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MỞ ĐẦU

Hệ thống xương là một trong những cơ quan hay bị ung thư di căn nhất và thường

gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tại Mỹ hàng năm có
trên một triệu ca ung thư mới, trong đó khoảng 300.000 - 400.000 ca có di căn xương,

chiếm 30-70% tổng số bệnh nhân bị ung thư. Những loại ung thư hay gây di căn vào
xương bao gồm ung thư ở các cơ quan như phổi, vú (nữ), tuyến tiền liệt, tuyến giáp, dạ

dày... Trong đó, ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến có tỷ lệ di căn xương 60-70%; ung
thư phổi, tuyến giáp là 30 – 40%... Di căn xương thường xuất hiện ở các xương có nhiều
tủy như: cột sống, xương chậu, xương sườn, xương sọ (chiếm 70%), xương cánh tay,

xương dài ở hai chi (chiếm khoảng 10%) (Nguyễn Anh Tuấn n.d). Tại Việt Nam, do phát

hiện ung thư thường ở giai đoạn muộn nên tỷ lệ di căn xương cao hơn so với các nước
phát triển. Hàng năm, số lượng người mới mắc bệnh không ngừng tăng lên và một tỷ lệ

rất lớn trong số đó đã tử vong. Riêng trong năm 2012 tại Việt Nam có khoảng 125.000
ca ung thư mới mắc và 94.700 người tử vong vì căn bệnh này (Mai Trọng Khoa n.d).

Các vùng xương tổn thương hay bị phá hủy thường đi kèm với tái tạo xương mà

hệ quả là tăng hoạt động chuyển hóa và quay vòng calci. Các chất phóng xạ có chuyển

hóa tương đồng với calci sẽ tập trung tại các vùng tái tạo xương với nồng độ cao hơn
hẳn tại tổ chức xương bình thường (Phan Văn Duyệt 2000). Với khả năng tập trung tại
các vùng tái tạo xương của dược chất phóng xạ MDP (methylene diphosphonate) và

Pyrophosphate (sodium pyrophosphate), kết hợp với khả năng phát bức xạ bêta và

gamma với mức năng lượng phù hợp của Lu-177 thì các hợp chất đánh dấu tạo thành

giữa chúng là rất phù hợp với mục đích điều trị đau xương di căn. Cơ quan Năng lượng

Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã khởi xướng một dự án để phát triển các hợp chất đánh
dấu với 177Lu như là một tác nhân điều trị giảm nhẹ cho bệnh đau xương (Hillner et al.

2003 trích dẫn trong Chopra 2011). Hiện nay, hai dược chất phóng xạ 177Lu- MDP và
177
Lu-PYP đang được nghiên cứu để dùng trong điều trị giảm đau xương do di căn ung
thư.

Dược chất phóng xạ 177Lu- MDP và 177Lu-PYP là hai loại thuốc tiêm vào cơ thể

con người. Đối với một dược chất phóng xạ nói chung, sau khi được điều chế, cần phải
trải qua quá trình kiểm tra chất lượng, thực hiện phân bố sinh học thử nghiệm trên động
vật như chuột và thỏ, là vấn đề thiết yếu phải có trước khi đem sử dụng cho con người

để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong quá trình điều trị và chẩn đoán. Quá trình này
1

được xem là khâu quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng toàn diện của dược chất
phóng xạ.

Do vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Khảo sát kiểm tra phân bố sinh học trên chuột

của sản phẩm 177Lu- MDP và 177Lu-Pyrotec” nhằm hoàn chỉnh thêm cho nghiên cứu về
quá trình điều chế hai dược chất phóng xạ 177Lu- MDP và 177Lu-PYP dùng trong điều trị
giảm đau do di căn ung thư.

2

CHƯƠNG 1
1.1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ (Trần Xuân Trường

& Phan Sỹ An 2005).

1.1.1 Khái niệm dược chất phóng xạ
Dược chất phóng xạ hay thuốc phóng xạ là những hợp chất đánh dấu hạt nhân
phóng xạ được điều chế dưới dạng thuốc uống hoặc tiêm, dùng trong chẩn đoán và điều
trị bệnh.

1.1.2 Các đặc trưng của dược chất phóng xạ
Thuốc phóng xạ khác với thuốc thông thường bởi các khái niệm đặc trưng sau:
1.1.2.1 Đơn vị liều lượng

Đơn vị tính liều của thuốc phóng xạ dùng trong chẩn đoán và điều trị không giống

như thuốc thông thường mà được tính bằng hoạt độ phóng xạ. Đơn vị hoạt độ phóng xạ
được ký hiệu là Ci. Một Ci có hoạt tính phóng xạ như sau:

1 Ci = 3,7 x 1010 phân rã / giây (hay Bq/s)
1 mCi = 3,7 x 107 MBq
1 MBq = 27 Ci
1.1.2.2 Không có dược tính

Dược chất phóng xạ là một hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ và hợp chất đó

phải đảm bảo một số tính chất như sau:

 Không có tác dụng làm thay đổi chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
 Không có tác dụng phụ nguy hiểm.

 Mục đích sử dụng thuốc phóng xạ trong chẩn đoán hay điều trị chỉ là dùng hợp

chất đánh dấu như một chất mang (chuyên chở) hạt nhân phóng xạ tới nơi cần
chẩn đoán hay điều trị. Do đó, thuốc phóng xạ thường không có tác dụng như
thuốc thông thường hay “không có dược tính”.

