مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی
دوره نهم ،شماره سی و چهار  -بهار 1398

تهیه و ارزیابی خلوص تاکسول نشاندار و بررسی میزان جذب آن در موش توموری
.1

گروه پرتوپزشکی ،دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران

.2

پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ،تهران.

چکیده

سابقه و

هدف :تاکسول یک جزء شناخته شده برای پیگلیکوپروتئین است که مقاومت دارویی را به سلولهای سرطانی القاء میکند .از اینرو

نشاندارسازی آن بهعنوان یک ابزار برای تصویربرداری فعالیت انتقالدهنده پیگلیکوپروتئین و تشخیص مقاومت دارویی اولیه مورد استفاده قرار می-

گیرد .هدف از این مطالعه تهیه تاکسول نشاندار و بررسی میزان جذب آن در تومور بهمنظور ارزیابی محل تومور و میزان مقاومت تومور به دارو است.

مواد و

روشها :تاکسول با تکنسیوم بهروش مستقیم نشاندار گردید و سپس خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس مورد ارزیابی قرار

گرفت .در ادامه پایداری و توزیع بیولوژیکی در موشهای دارای تومور مالنوما بررسی شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد که خلوص رادیوشیمیایی کمپلکس بیش از  %09است .پایداری قابل مالحظهای ( )%46/46تا  66ساعت

مشاهده گردید .نتایج توزیع بیولوژیکی تجمع باالیی از کمپلکس نشاندار ( ،)6/11%در تومور را نشان داد.
نتیجهگیری :جذب باالی کمپلکس در کبد بهعنوان ارگان متابولیزه کننده و دفع کننده و تومور مربوطه دیده شد .تجمع اکنیویته
در تومور نشاندهنده حساس بودن سلول های موجود در تومورهای مالنوما به جذب تاکسول بوده و امکان تشخیص محلهای درگیر با
تومور با استفاده از این ترکیب است .بهطور کلی بر اساس یافتهها میتوان نتیجهگیری کرد که ترکیب دارای قدرت اتصال به تومور بوده و
با وجود دفع کبدی صفراوی قابلیت استفاده بهعنوان رادیو داروی تشخیصی را دارا است.

واژههای کلیدی :تاکسول ،مالنوما ،تشخیص تومور.

مقدمه
تاکسول یک آلکالوئید گیاهی است که از درخت سرخدار تهیه
میشود و بهعنوان یک عامل ضدمیتوز توسط اتصال به

که مقاومت دارویی را درتومورها و سلولهای سرطانی ،از طریق
افزایش انتشار داروهای شیمیدرمانی و در نتیجه کاهش غلظت
داخل سلولی تومورها ،القا کرده و بهعنوان مانعی جهت استفاده
از داروهای شیمیدرمانی است .تصویربرداری مولکولی با

میکروتوبول و افزایش پلیمریزاسیون آن فعالیت میکند (،2

استفاده از دوربین گاما و یا دوربین پوزیترون میتواند به تعیین

پیگلیکوپروتئین یک پروتئین با وزن  179کیلو دالتون است

تولید

 .)12تاکسول توسط پیگلیکوپروتئین تأثیرپذیر است.

نویسنده مسئول:
پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
پست الکترونیکیmgandomkar@aeoi.org.ir :

تاریخ دریافت1501/2/1 :

تاریخ پذیرش1504/1/1 :

عملکرد این مقاومتها در تومور کمک کند .استفاده از
تصویربرداری

پوزیترون

بهدلیل

هزینه

باالی

رادیوتوکلیدهای پوزیتروندهنده با محدودیت روبرو است
ولیکن استفاده از رادیونوکلیدهای گامادهنده مانند ژنراتور
رادیوایزوتوپی مولیبدن  -00تکنسیوم 00ام و یا ایندیوم 111
اقتصادیتر و همچنین رایجتر است ( .)1،4،15در میان این
رادیونوکلیدها ،تکنسیوم 00ام بهدلیل مشخصههای ویژهاش
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(نیمهعمر مناسب ،انرژی مناسب ،تولید راحتتر) بالغ بر 61

درجه سانتیگراد حرارت داده شد .پاس از خناک شادن ویاال

درصد از کاربردهای تشخیصی در حوزه پزشکی هستهای را به

خلوص رادیوشیمیایی ترکیب تاکساول نشااندار شاده توساط

خود اختصاص داده است .این رادیونوکلید در فرمهای مختلف

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال بررسی شد.

