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تعیین شرایط بهینهی ریفامپیسین نشاندار شده با تکنسیم 99m-برای کاربردهای تصویربرداری
از عفونت سلی
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چکیده :تهیه و توسعهی عاملهای تشخیص عفونتها در تشخیص گونههای مقاوم بهه درمهان ،بهه دلیهل مه و و میه نايها اع عفونهت ایه نهو
گونهها اع جمله باکت ی قارچا سل ض ورت مهما در مطالعههای بالینا تلقا مايود .در ای مطالعه ،ي ایط مختلف محیطا به ای نشهاندارسهاعی
س یع و کارآمد آنتابیوتیك ریفامپیسی به وسیلهی تكنسیم 99m-ب ای استفادهی نهایا اع آن در تشخیص بالینا عفونتهای سل بهینههسهاعی يهد.
خلوص رادیويیمیایا به روش ک ومهاتوگ افا سه یع الیههی نهاع
کنته ه

به روی کاغه واتمه يهمارهی  1در حهل متیهلاتیهلکتهون و سهالی ن مها

يه هد .عامهههلههههای عمهههان ،دمههها ،مقهههدار یهههون قلهههع و  pHمحهههیط در ف اینهههد نشهههاندارسهههاعی مهههورد مطالعهههه قه ه ار گ فتنهههد؛ دمهههای

اتهها ( 27درجهههی سههانتاگه اد) ،pH=7 ،مقههدار  20میك وگ ه م قلههع کل یههد ،يه ایط بهینههه به ای نشههاندارسههاعی یههك میلههاگه م ریفامپیسههی بهها
مقدار  2میلاکوری تكنسیم 99m-به يكل پ تكنتات تاعه دويیده يده اع مولد را ف اهم نمود .تحت ای يه ایط خلهوص رادیويهیمیایا کمهپلك
نشاندار  85تا  90%تعیی يد .کمپلك

نشاندار پایداری قابل توجها در حضور س م انسانا در  37درجه و در محلو نهایا رادیودارو تا  6سهاعت

اع خود نشان داد.

کلیدواژهها :ریفامپیسین ،تکنسیم ،99m-نشاندارسازی ،عفونت سلی

Determination of optimized conditions for 99mTc-labeled riphampicin
Preparation for tuberculosis imaging applications
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Abstract: Developing of new infection imaging agents is a mandate in the detection of resistant
species in the clinic due to the mortality of various new strains of bacteria including mycobacterium
tuberculosis. In this study, various conditions were optimized for the rapid and efficient labeling of
rifampicin antibiotic labeled with Tc-99m for ultimate use in infection imaging. Radiochemical purities
were checked by RTLC using methyl ethyl ketone, and normal saline on Whatman No.1 paper. The time,
temperature, ligand concentration, stannous ion amount, pH were optimized in the radiolabeling process
and the best conditions were room temperature, pH 7, 20 micrograms of stannous chloride for 1 mg of
rifampicin solid and 20 mCi of freshly milked technetium-99m pertechnetate. The complex demonstrated
satisfactory stability in the presence of human serum and final formulations for 6 hours.
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 .1مقدمه