1.1.2.3 Nồng độ hoạt độ

Đơn vị đo liều lượng là hoạt độ phóng xạ cho nên nồng độ thuốc phóng xạ được

tính từ hoạt độ phóng xạ trong một đơn vị thể tích dung dịch V, hoặc nói cách khác là
lượng hoạt độ phóng xạ có trong một đơn vị thể tích. Ví dụ: nồng độ hoạt độ phóng xạ
của dung dịch Na131I là 5 mCi/ml.
Ký hiệu tổng quát của nồng độ hoạt độ phóng xạ là:
Nồng Độ Hoạt Độ =
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ạ Độ

ể í

ó

ạ

Nồng độ hoạt độ phóng xạ có ý nghĩa quan trọng trong một số phương pháp chẩn

đoán và điều trị. Bởi vì trong một số trường hợp cần phải đưa vào cơ thể một lượng thể

tích rất nhỏ mà lại có một lượng hoạt độ phóng xạ rất lớn mới đạt được mục đích chẩn
đoán hay điều trị, cho nên cần phải có một nồng độ hoạt độ thích hợp.
1.1.2.4 Hoạt độ riêng

Hoạt độ riêng (specific activitive) là hoạt độ phóng xạ có trong một đơn vị khối

lượng hợp chất đánh dấu. Gọi m là khối lượng của hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng
xạ, ta có:
Hoạt Độ Phóng Xạ
Hoạt Độ Riêng =
m
Trong cùng một hợp chất đánh dấu, nếu biết hoạt độ riêng và nồng độ hoạt độ, có
thể tính được nồng độ hợp chất đánh dấu có trong dung dịch chứa nó:
Hợp Chất Đánh Dấu =
=
=

ồ

Độ

ạ Độ

ạ Độ
ê

Hoạt Độ Phóng Xạ Hoạt Độ Phóng Xạ
∶
Thể Tích
m

Hoạt Độ Phóng Xạ
m
m
×
=
(g⁄l)
Thể Tích
Hoạt Độ PhóngXạ Thể Tích

Vậy nồng độ hợp chất đánh dấu là:

Hợp Chất Đánh Dấu =

m
(g⁄l)
Thể Tích

Khái niệm hoạt độ riêng và giá trị của nó rất có ý nghĩa trong chẩn đoán và điều

trị. Trong một số nghiệm pháp chẩn đoán bằng thuốc phóng xạ, lượng hợp chất đánh dấu

đưa vào cơ thể là rất quan trọng. Nếu lượng hợp chất đánh dấu đưa vào cơ thể quá lớn

có thể làm nhiễu kết quả của nghiệm pháp, hoặc không có khả năng đưa thuốc vào cơ
quan cần chẩn đoán hay điều trị.

1.1.2.5 Tinh khiết hóa phóng xạ

Đại lượng đánh giá lượng hạt nhân phóng xạ tách ra khỏi thuốc phóng xạ ở dạng

tự do trong dung dịch được gọi là độ tinh khiết hóa phóng xạ. Độ tinh khiết hóa phóng
xạ được quy định phải đạt từ 98% theo cách tính sau:
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Tinh Khiết Hóa Phóng Xạ =
Trong đó:

∗

S là hợp chất được đánh dấu

∗

×100  98%

∗

X* là hạt nhân phóng xạ đánh dấu.

1.1.2.6 Tinh khiết hạt nhân phóng xạ

Hạt nhân phóng xạ dùng trong đánh dấu thường hay bị lẫn một số các loại hạt

nhân phóng xạ tương tự như cùng đồng vị hoặc cùng nhóm. Các hạt nhân này có thể
tham gia vào phản ứng đánh dấu hoặc ở dạng tự do. Đánh giá về tạp chất này được gọi
là độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ, và nó được tính như sau:
Tinh Khiết Hạt Nhân Phóng Xạ =
Trong đó:

S

X*

∗

∗

là hợp chất được đánh dấu

∗…

∗

×100  98%

là hạt nhân phóng xạ đánh dấu

Y*, Z* … là các hạt nhân không mong muốn.

1.1.2.7 Tinh khiết hóa học

Hợp chất dùng trong đánh dấu thông thường không hoàn toàn tinh khiết. Tạp chất

khó tách ra là những đồng đẳng, đồng phân của hợp chất đánh dấu. Do đó, các tạp chất
này rất dễ tham giá vào phản ứng đánh dấu. Độ tinh khiết hóa học được quy định và tính
toán như sau:

Tinh Khiết Hóa Học =
Trong đó:

S

X*

∗

∗

∗

là hợp chất được đánh dấu

∗…

×100  98%

là hạt nhân phóng xạ đánh dấu

S’, S’’ … là các tạp chất hóa học.

1.1.2.8 Năng lượng phóng xạ thích hợp

Hạt nhân phóng xạ trong dược chất phóng xạ phải có năng lượng và bản chất của
tia phóng xạ thích hợp với mục đích ghi đo và điều trị. Dược chất phóng xạ chẩn đoán

thường dùng các hạt nhân phóng xạ đánh dấu phát tia gamma  có mức năng lượng từ
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100  200 keV. Nếu SPECT thì dược chất phóng xạ phát tia gamma đơn thuần là tốt

nhất. Nếu PET, dùng dược chất phóng xạ phát tia pozitron β + là tối ưu. Trong điều trị,
dươc chất tốt nhất là phát tia beta β thuần túy.
1.1.2.9 Đời sống thực thích hợp

Đời sống thực của một dược chất phóng xạ phụ thuộc vào các đặc trưng sau:
 Chu kỳ bán hủy vật lý (Tp) của hạt nhân phóng xạ đánh dấu.
 Chu kỳ bán thải sinh học (Tb) của dược chất trong cơ thể.