گردد .یکی از روشهایی که دارای کاربرد زیادی است روش
نشاندارسازی مستقیم است .پیشساز این روش احیاء تکنسیوم
به اکسایشهای پایینتر شامل تکنسیوم در حالت اکسایش

چهار و پنج است .از مزیتهای این روش نشاندارسازی ایجاد

کمپلکسهایی با پایداری کینتیکی باال ،ایجاد اکتیویته ویژه
باال ،عدم نیاز به خالصسازی بیشتر و پایین بودن جرم
مولکولی ترکیب است (.)1،6،6،16
هدف از انجام این تحقیق تهیه تاکسول نشاندار شده با

تکنسیوم و بررسی آن بهعنوان یک رادیودارویی که مقاومت
دارویی را نشان میدهد ،است .بازده نشاندارسازی ،پایداری در
سرم انسانی و توزیع بیولوژیکی این ترکیب نشاندار در
موشهای حامل تومورهای مالنوما بررسی گردید.

پایداری آزمایشگاهی ترکیب نشااندار شاده در ساالین و سارم
انسانی بهمدت  66ساعت مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین
پایداری در سرم انسانی  29میکرولیتر ترکیب نشاندار به 299
میکرولیتر از سرم انسانی در یک میکروتیوب منتقل شاده و در
زمانهای مختلف مورد بررسی نگهداری شاد .ساپس باا اضاافه
کردن  199میکرولیتر الکل پاروتئینهاای سارم لختاه شاده و
مخلوط حاصل ساانتریفیوژ گردیاد .پاس از ساانتریفیوژکاردن
محلااول رویاای از رسااوب جاادا شااده و میاازان پایااداری در
کروماتوگرافی بررسی شد.
توزیع بیولوژیکی
جهت بررسی توزیع بیولوژیکی  199میکرولیتر از ترکیب نشان-
دار ( 76میکروکوری) به گروههای سه تایی موش (انستیتو

مواد و روش ها

پاستور ایران) با وزن  52-66گرم دارای تومور مالنوما تزریق

تکنسیوم 00ام بهصورت سدیم پرتکنتاات از ژنراتاور مولیبادن

 -00تکنسیوم 00ام ،از بخش رادیوایزوتوپ سازمان انرژی اتمی
ایران تهیاه شاد .تاکساول و دیگار ماواد شایمیایی از شارکت
سیگما /آلدریچ (آلمان) خریاداری شاد .باازده نشااندارساازی

ترکیب توسط کروماتوگرافی مایع با کارآیی بااال و سیساتم حاالل
گرادیانی شامل تری فلوئورو استیک اسید /آب ( %9/1حاالل )1
و استونیتریل (حالل  )2انجام شد .انادازهگیاری رادیواکتیویتاه
توسط شمارنده سوسوزن انجام شد .تصاویربرداری توساط یاک
دوربین گاما تک دهانه (ساخته شده در شرکت زیمنس آلماان)
که به کولیماتور حساس به پرتوهای  169کیلاو الکتارون ولات
مجهز بود انجام شد.

شد .حیوانات بهترتیب  2 ،1و  6ساعت پس از تزریق کشته
شده و سپس اندامهای مختلف جدا شده و وزن گردیدند .میزان
اکتیویته در بافتهای مختلف اندازهگیری شده و بهصورت
1

درصد اکتیویته تزریقی بر هر گرم اندام (  )%ID/gمحاسبه
گردیدند .همچنین تصویربرداری برای موش با استفاده از
دوربین گاما در زمانهای مختلف انجام شد.

یافتهها
نتایج نشان دارسازی و پایداری
اگرچه تعیین ساختار دقیق ایجاد شده نیاز به انجام مطالعاههاا
ساختاری کامل دارد ولیکن سااختار پیشانهادی بارای ترکیاب
نشاندار در شکل  1آورده شده است.

نشاندارسازی
باارای نشاااندارسااازی  299میکرولیتاار الکاال (اتااانول)199 ،
میکرولیتر باافر سادیماساتات باا  699 ،pH=7میکروگارم (44
میکرولیتر) تاکسول 199 ،میکروگرم کلرور قلاع دو آباه و 299
میکرولیتر تکنسیوم 00ام با اکتیویته  2/4میلیکوری درون یک
ویال  19میلیلیتری اضافه شد و بهمدت  29دقیقه در دمای01
32

1

Injection Dose per gram
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برای نشاندارسازی ترکیبها و داروهای مختلف استفاده می-

پایداری
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شکل( :)5میزان پایداری تاکسول نشاندار در زمانهای مختلف پس از

O

نشاندارسازی.