سههوخت و سههاعی اسههت ،عمههان کوتههاها ب ه ای کمینهههسههاعی دع

بیماری سل یكا اع بیماریهای میك وبا اسهت کهه تشهخیص بهه

دریهافتا بهدن اسهت .تكنسههیم 99m-بها گسهیل پ توههای گامههای

یكها اع مههمته ی معضهلت

کمان ژی ( )140 keVبا به هی بهاال ( )90%و الكته ون واپايهیده

موقع آن ب ای دارودرمانا مناسه

سدهی جدیهد مهیلدی يهناخته يهده اسهت و له ا نیهاع بهه در

مايود .پ تو گامای کهمان ژیها اع بهدن خهاری مهايهود کهه بهه

راهکارهای جدید تشخیصا اع جملهه پشيهكا هسهتهای ،یكها اع

راحتا آيكارساعی مايود ].[10

ای موردها است ] .[1آژان

بی المللا ان ژی اتمها در تهدار

بها توجهه بههه اهمیهت رادیوداروههای تشخیصهها عفونهتهههای

یك ب نامهی جامع ب ای حل ای مشكل با به هگیه ی اع پشيهكا

باکت ی قهارچا سهل و حساسهیتههای پهیش اع ایه ذکه يهده،

هستهای است ].[2

مطالعههای گست دهای ب روی آنتابیوتیكهای نشهاندار ویهوهی

مقاومت دريت -باکت ی سل در ب اب داروهای ضهد سهل در

ای نو ریشجانداران در کشورهای جهان دوم مبتل به يكلههای

کشورمان و در جهان در حا افشایش است .نتایج یهك پهووهش

مقاوم به درمان ای عفونتها آغهاع و بهه نتیجههههای مناسهبا نیهش

در مبتلیههان بههه بیمههاری سههل و نقههش مقاومههت دارویهها و میههشان

رسیدهاند .ب ای مثا ت کی

مشدوجا اع ایشونیاعید (آنتابیوتیك

ساعگاری بیماران با روند درمانا در استان ماعندران ،لهشوم تعیهی

مهم درمانا در بیماری سل) و مولكو چنگكا  DTPAتولید و

حساسیت دارویا و انجام نظارت دقیق به رونهد درمهانا بیمهاران

ب ای نشاندارساعی با تكنسیم 99m-به کار رفتهه اسهت کهه البتهه

مبتل به سل را به دلیل مساعد بودن يه ایط اقلیمها در بسهیاری اع

پایداری ای ت کی

مشدوی بها مشهكل مواجهه بهوده اسهت ].[11

نقاط کشور ب ای بقای باکت ی نشان داد ] .[3یك راهکار مناسه

مطالع هههههای محههدودی ب ه ای نشههاندارسههاعی دو آنتههابیوتیههك

تشههخیص بیمههاریهههای عفههونا بههه روش هسههتهای ،اسههتفاده اع

ایشونیاعید و اتامبوتو با تكنسیم 99m-بدون گشارش گسهت دهی

آنتابیوتیكهای نشاندار است ].[4

نتایج و بدون استفاده اع مادهی کالیتساع انجام يده که بهه نظه

در گ يته بسیاری اع آنتابیوتیهكهها توسهط پهووهشگه ان

مارسد مشهكل الهلا ،پایهداری محصهو بهوده اسهت ] .[12دو

نشاندار يده و در تشخیص بیماریهای عفونا در انسهان و یها در

آنتابیوتیك پیچیدهی دیگ یعنا ،است پتومایسی و اریت ومایسی

مد های جانوری مورد اسهتفاده قه ار گ فتههانهد .مههمته ی ایه

نیههش بههدون تشهه یج نتههایج عیسههتا نشههاندارسههاعی و گههشارش

رادیوداروها سیپ وفلوکساسی است که اع سها  1992در ایهاالت

يدهاند ].[13

()1

متحده با تكنسیم 99m-نشاندار يده و با نهام کیهت انفكسهیون

در مهمت ی ای مطالعهههها ،ت کیه

نشهاندار مهوردنظ ایه

در انسان به کار رفته است ] .[5در کشهور مها نیهش ایه رادیهودارو

مطالعه یعنا ،آنتابیوتیك ریفامپیسی (يكل  )1نشاندار يهده بها

تولید و به به هب داری رسیده است ] .[6بسهیاری اع ت کیه ههای

تكنسیم 99m-دارای ویوگاهای مناس

نشاندار ،دیگ آنتابیوتیكها اع جملهه ونكومایسهی نیهش توسهط

بههوده و مطالع هههههای جههالبا ب ه ای تهیهههی کیههت آن انجههام و بهها

گ وههای پووهشا داخلها بهه م حلههی آعمهون حیهوانا رسهیده

کیتههای سیپ وفلوکساسهی و چنهد کیهت تشهخیص عفونهتهها

اسهههت ] .[8 ،7دیگه ه گه ه وهههههای پووهشههها نشهههاندارسهههاعی

هم اه با تصوی ب داری گشارش يده اسهت ] .[14بهه دلیهل همهی

آنتابیوتیكهای همگ وه سیپ وفلوکساسی را انجام دادهاند ،امها

موفقیت نسبا ،در ای پووهش نیش سعا يهده اسهت ایه ت کیه

ب ته ه ی آنهههها در آعمهههونههههای جهههانوری نسهههبت بهههه خهههود

ب ای مصارف داخل کشور مورد ب رسا اولیه نشاندارساعی قه ار

سیپ وفلوکساسی تاکنون به اثبات ن سیده است ].[9

تولیهد و تصهوی ب داری

گی د .در ایه مقالهه ،روش بهینههی تولیهد و کنته

تكنسیم 99m-به دالیل عیادی متداو ته ی رادیونوکلیهد در

ت کی

مصارف پشيكا هستهای است ،نیم -عم ی در حهدود  6سهاعت

نشاندار اع ریفامپیسی (یكا اع مهمت ی داروهای سل) با

تكنسیم 99m-مورد بحث ق ار گ فته است.

