، جلت ترکیب 9و جهول  3در شک  
در ایتهام   43

هتای  در ستاعت  ID/g%های موتلف مهل موش تورا و بافت

استتت. یتتتای  مطالعتتاا  موتلتتف پتتس از توریتتق یشتتان داده شتتهه

پتس از   h4بتاالترین جتلت استتووایی،     یدهنههبیولو یکی یشان

ی . جلت مشاههه شهه در استووان ران در این یوطته استتوریق 

ها برابر بتا  جلت معادل ک  استووانو % بوده، 57/3زمایی برابر با 

ی سیتری شتهه  م اسبه شتهه استت کته بتا جتلت ایتهازه       99/33%

Banerjee  و  13/3ش بتتته موتتهار  و همکتتارای%ID/g 82/3  بتتته

Sm-DOTMP ترتیب برای
Sm-EDTMPو  953

و بتا   ،مشابه 953

  ی ایتتن ستتروه بتترای  سیتتری شتتهه ایتتهازه ID/g83/4%موتتهار 

Yb-EDTMP
شنتین بتا موتهار    هتم . ]3[ استت یودیک  توریباً 985

 بترای  ID/g 23/4%  همکتارایش  و Dasی آمهه ه دستب جلت

Lu-DOTMP
 .  ]97[ است توریباً یودیک 988

 
 

 
 

Sc-DOTMPکارتلی ترکیتب   رادیوکرومتاتوسرافی  . 1شک  
ا آمتوییم  بت  43

یستتبت وزیتتی پتتس از تشتتکی  ترکیتتب در  h47و  24، 969% متتتایول 90استتتاا 

 .9630لیگایه به فلو 

 

 
 

  ( ترکیتتبID/g%)ایتتهام درتتته پرتتتوزایی توریوتتی بتتر هتتر ستترم  . 4شــک  

Sc-DOTMP
پتس   h912و  13، 47، 24، 4های موتلتف متوش در   در ایهام 43

 .از توریق
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Sc-DOTMPالگوی توزیع بیولو یکی ترکیب . 1جدول 
 در موش 43

%ID/g 

 h4 h24 h47 h13 h912 هاایهام

 05/0±00/0 95/0±09/0 31/0±74/0 88/0±20/0 84/9±07/0 خون

 07/0±09/0 25/0±02/0 24/0±04/0 94/0±03/0 54/0±04/0 قلب

 39/0±03/0 49/0±03/0 29/0±04/0 30/0±05/0 81/0±99/0 ریه

 05/0±00/0 39/0±02/0 44/0±04/0 28/0±04/0 31/0±97/0 معهه

 07/0±09/0 95/0±02/0 55/0±99/0 53/0±93/0 33/0±01/0 روده

 71/0±94/0 2/9±01/0 83/9±98/0 42/9±98/0 10/0±03/0 کبه

 49/0±08/0 31/0±03/0 23/0±05/0 03/9±99/0 17/0±92/0 ط ال

 38/0±01/0 99/9±98/0 23/0±28/0 52/9±33/0 32/2±55/0 کلیه

 24/9±93/0 10/9±03/0 85/9±98/0 97/2±92/0 57/3±42/0 ران استووان

 
-آمهه، مشتاههه متی   های بیولو یکی به دستبا توجه به داده

 شویهسی رادیودارو از ختون، توریبتاً ستریع    شود که سرعت پاک

پس از  h47است. جلت سریع در کبه و افوایش جلت در آن تا 

( مشاههه شه. این جلت در کبه با توجه بته  ID/g83/9%توریق )

3ScCl هایی که در مورد می  ذاتیسوارش
بته جتلت در کبته     43

و همکتتارایش در متتهل  Rosoff ییتتو موتتهم و همکتتارایش وکتته 

[. 91، 93] رستته، طبیعتتی بتته یظتتر متتیایتتهستتوارش کتتردهحیتتوایی 

دست آمهه در این پرو ه بتا  الگوی توزیع بیولو یکی به  یموایسه

 الگوی توزیتع ستوارش شتهه در کتار موتهم و همکتارایش بترای       

3ScCl
  ختواهی بتاالی ترکیتب   ی تمایت  استتووان  دهنهه یشان ،43

Sc-DOTMP
3ScCl برابر تمای  ذاتی جتلت در کبته  در  ،43

43 

 استتت. توزیتتع مایتتهساری رادیتتودارو در کبتته پتتس از سلشتتت    

h13 (%ID/g 2/9 قاب  توجه بود که با در یظر سرفتن جلت در )

توان یتیجه سرفتت کته رادیتودارو هتم از طریتق      کلیه و معهه، می

 است.مسیر کلیوی و هم کبهی دفع شهه

 

 گیرینتیجه. 6

Sc-DOTMPترکیتتب 
دارستتازی و خلتتوص ی یشتتانبتتا بتتازده 43

Sc%( بتا استتفاده از   15رادیوشیمیایی باال )باالتر از 
تولیته شتهه    43

3O2Sc ت تتتت بمبتتتاران یتتتوترون حرارتتتتی هتتتهف
 لیگایتتته و  45

 ، ساخته شه. این ترکیتب، DOTMPآمینوفسفوییک حلووی پلی

 h47تتا   pH=7پایهاری آزمایشگاهی باالیی در دمتای اتتاق و در   

پس از تشکی  از خود یشان داد. یسبت وزیتی تشتکی  کمتپلکس    

ها، بین که در سایر پژوهش EDTMPبرای برخی لیگایهها ماینه 

در این پرو ه با یستبت وزیتی    ،سوارش شهه است 9به  350تا 250

. در ستتاخت ایجتتام شتته  3069 تتتربستتیار پتتایین  لیگایتته بتته فلتتو  

تتر   ینییستبت وزیتی پتا    شته ایتن   هر ،خواهرادیوداروهای استووان

باتتری خواهته داشتت.     یاستتفاده در بیمتاران یتیجته    برای ،باشه

 یدهنههبررسی توزیع بیولو یکی این ترکیب بر روی موش، یشان

پتتس از  h4( ~%8/3بتتاالترین جتتلت استتکلتی در استتتووان ران ) 

-سریع از خون بود. این یتیجه با یتای  به  توریق، پاک شهن توریباً

 و DOTMP دارستازی در یشتان هتا  پژوهشدست آمهه از سایر 

 یکسان است. ، توریباEDTMPًلیگایه مشابه 

هتای  این پژوهش مؤیه این مطلب استت کته ایووتتو    یتای  

Sc ویژه رادیوایووتو  به اسکایهیم
قابلیت تشتکی  کمتپلکس    48

، و پتایستی   DOTMPآمینوفسفوییک اسیه حلوتوی  با لیگایه پلی

ای و در  ی پوشتکی هستته  ی درمتایی در حتوزه  ای استتفاده الزم بر

هتای پستتان،   ی تسکین دردهای استووایی یاشتی از سترطان  زمینه

تتوان در آینتهه در متورد    شنتین متی  هتم  .پروستاا و ریه را داریه

Scساخت این رادیودارو با رادیوایووتو  
عمتر  که دارای ییمته  48

d48/3  مناستتب و ایتتر ی سامتتای keV951    استتت بتته منظتتور

 keV942شنین تابش بتایی با ایتر ی متوستط   تصویربرداری و هم

 .یمود درمان تومورها، اقهاممناسب برای 
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