شکل ( :)1ساختار پیشنهادی تاکسول نشاندار

نتایج توزیع بیولوژیکی
میزان جذب ترکیب نشاندار در اندام و بافتهای مختلف ماوش

مقادیر خلوص رادیوشایمیایی تاکساول نشااندار شاده توساط

در جدول ( )1دیده میشود .میزان درصد اکتیویته جذب شاده

 %05/91 HPLCمشاهده شد (شکل  .)2برای بهدسات آوردن

در واحد گرم برای کبد در  2 ،1و  6ساعت بعاد از تزریاق باه-

شرایط نشاندارسازی بهینه ،مقادیر لیگاند و  pHواکنش بسایار

ترتیب به 2/44 ،1/56و  1بهدست آمد .این میزان جذب بااالی

مهم هستند .کاهش مقدار لیگاند مورد استفاده بهدلیل حاللیت

کبدی میتواند نشااندهناده خاصایت چربای دوساتی ترکیاب

کم بسیار اهمیت داشت .مقدار  699میکروگرم برای رسیدن به

نشاندار عالوه بر مسیر متابولیکی ترکیب باشد.

بهره نشاندارسازی بااالی  06درصاد الزم شاد .هامچناین باا

جدول ( )1درصد اکتیویته تزریقی بر هر گرم اندام ( )%ID/gترکیب تاکسول

تغییرهای  pHبیشترین درصد نشااندارساازی در  pHخنثای

نشاندار در بافتهای مختلف موش 2 ،1 ،و  6ساعت پس از تزریق

حاصل شد.

شکل( :)2کروماتوگرام خلوص رادیوشیمیایی تاکسول نشاندار

همانطورکه در شکل ( )5مالحظه میشاود ،ترکیاب نشااندار
پایداری قابال مالحظاهای ( )%46/46را تاا  66سااعت از خاود
نشان داد.
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جذب در کلیه بعد از یک ساعت  1/76بوده که این میازان بعاد
از  6ساعت نیز معادل  6/65باقی ماند .عدم افازایش جاذب در
کلیه دفع آهسته کلیوی و کلیرانس آرام برای ترکیاب را نشاان
دسترسی پیدا کرد میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
با دفع کبادی و تخلیاه ترکیاب نشااندار داخال روده کوچاک
جذبی معادل  5/26پس از  6ساعت در ایان بافات دیاده شاد.
هرچه جذب اکتیویته در ناحیه شکمی کمتر بوده و ایان ناحیاه
از اکتیویته زمینه کمتاری برخاوردار باشاد مشااهده و بررسای
تومورهای موجود در این مناطق با سهولت بهتاری انجاام مای-

شکل ( :)1تصویر دوربین گاما از توزیع تاکسول نشاندار در موش دارای
تومور

گردد .برای ترکیب بررسی شاده در ایان تحقیاق میازان دفاع
اکتیویته و تجماع در مثاناه پاس از  6سااعت مقادار 29/44را
نشان داد.
جذب در تومور برای  2ساعت پس از تزریق برابر با  6/11%به
دست آمد .با گذشت زمان و پس از  6ساعت این مقدار به کم-
تر از یک چهارم تقلیل یافت ( . )1%در تصویربرداری انجام شده
برای ترکیب نشاندار در موش با استفاده از دوربین گاما و 6
ساعت پس از تزریق جذب در تومور و اندامهای دفعی دیده شد

جهت طراحی یک رادیوداروی تشخیصی مناسب جذب کبادی
پایین و دفع سریع از خون اهمیت ویژه ای را دارا است .با توجه
به نتایج توزیع بیولوژیکی ،در این ترکیب کاهش ساریع جاذب
در کبد با گذشت زمان میتواند مشکل جذب باال را تحت تاأثیر
خود قرار دهد .جذب در ناحیه شکمی نیز مایتواناد باهعناوان
فاکتور مؤثری در طراحیهای بعدی در ادامه تحقیقاات در ایان

(شکل .)1

زمینه تلقی گردد .مطالعه تکمیلی در این زمینه جهت طراحای

بحث

ترکیبهایی با جذب کبدی کمتر و دفع سریعتر می تواند مفید

تاکسول با ایجاد حالت غیرطبیعی و خوشهای در میکروتوبولها
طی چرخه سلولی باعث ایجاد اختالل در طی تقسیم میتوز در
سلول شده و با جلوگیری از تکثیر سلول باعث مرگ آن می-
شود ( .)7،0،12اتمهای الکتروندهندهای مانند نیتروژن،
اکسیژن و سولفور با پر کردن اربیتالهای خالی در تکنسیوم
منجر به ایجاد کمپلکسهای نشان دار میشوند ( .)11نتایج به
دست آمده از فرایند نشان دار سازی داللت بر نقش این
اتمهای الکتروندهنده موجود در ساختار تاکسول در راحتی
واکنش با تکنسیوم و ایجاد کمپلکس نشاندار پایدار دارد.