 Thời gian phân hủy hóa học (hay phân ly phóng xạ) của dược chất, còn gọi là
độ bền vững dược chất phóng xạ (Ts).

 Thời gian có hiệu lực (Tef) của thuốc phóng xạ.
Do đó ta có:

T thực thích hợp = f (Tp, Tb, Ts, Tef)

Đời sống thực của dược chất phóng xạ phải thích hợp với mục đích chẩn đoán và

điều trị.

1.1.2.10 Tập trung đặc hiệu

Tập trung đặc hiệu của dược chất phóng xạ vào nơi chẩn đoán và điều trị là một

đặc trưng quan trọng đầu tiên trong yêu cầu của dược chất phóng xạ. Để chẩn đoán và

điều trị bằng y học hạt nhân có hiệu quả, các dược chất phóng xạ phải có tính tập trung

đặc hiệu cao. Nói cách khác, không có “tính chất tập trung đặc hiệu” thì không phải là
dược chất phóng xạ.
1.2

LÝ THUYẾT PHÂN BỐ SINH HỌC VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT
PHÓNG XẠ
Nghiên cứu phân bố sinh học được sử dụng rộng rãi trong y học hạt nhân nhằm

đánh giá tính đặc hiệu mô của dược chất phóng xạ. Số liệu thu được sẽ làm cơ sở cho
việc định liều điều trị và chẩn đoán. Nghiên cứu phân bố sinh học bao gồm việc tiêm
hợp chất phóng xạ vào động vật, thông thường là chuột và thỏ. Sau các khoảng thời gian

nhất định, đem mổ động vật để lấy mô hoặc cơ quan và đo đếm trên máy đếm. Khối
lượng mẫu và số đếm được dùng để xác định sự phân bố sinh học của thuốc.
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Vì là thuốc tiêm vào tĩnh mạch nên việc nghiên cứu sự phân bố sinh học và sự

đào thải của dược chất phóng xạ là rất quan trọng. Sự hấp thụ của vật mẫu cũng đóng
một vai trò quan trọng, tùy vào các cách sử dụng dược chất phóng xạ khác nhau như

tiêm, cho uống hoặc hít. Do đó, các nghiên cứu về sự phân bố và đào thải cần được
nghiên cứu kỹ lưỡng và các yếu tố khác như chất lượng hóa lý của dược chất và tình
trạng sức khỏe bệnh nhân cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự phân bố và đào thải. Sơ đồ
chung được minh họa như hình 1 (Nguyễn Thị Thu 2005).

Hình 1. Sơ đồ con đường hấp thụ, phân bố và đào thải của dược chất phóng xạ

Sự đào thải dược chất phóng xạ ra khỏi máu đến các mô có thể được diễn đạt như

là tổng thể tích của protein huyết tương không gắn được với chất phóng xạ chia cho đơn

vị thời gian (ml/phút), được mô tả như hình 2. Quy luật chuyển đổi đòi hỏi số lượng
dược chất phóng xạ đi vào cơ quan phải bằng với số lượng dược chất phóng xạ đi ra khỏi
nó. Sử dụng phương trình Kety-Schmidt:
Trong đó

dQb
CA
CV

dQb/dt = BF (CA – CV)

là số lượng dược chất phóng xạ trong mô

là nồng độ dược chất phóng xạ trong động mạch
là nồng độ dược chất phóng xạ trong tĩnh mạch
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BF
t

là tốc độ tưới máu
là thời gian

Hình 2. Sơ đồ chung cho sự tưới máu và đào thải của dược chất phóng xạ

Một vài yếu tố ảnh hưởng đến sự đào thải ra khỏi máu của dược chất phóng xạ là

thể tích phân bố, mức độ gắn với protein huyết tương hoặc mô, sự biến đổi sinh học cùng

với ảnh hưởng của hệ gan mật và hệ bài tiết. Sự đào thải sinh học của dược chất phóng

xạ có thể diễn đạt bằng đồ thị semilogarit biểu diễn hoạt độ phóng xạ theo thời gian. Nếu
đồ thị có dạng đường thẳng thì có nghĩa là dược chất phân bố nhanh vào trong mô hay
cơ quan.

Ngoài ra, việc kéo dài của quá trình gắn với protein huyết tương hoặc mô cũng
ảnh hưởng đến tốc độ và số lượng của dược chất phóng xạ đào thải ra khỏi máu hoặc cơ
thể (Nguyễn Thị Thu 2005).

Nhìn chung, dược chất phóng xạ là một hợp chất hóa học đánh dấu với đồng vị

phóng xạ trong một môi trường hóa học và thích hợp để tiêm vào cơ thể con người. Cũng
có thể là do các đồng vị phóng xạ chứa các bẩn phóng xạ, bẩn hóa học làm thay đổi sự

phân bố sinh học của hợp chất đánh dấu, và hầu như các bẩn đó đều có thể gây ra những

thay đổi liên quan đến bệnh lý. Các bẩn phóng xạ ấy xuất hiện là do sai sót ngay trong
quá trình sản xuất, quá trình bảo quản hoặc do thao tác. Bản chất và số lượng của các

bẩn này xác định sự ảnh hưởng đến sự phân bố sinh học và động học của các dược chất
phóng xạ tinh khiết (Nguyễn Thị Thu 2005).
1.3

ĐAU XƯƠNG DO UNG THƯ DI CĂN

1.3.1 Ung thư di căn xương
1.3.1.1 Khái niệm
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Ung thư di căn xương (bone metastases) là tình trạng những tế bào ung thư từ ổ

nguyên phát di căn đến và phát triển trong tổ chức xương làm tổn hại đến cấu trúc của
xương (Chẩn đoán và điều trị ung thu di căn xương (bone metastases) 2014).
1.3.1.2 Quá trình hình thành

Xương được xem như là “mảnh đất màu mỡ” cho sự tăng trưởng của tế bào ung

thư vì đây là khu vực chu kỳ tế bào diễn ra liên tục nên các bệnh ung thư khi di căn
thường sẽ di căn vào xương đầu tiên.