دارد که در عی حا که عمانا طوالنا ب ای ب رسها ف اینهدهای
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کیفها یهك

تعیی ي ایط بهینهی ریفامپیسی نشاندار يده با تكنسیم. . . 99m-

 1.2کنترل کیفی نمونهی آنتیبیوتیک ریفامپیسین

(الف)

با استفاده اع ک وماتوگ افا الیه ناع

ب روی سیلیكاژ  ،کنته

کیفا يیمیایا مادهی اولیهی ریفامپیسی انجهام يهد .به ای انجهام
ای مهم ،اع فاع متح

يامل مخلوط اتیل اسهتات و هگهشان بهه

نسبت حجما  25:75استفاده يد .نتایج نشهان داد کهه ههی گونهه
ناخالصا قابل مشاهده در مادهی اولیههی جامهد اسهتفاده يهده در
نشاندارساعی وجود ندايت Rf .مادهی الهلا ب ابه  0/66تعیهی
يد ].[15
 2.2نشاندارسازی ریفامپیسین با تکنسیم99m-

ابتههدا  20میلههاگهه م قلههع دوآبههه بههه  100میك ولیتهه محلههو

(ب)

هیدروکل یك اسهید  0/1مهوالر اضهافه و در حمهام آب گه م در
دمای  80درجهی سانتاگ اد تا انحل کامل ح ارت داده يده با
آب مقط به حجم  10میلالیت رسانیده يد تا محلولا با غلظت 2
میك وگ م ب میك ولیت حالهل يهود .مقهدار  4میلهاگه م پهودر
تاعهی ریفامپیسی در  1میلالیت آب مقط حل و  10میك ولیت اع
محلو قلع کل ید تهیه يده به آن اضافه يد pH .مخلوط توسهط
هیدروکل یك اسید و یا سود  0/1موالر تنظهیم يهد .آنگهاه 150
میك ولیت ( 370مگابك ) اع محلو تاعه دويهیده يهده اع مولهد
تكنسیم به مخلوط افشوده يده و در دماهای مختلف با اسهتفاده اع
ک وماتوگ افا کاغ ی س یع ب ای مدت  2سهاعت تحهت کنته

شکل ( .1الف) ساختار يهیمیایا آنتهابیوتیهك ریفامپیسهی و (ب) بخشها اع
ساختار احتمالا ت کی

رادیويیمیایا ق ار گ فت.

نشاندار.

 3.2کنترل رادیوشیمیایی

 .2مواد و روشها

 1.3.2تعیین مقدار پرتکنتات آزاد

آنتههابیوتیههك ریفامپیسههی اع يهه کت داروسههاعی ایهه ان دارو

در محلو نشاندار يده تعیی درلد پ تكنتات آعاد با استفاده اع

تهیهههه يهههد .محلهههو ههههای ن مههها سهههالی و بهههاف بهههه کهههار

متیل اتیهل کتهون بهه

ک وماتوگ افا کاغ ی س یع و فاع متح

اع خشك يدن کاغ در دمای اتا بهه مهدت 5

رفتههه بهه ای نشههاندارسههاعی اع خلههوص بههاال ب خههوردار بههوده

انجام رسید .پ

و بهههها لههههافاهههههای کههههویتك ( 0/22 )1میكهههه ون لههههاف

دقیقه و ب ش آن به قطعات  1سانتامت ی يمارش توسط يمارنده

يهههههدند .اع دسهههههتگاه ک ومهههههاتوگ افا الیههههههی نهههههاع

انجام يد.