واقع گردد.
برای یک ترکیب نشاندار رادیواکتیو اگر میزان دفع از بدن
سریع باشد آسیبهای احتمالی ناشی از پرتوگیری بافتهای

سالم و همچنین اطرافیان کاهش مییابد .از نظر دزیمتری
مقدار دفع مشاهده شده در نتایج مربوط به اکتیویته مثانه برای
یک ترکیب نشاندار مناسب است .علیرغم این ،انجام محاسبات
دزیمتری جهت تعیین میزان دقیق دز دریافتی اندامهای
مختلف در مطالعههای آینده ضروری بهنظر میرسد.
جذب تومور میتواند دلیلی بر میل ترکیبی تاکساول باا هساته
سلولهای توموری باشد .با توجه به اینکه در برخی سلولهاای
توموری مقاوم به دارو بهواسطه وجود پی گلیکوپروتئین ها می-
توانند داروی ضد سرطان را از سلول خاار کنناد ( )5،11پای
بردن به این مقاومت و در نتیجه برنامهریزی برای تغییار داروی
مورد استفاده در روند درمان تومور مایتواناد توساط تاکساول
نشاندار از قبل مشاهده شده و اصالحات ماورد نظار در برناماه
درمانی انجام گردد (.)19
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داد .در صورتیکه بتوان به ترکیبای باا دفاع ساریعتار کلیاوی
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در مطالعهای که تاکسول با رادیونوکلیداینادیوم  111نشااندار
شده بود میزان جذب در کباد بعاد از  2سااعت برابار باا 6/79
گزارش شد .جذب کلیه برابر با  1/91و جاذب در توماور 9/62
بهدست آمد ( .)5مقایسه موارد فوق با ترکیب ما نشان میدهاد
که جذب کبدی برای ترکیب تهیاه شاده باا تکنسایوم کااهش
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یافته و در حالیکه جذب کلیاوی کماابیش ثابات ماناده اسات
میزان جذب در تومور افزایش قابال تاوجهی یافتاه اسات .ایان

افزایش جذب در تومور همراه با کاهش جذب در کباد از نقااط
قوت ترکیب تهیه شده در مقایسه با مطالعه قبلی است که می-
تواند به یافتن دقیقتر تومور بهعنوان یک ترکیب تصاویربرداری
تشخیصی کمک کند.
در مطالعهای دیگر تاکسول باا تکنسایوم از طریاق احیاءکنناده
سدیم بوروهیدراید نشاندار گردیده است ( .)14در این مطالعاه
جذب باالی کبدی برای ترکیب نشان دار گزارش شده است که
با استفاده از تاکسول غیر نشاندار این جذب کاهش یافته است.
در مقایسه با روش نشاندار سازی با استفاده از کلارور قلاع کاه
در مطالعه حاضار اساتفاده شاده بهباود جاذب کلیاوی بادون
استفاده از تاکسول غیر نشاندار دیده مسی شود کاه مایتواناد
بهعلت شرایط نشاندارساازی انجاام شاده باهخصاوص در pH

اسیدی مورد استفاده شده در مقایسه با  pHقلیایی مرباوط باه
سدیم بوروهیدراید باشد.

نتیجهگیری
ترکیب تاکسول نشاندار با بازده نشاندارساازی بااال ()%05/91
با استفاده از احیاء تکنسیوم تهیاه شاد .ایان ترکیاب پایاداری
آزمایشگاهی باالیی در دمای اتاق داشات .هامچناین در سارم
انسانی و دمای  57درجه پایداری ترکیب حفظ شد .در بررسای
توزیع بیولوژیکی ترکیب بر روی موش جذب باال در انادامهاای
دفعی و تومور نشان داده شد .با در نظر گرفتن نتاایج باهدسات
آمده امکان استفاده از این ترکیب نشاندار جهات بررسایهاای
درمانی در مطالعههای آینده وجود دارد.

سپاسگزاری
از همکاران محترم در پژوهشکده کاربرد پرتوها در راستای
کمک به انجام هرچه بهتر این تحقیق قدردانی میگردد.
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