Ngoài ra, các tế bào xương cũng sản xuất ra một số chất có tác dụng thúc đẩy sự

phát triển của ung thư. Tế bào ung thư xâm lấn các mô bình thường lân cận, qua hệ bạch
huyết và mạch máu di chuyển tới các bộ phận khác trên cơ thể. Sau khi dừng lại trong
các mạch máu nhỏ ở vị trí xa hơn, chúng bắt đầu xâm nhập vào thành mạch máu và lan
tỏa vào các mô xung quanh nơi chúng sinh sôi, tạo thành khối u nhỏ. Những khối u mới

này cần nguồn cung cấp máu để tiếp tục tăng trưởng, do đó chúng kích thích sự phát
triển của các mạch máu mới.

Khi đã lây lan đến xương, tế bào ung thư phải tránh các cuộc tấn công từ hệ miễn

dịch của cơ thể. Vì thế, chúng có thể có nhiều thay đổi, điều này đồng nghĩa là các khối
u mới có thể hơi khác so với khối u nguyên phát, gây khó khăn cho việc điều trị (Khánh
Ngọc 2015).

1.3.1.3 Triệu chứng

Triệu chứng của bệnh ung thư di căn xương chủ yếu là đau xương, đau nhiều ở

một vị trí, đau kéo dài nhiều tuần, chủ yếu vào ban đêm. Nhiều bệnh nhân có triệu chứng
đau lan từ cột sống xuống thắt lưng, có thể do yếu tố cơ học hoặc hóa học tác động. Một
số bệnh nhân lại gặp phải triệu chứng đau thần kinh tọa – một biến chứng hay gặp của

ung thư di căn cột sống. Ngoài ra, có nhiều bệnh nhân còn có dấu hiệu gãy xương bênh
lý như xương cánh tay, xương cẳng chân, bị xẹp đốt sống, ép tủy, tăng canxi máu cấp

tính hoặc mãn tính với biểu hiện chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn,… Người bệnh cũng có thể
gặp khó khăn khi đi tiểu vì dây thần kinh ở tủy sống kiểm soát bàng quang (Ung thư và
di căn xương n.d).

1.3.2 Giải phẫu và sinh lý xương
Xương gồm một chất cơ bản bằng protein, có nhiều ion vô cơ đặc biệt là phosphat
calci. Xương là một mô sống, nó có các tế bào và được cung cấp nhiều mạch máu. Có
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hai loại xương cơ bản là xương xốp và xương đặc. Xương xốp (spongy bone) được tìm

thấy ở phần trung tâm của xương, gồm một mạng lưới của các thỏi cứng, khoảng giữa
chúng được lắp đầy chất dịch. Phía ngoài của xương có các xương đặc (compact bone),

những phần cứng của chúng xuất hiện như một khối liên tục và chỉ có những xoang rất

nhỏ. Xương đặc được hợp thành từ những đơn vị cấu trúc gọi là hệ Havers (Haversian
system) chạy dọc suốt chiều dài của xương.

Mỗi đơn vị có hình trụ và được hợp thành từ các lớp chất nền có chứa Ca sắp xếp
đồng tâm quanh một ống Havers (Haversian canal) ở trung tâm. Các mạch máu và các
dây thần kinh đi qua những ống nầy. Các tế bào xương nằm trong các xoang nhỏ trong

chất nền gian bào và được nối bởi một hệ thống các ống cực nhỏ (canaliculi) xuyên
ngang qua các lớp chất nền. Sự trao đổi chất giữa các tế bào xương và các mạch máu
trong ống Havers diễn ra trong những ống cực nhỏ này (Bùi Tấn Anh et al. n.d).

Hình 3. Các thành phần của mô xương

< http://smitlifescience.weebly.com/anatomy-a.html>

Sự khác nhau về hình dạng và kích thước của xương là do mỗi loại xương phải

thực hiện những chức năng khác nhau nhưng về cấu trúc thì chúng đều tương tự. Xương
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phải đủ mạnh để có thể nâng đỡ được cơ thể chúng ta nhưng cũng cần phỉa đủ nhẹ để có
thể dễ dàng chuyển động đi lại được.

Ngoài việc nâng đỡ cơ thể, xương còn là nơi sản xuất ra hồng cầu cho máu. Chính

xác hơn là tuỷ xương - thứ chất giống như thạch ở bên trong ống xương sinh ra hồng
cầu và có khoảng 2,6 triệu hồng cầu được sinh ra mỗi giây (Nguyễn Thị Thu 2005).
1.3.3 Thành phần hóa học của xương

Thành phần hoá học của xương gồm 2 thành phần: chất vô cơ làm cho xương

cứng rắn và chất hữu cơ làm cho xương dẻo dai.