( )TLC Foil F 1500/LS 254, Germanyو کاغ سهیلیكاژ
اسهتفاده يهد .در ک ومهاتوگ افا الیههی نهاع

سه یع (،)ITLC

 2.3.2تعیین مقدار شکل کاهیده و هیدرولیز شدهی تکنسیم

در محلو نشاندار يدهی نهایا ،تعیهی درلهد ایه يهكلهها بها

کاغهه های واتمهه يههمارهی  1بهها اسههتفاده اع پوینههدهی مههد
( (Bioscan AR2000, Franceخوانده يهد 99mTc .بهه يهكل

استفاده اع ک وماتوگ افا کاغه ی سه یع و فهاع متحه

سهالی

سدیم پ تكنتات ( )Na99mTCO4و اع ط یق يویش مولد تجاری

ن ما به انجام رسید .کاغ پ

موجود در کشور (پارس ایشوتوپ -ای ان) تهیهه و مهورد اسهتفاده

مدت  5دقیقه ،و ب ش آن به قطعات  1سانتامت ی توسط يمارنده

ق ار گ فت.

يمارش يد.
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 4.2بررسی پایداری کمپلکس ریفامپیسین -تکنسیم 99m

کنت

ب رسا پایهداری کمهپلك  ،بهه وسهیلهی ک ومهاتوگ افا الیههی
نههاع

دیگ ناخالصاها با استفاده اع دیگ سیستم حل یعنا

سههالی ن مهها نشههان داد کههه آنتههابیوتیههك نشههاندار در Rf =0/7

سهه یع ( )RTLCانجههام يههد .یههك نمونههه اع کمههپلك

مشاهده يد و ت کی هایا مانند کلوییهد و يهكلههای کاهیهده و

ریفامپیسههی  -تكنسههیم  )37 MBq( 99mبههه مههدت  2سههاعت در

هیدرولیش يده در پایی کاغ باقا ماندند (يكل .)3

دمای محیط ق ار داده يد و تهیهی ک ومهاتوگ امههای پ تهوعا بها

خلوص رادیويیمیایا  90درلد تعیی يد کهه در مقایسهه بها

پ تههوعا در فالههلههههای

خلههوص رادیويههیمیایا  85%بههه دسههت آمههده در م جههع ] [14بهها

عمانا معی به انجام رسید .ب ای مطالعهی پایهداری سه م500 μl ،

اسهههتفاده اع ک ومهههاتوگ افا مهههایع بههها فشهههار بهته ه البتهههه روش

اسهتفاده اع ک ومههاتوگ افا الیهههی نهاع

اع اضافه يهدن بهه  36/1مگهابك

اع س م تاعهی خون انسان پ
( 976میك وکوری) اع کمپلك

نشههاندارسههاعی تق یب هاس یكسههان اسههت امهها دو ناخالصهها مهههم در

ریفامپیسی  -تكنسهیم 99m -در

ک وماتوگ ام م جع ] [14مشاهده مايود.

◦

یهههك ویههها ههههمعده و در دمهههای  37 Cبهههه مهههدت  5سهههاعت
گ ماگ ه اری يههده و نمونههههههای  5میك ولیت ه ی ب ه ای تجشیهههی
ک وماتوگ افا الیهی ناع

 1.3بهینهسازی شرایط
 1.1.3قلع کلرید

س یع مورد استفاده ق ار گ فت.

اث قلع کل ید در نشاندارساعی آنتابیوتیك بسیار جاله

اسهت،

در حهههالا کهههه مقهههدار کهههمتهه اع  20میك وگهه م آن بهه روی

 .3یافتهها و بحث
در بهت ی ي ایط نشاندارساعی که در عی بهه آن ايهاره خواههد

نشاندارساعی ت کی

يد نتیجهههای بهه دسهت آمهده اع ک ومهاتوگ افا الیههی نهاع

ایجههاد مههانمایههد حههدود  20تهها  25میك وگهه م آن در تمههاس

س ه یع ،در فههاع متح ه

بااث است و یا نتایج غی قابل تك ارپ ی ی

متیههل اتیههل کتههون نشههان داد کههه میههشان

با  4میلاگ م مادهی اولیه آنتابیوتیك بهت ی نتیجه را بهه دسهت

نشاندارساعی ریفامپیسی با تكنسیم 99m-در حضهور کاهنهدهی

مادهد (يكل  .)4به درسهتا مشهخص نشهده اسهت کهه افهشایش

نشهاندار

مقدار قلع چه اث منفا در باعده نشاندارساعی آنتابیوتیهك دارد

يده ◦ ،تا  0/05بوده است ،در حالا کهه  Rfتكنسهیم 99m-آعاد

ولهها ممك ه اسههت ایجههاد دیگ ه يههكلهههای کاهیههده و تشههكیل
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