Thành phần vô cơ trong xương là các muối khoáng vô cơ, chủ yếu là
Hydroxyapatite (HA) – có công thức [Ca10(PO4)6(OH)2]), một dạng tinh thể của tricalci
phosphate, vài calci carbonate và một số lượng ít của magie hydroxyl, fluoride và

sulphate, tạo ra cho xương đặc trưng riêng, là mô duy nhất trong số tất cả mô có độ cứng
đặc biệt và chịu được lực nén. Các muối khoáng trong xương rất nhiều, chiếm tới 65%

trọng lượng xương và 2/3 mạng matrix xương (Nguyễn Thị Thu 2005). Nhìn chung thành
phần của xương tươi ở người trưởng thành gồm có: chất hữu cơ chiếm 28%, là một chất

keo dính gọi chất cốt giao (osseine), chất vô cơ chiếm khoảng 72%. Trong đó chủ yếu là
nước (chiếm khoảng 50%) và muối Canxi sấp xỉ 20%.

Tính chất vật lí của xương do thành phần hoá học của xương quy định. Chủ yếu

được biểu hiện dưới hai phương diện: độ cứng và tính đàn hồi. Độ cứng của xương khá

lớn chủ yếu là do muối Ca2+. Vật chất hữu cơ quy định tính đàn hồi của xương (Nguyễn
Văn Hướng 2014).

1.4 CÁC DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ CHO HIỆN HÌNH XƯƠNG VÀ ĐIỀU TRỊ
ĐAU XƯƠNG HIỆN NAY
Việc sử dụng các hợp chất đánh dấu với hạt nhân phóng xạ đã được sử dụng trong

y học, hóa sinh học và các lĩnh vực liên quan khác. Nói riêng trong y học, dược chất

phóng xạ phát β chủ yếu được dùng trong các thí nghiệm invitro và điều trị. Trong khi

đó, các dược chất phóng xạ phát  thường có nhiều ứng dụng rộng rãi hơn, đặc biệt là
trong sử dụng để hiện hình các cơ quan khác nhau của cơ thể (Gopal 2003).

Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu phát triển điều chế và ứng dụng dược chất phóng

xạ cho các vấn đề y tế liên quan đến xương.
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Bảng 1. Dược chất phóng xạ cho điều trị đau xương và hiện hình xương (Fischer &
Kampen 2012), (Qiu et al. 2012).
Dùng cho điều trị giảm đau xương

Đồng
vị
Sr

89

Ra

223

P
P

RaCl2

11,4
14,28



< 100 m

P

Phát  (26,4
MeV)



0,05

155 (1)

11,0

P

33

Sm

153

Re

Sm-EDTMP

188

Re-HEDP

Sn

117m

Tc

99m

117m

Sn-DTPA
Tc-MDP

99m

1.5

Phạm vi chạy thực
trong mô mềm
(mm)

32

33

188

E
(keV) (%)

SrCl2

32

153

Eβmax
(MeV)

Dược chất

89

223

T1/2
(ngày)
50,5

1,46

0,249

0,71

2,12

1,36



1,71

23,34
1,95



7,9

0,8

103 (28)



CE159

Dùng cho hiện hình xương

0,25



4,7

3,4

0,3

142



LUTETIUM VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177LU CỦA NÓ

1.5.1 Tính chất vật lý của Lutetium
71Lu

là nguyên tố hóa học thứ 15 (đứng cuối cùng) trong dãy Lantan (lanthanide)

– dãy các nguyên tố đất hiếm. Nó thuộc lớp d chứ không thuộc lớp f của bảng tuần hoàn
và là một kim loại hóa trị III chống ăn mòn trong không khí khô. Một số tính chất vật lý
quan trọng của nó được trình bày trong bảng 1.

Bảng 2. Các đặc trưng vật lý của Lutetium
Khối lượng
174,967 đ.v.C
Lớp enguyên tử
Màu

Trắng bạc

Trạng thái vật lý
Rắn
(25oC)

Độ âm điện

2, 8, 18, 32, 9, 2

1,27 (Pauling) ;
1,14 (Allrod Rochow)

Bán kính nguyên
2,25 Å
tử
12

Thể tích phân tử 17,78 cm3/mol
Electron hóa trị

5d1 6s2

Nhiệt nóng chảy

18,6 kJ/mol

Nhiệt bay hơi
Mật độ

355,9 kJ/mol
9,84 g/cm3

Bán kính Ion
Cấu trúc
tinh thể
Điểm sôi

Điểm nóng chảy

0,848 Å

Lục phương

3669 K, 61430F, 33950C
1936 K, 30250F, 16630C

Nhiệt dung riêng 0,15 J/g.K

Luteti có 35 đồng vị, trong đó có 1 đồng vị bền là 175Lu (chiếm 97,41%), và một

đồng vị phóng xạ phát beta

176

Lu chiếm 2,59% (có T1/2= 3,78×1010 năm). Những đồng

vị còn lại đều là đồng vị nhân tạo, đa phần có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 30 phút.

Cấu hình electron của nó được viết như sau: 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2

4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 hay gọn hơn là [Xe] 6s2 4f14 5d1:
Xenon


6s2

      
4f14

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6


5d1

Ở dạng nguyên chất, Lu có màu trắng bạc và bền trong không khí. Lu kim loại có

thể dễ dàng hòa tan trong các acid loãng ngoại trừ acid flohidric (HF) do sự hình thành

lớp bảo vệ LuF3 trên bề mặt của nó, ngăn ngừa kim loại hòa tan thêm. Kim loại Lu là

thuận từ ở 0 K (-2730C hay -4600F) và trở nên siêu dẫn ở 0.022 K (-272,1280C hay 459,630F), ngoài ra còn một cảm từ nhiệt độ độc lập ở giữa khoảng 4 và 300 K (-269 và
270C, hoặc -452 và 800F).

Hình 4. Tinh thể Lu và mô hình lớp vỏ điện tử của nguyên tử Lu
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Ở trạng thái oxi hóa, Lu2O3 là tinh thể rắn trắng. Nó là một oxit có tính hút ẩm

mạnh, do đó khi sử dụng làm bia chiếu xạ cần chú ý làm khô trước khi chiếu.

Hình 5. Công thức cấu tạo của Lu2O3

1.5.2 Tính chất hóa học của Lutetium

Về mặt hóa học, kim loại Luteti oxi hóa chậm trong không khí và dễ cháy ở 150 0C
tạo thành Lu(III) oxit:
4 Lu + 3 O2 → 2 Lu2O3

Luteti có khả năng cho điện tử và phản ứng chậm với nước lạnh và khá nhanh với

nước nóng tạo thành Luteti hydroxit:

2 Lu (r) + 6 H2O (l) → 2 Lu(OH)3 (dd) + 3 H2 (k)

Kim loại Luteti phản ứng với các halogen tạo muối halugenua:
2 Lu (r) + 3 F2 (k) → 2 LuF3 (r)

2 Lu (r) + 3 Cl2 (k) → 2 LuCl3 (r)

2 Lu (r) + 3 Br2 (k) → 2 LuBr3 (r)
2 Lu (r) + 3 I2 (k) → 2 LuI3 (r)

[trắng]

[trắng]

[trắng]
[nâu]

Luteti dễ hoà tan trong axit sulfuric loãng tạo thành dung dịch chứa các ion Lu(III)

không màu, tồn tại ở dạng phức [Lu(OH2)9]3+:

2 Lu (r) + 3 H2SO4 (dd) → 2 Lu3+ (dd) + 3 SO2–4 (dd) + 3 H2 (k)

Trong tất cả các hợp chất của nó, Luteti có số ôxy hóa +3. Các dung dịch của hầu

hết các muối Lu đều không màu và hình thành các tinh thể màu trắng khi khô. Các muối

hòa tan như clorua (LuCl3), bromua (LuBr3), iodua (LuI3), nitrat, sulfat và axetat tạo

thành các hydrat khi kết tinh. Oxit (Lu2O3), hydroxit, florua (LuF3), cacbonat, phosphat
và oxalat không hòa tan trong nước.
Luteti tantalat (LuTaO4) là vật liệu đặc nhất có màu trắng và không phóng xạ (mật
độ 9,81 g/cm3) (Dương Văn Đông 2015).
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1.5.3 Đồng vị phóng xạ 177Lu
177

Lu với chu kỳ bán rã T1/2 = 6,65 ngày là đồng vị phóng xạ được ứng dụng khá

nhiều trong lĩnh vực y tế. Với tỉ lệ 78%, 177Lu phân rã đến 177Hf ở trạng thái bền cơ bản
và phát Eβ(max) = 0,497 MeV; phân rã với tỉ lệ 9,7% và 12% đến hai trạng thái kích thích

của 177Hf lần lượt nằm ở 0,24967 MeV và 0,32132 MeV trên trạng thái cơ bản, lần lượt

phát Eβ(max) = 0,384 MeV và Eβ(max) = 0,176 MeV, từ đó 177Hf* (ở trạng thái kích thích)
phát photon gamma năng lượng thấp Eγ = 113 keV (6,6%), 208 keV (11%) để về trạng

thái cơ bản (Knapp Jr. et al. 2005 & Firestone R 1996 trích dẫn trong Dash, Pillai &
Knapp Jr. 2014). Một sơ đồ phân rã cho 177Lu được hiển thị trong hình 6 dưới đây.
Các ưu điểm chính của việc sử dụng

177

Lu là nó có thể dễ dàng vận chuyển đến

những nơi không có sẵn, và ngoài tác dụng điều trị đau xương bằng các hạt β năng lượng

phù hợp (do ức chế tủy xương là nhỏ nhất khi nó được tích lũy trong các tổn thương
xương), các photon gamma năng lượng thấp phát ra cho phép phát hiện các tổn thương
xương bằng xạ hình.

1.6

Hình 6. Sơ đồ phân rã đơn giản hóa của 177Lu

DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ DIPHOSPHONATE ĐÁNH DẤU VỚI 177LU
CHO ĐIỀU TRỊ ĐAU XƯƠNG

1.6.1 Methylene diphosphonate – MDP
1.6.1.1 Tính chất chung
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Methylene diphosphonate (MDP hay còn gọi là methylene diphosphate), pháp

danh phosphonomethylphosphonic acid, là một hợp chất hữu cơ với các tinh thể màu

trắng, không mùi, dễ tan trong nước. Trong phân tử có chứa 2 nhóm phosphonate, 2

nhóm này tham gia liên kết tạo phức với các ion kim loại đất hiếm (Medronic acid, wiki).
-

Công thức phân tử MDP: CH6O6P2

-

pH (dd 1%, 25oC) < 2

-

Trọng lượng phân tử MDP: 176 đ.v.C

Hình 7. Cấu trúc phân tử của MDP

MDP là acid yếu đa mức, phân tử chứa 4 nhóm hydroxit-OH, trong nước axit

phân li thuận nghịch cho ra proton H+. Với nguyên tử O trong nhóm -OH là tâm thừa
điện tử đóng vai trò là bazơ theo Lewis.
1.6.1.2 Đặc tính dược lực học

Sau khi tiêm tĩnh mạch, 177Lu-MDP sẽ tách ra khỏi máu và tập trung trong xương

và một ít không đáng kể tập trung trong mô mềm.

Cơ chế của sự tập trung là có sự trao đổi và hấp thụ hóa học trong chất gian bào

vô cơ của xương, đó là các hydroxy apatid (HA) có công thức là [Ca 10(PO4)6(OH)2], có
bản chất là ion tự nhiên. Nhóm phosphate trên bề mặt của chất gian bào xương tham gia
phản ứng trao đổi ion với các nhóm tự do PO 3H2 trên phân tử

177

Lu-MDP. Vì vậy, các

chất phóng xạ được gắn trên chất gian bào xương. Quá trình này được hoàn thiện trên

xương bình thường cũng như trong trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là dược chất phóng xạ
này tập trung đáng kể hơn trong các vùng xương có nguồn cung cấp máu gia tăng, các
vùng xương hoạt tính tạo xương gia tăng. Vì vậy, trên các vùng tổn thương xương như

là u nguyên phát, di căn, các vùng có chuyển hóa xương, viêm xương… hoạt độ phóng
xạ tập trung nhiều hơn và quan sát được bằng hình ảnh rõ ràng.

Một lượng nhỏ hơn của liều tiêm được gắn với protein huyết tương trong máu sẽ

cho nền phông rất mờ. Phần dược chất phóng xạ không gắn với xương được thải ra nước
16

tiểu. Việc thải qua hệ gan mật không đáng kể. Nhìn chung, một nửa liều tiêm tập trung

trong xương. Đối với những người khỏe mạnh bình thường thì giá trị này không vượt
quá 31%. Tuy nhiên trong trường hợp di căn xương thì khoảng 40% liều tiêm tích lại

trong vùng di căn, tương tự như vậy chúng tích tụ trong cả những vùng viêm xương, mất
xương, cường tuyến cận giáp.

1.6.1.3 Đặc tính dược động học của 99mTc-MDP

Chúng tôi tham khảo dược động học của dược chất phóng xạ

99m

Tc-MDP

(99mTechnetium-MDP). Sau khi tiêm, dược chất phóng xạ 99mTc-MDP đi vào tĩnh mạch,

sau đó tách ra khỏi máu theo mô hình mở ba ngăn. Trong suốt pha nhanh, 99mTc-MDP
có thời gian bán tồn là 3,5 phút, thuốc được bài tiết vào vùng ngoài mạch, pha trung bình
có thời gian bán tồn là 27 phút, thuốc tập trung vào xương, pha chậm là sự phân ly của
Tc-MDP đã gắn với protein huyết tương trong máu (có thời gian bán tồn là 144 phút).

99m

Sự tập trung trong xương đạt cực đại là 2 giờ sau khi tiêm và duy trì trong xương

trong khoảng 72 giờ. Thuốc thải theo đường tiểu, hoạt tính cực đại xuất hiện trong thận
là 20 phút sau khi tiêm. Bình thường 32% thuốc được lọc qua cầu thận, 47% lưu thông

trong nước tiểu sau 2 giờ tiêm, 60% trong 6 giờ. Hoạt tính trong gan và ruột là không
đáng kể. Nhìn chung, sau khi tiêm 30 phút, thuốc gắn với protein trong huyết tương và
tỉ lệ gắn tăng dần theo thời gian cho đến 24 giờ. Thuốc hấp thụ trong xương trong thời
gian từ 1 - 2 giờ.

Quá trình tách khỏi máu tăng nhanh theo thời gian chứng tỏ thuốc đi vào trong

mô và hấp thụ vào xương. Trong quá trình đào thải thuốc chủ yếu thải theo đường tiểu.
Sự đào thải qua hệ gan mật không đáng kể.
1.6.2 Sodium pyrophosphate – PYP
1.6.2.1 Tính chất chung

Sodium pyrophosphate (PYP, còn gọi là tetrasodium pyrophosphate hay

tetrasodium diphosphate) là một hợp chất hóa học dạng tinh thể trong suốt không màu,
thường tồn tại ở dạng hydrat hóa ngậm nước Na4P2O7.10H2O (Pyrophosphate, wiki).
-

Công thức phân tử PYP: Na4P2O7

-

Trọng lượng phân tử PYP ngậm nước: 446 đ.v.C

-

Trọng lượng phân tử PYP: 266 đ.v.C
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-

pH (dd 1%, 25oC) > 8

Hình 8. Cấu trúc phân tử của PYP

PYP là muối của là acid yếu H4P2O7 đa mức, acid diphosphoric H4P2O7 dễ tan

trong nước, phân tử chứa 4 nhóm O-. Trong nước muối Na4P2O7 phân li cho ra cation
Na+ và anion [P2O7]4- . Với nguyên tử O- trong nhóm anion [P2O7]4- là tâm thừa điện tử
đóng vai trò bazơ Lewis.

1.6.2.2 Đặc tính dược lực học

Sau khi tiêm, 177Lu-PYP tách khỏi máu và nhanh chóng tập trung trên xương và

cũng thấy trong gan. Tương tự với MDP, cơ chế tập trung trong xương của PYP cũng là

do sự trao đổi ion và hấp phụ hóa học trong matrix vô cơ của xương, là các hydroxy

apatid có công thức là [Ca10(PO4)6(OH)2], có bản chất là các ion vô cơ tự nhiên. Nhóm
phosphate trên bề mặt của matrix tham gia phản ứng trao đổi ion với các nhóm tự do PO3Na2 trên phân tử

177

Lu-PYP. Điều này làm cho chất phóng xạ gắn trên nền xương.

Quá trình này được hoàn thiện trên xương bình thường cũng như trong các trường hợp

đặc biệt. Đặc biệt phức chất tập trung đáng kể trong các vùng xương có nguồn cung cấp
máu gia tăng, các vùng xương có hoạt tính tạo xương gia tăng. Vì vậy trên các vùng tổn
thương xương như u nguyên phát, di căn, vùng đau nhức, viêm xương … hoạt tính phóng
xạ tập trung nhiều hơn và quan sát được bằng xạ hình.

Một cơ chế tập trung tương tự có thể thấy trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp,

các chất canxi và phosphate trong mô hoại tử tạo ra khả năng hấp phụ hóa học

177

Lu-

PYP. Bởi vì canxi và phosphate chỉ có nhiều trong trường hợp nhồi máu cơ tim (không

lâu hơn 72 giờ), hình chụp cung cấp thông tin một cách chính xác, để có hình ảnh đánh
giá được, lượng nhồi máu lên tới 5g.
177

Lý do 177Lu-PYP xuất hiện trong gan là vì enzym của gan cắt liên kết P-O-P và

Lu tự do tạo thành và định vị trong gan.

18

1.6.2.3 Đặc tính dược động học của 99mTc-PYP

Chúng tôi tham khảo dược động học của dược chất phóng xạ

99m

Tc-PYP. Có

khoảng 50% liều tiêm của 99mTc-PYP tách khỏi máu trong 38 phút, 83% trong 4 giờ. Sau
4 giờ, gần 45% hoạt tính xuất hiện trong xương, 20% trong gan và 18% trong nước tiểu
bài tiết qua thận. Gần 2% còn lại trong máu, trong đó có 40% của nó gắn với hồng cầu,

60% còn lại trong huyết thanh. Trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp (<72 giờ), 99mTcPYP định vị trong vùng hoại tử trong 30-60 phút tùy theo độ rộng và khối lượng.
1.7

LÝ THUYẾT ĐÁNH DẤU DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ (Gopal 2003).

Trong một dược chất phóng xạ, các nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử của phân
tử được thay thế bởi một nguyên tử hoặc một nhóm nguyên tử phóng xạ khác tương tự
hoặc khác nhau. Trong quá trình đánh dấu, các điều kiện hóa lý khác nhau được sử dụng
để đạt được kiểu đánh dấu đặc hiệu.

1.7.1 Phản ứng trao đổi đồng vị
Trong phản ứng trao đổi đồng vị, một hoặc nhiều nguyên tử trong phân tử hợp
chất được thay thế bởi một đồng vị của cùng một nguyên tố (số khối khác nhau). Khi các
chất đánh dấu phóng xạ và phân tử mẹ giống nhau không tính đến hiệu ứng đồng vị,

chúng là có cùng tính chất sinh học và hóa học. Ví dụ hợp chất 125I-triiodothyronine (T3),
125

I-thyroxine (T4) và các hợp chất đánh dấu với
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C, 32S, 3H. Các phản ứng đánh dấu

này có thể thuận nghịch, có lợi cho các hợp chất đánh dấu chứa Iodine với các đồng vị
phóng xạ Iodine và cũng có lợi cho việc đánh dấu nhiều hợp chất với Tritium.

1.7.2 Kiểu đánh dấu ngoại lai
Trong kiểu đánh dấu này, một hạt nhân phóng xạ được đưa vào trong một phân

tử đã biết trước vai trò sinh học, và đầu tiên nó sẽ tạo thành liên kết cộng hóa trị hoặc
liên kết cộng hóa trị phối trí với phân tử đó. Việc gắn nhân phóng xạ là ngoại lai đối với

phân tử mẹ và không làm thay đổi thành phần của phân tử mẹ bởi đồng vị phóng xạ đánh
dấu.

Một vài ví dụ như là 99mTc đánh dấu với albumin, với DTPA; 51Cr đánh dấu với
hồng cầu hoặc 131I, 125I đánh dấu với nhiều loại protein và enzym. Trong vài trường hợp,
tính ổn định invivo của nhiều hợp chất không đảm bảo nên người ta chú ý đến sự thay
đổi các tính chất hóa học, sinh học của dược chất phóng xạ. Trong nhiều dược chất phóng
xạ, liên kết hóa học được tạo thành bởi việc tạo phức, nhiều nguyên tử cho nguyên tử sẽ
nhận ngoại lại đôi điện tử, thường là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp.
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1.7.3 Kiểu đánh dấu với phức hai nhóm chức
Trong phương pháp này, phức hai nhóm chức liên kết với một phân tử kích thước

vĩ mô (như protein hoặc kháng thể) ở một bên nhóm chức và một hạt nhân phóng xạ
thích hợp ở nhóm chức còn lại. Ví dụ về các hợp chất phức hai nhóm chức là DTPA,

metallothionein, diamide dimercaptide (N2S2), hydrazinonicotinamide (HYNIC) và
dithiosemicarbazone.

1.7.4 Tổng hợp sinh học
Trong quá trình tổng hợp sinh học, các thể sống được tổng hợp trong môi trường

chứa chất phóng xạ, chất đánh dấu được đưa vào trong quá trình trao đổi chất và sau đó

được tách ra bằng phương pháp tách hóa học. Ví dụ như 14C đánh dấu với carbohydrate,
protein hoặc với chất béo.
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CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

2.1

VẬT LIỆU

-

Hệ sắc ký quét tự động CYCLON PLUS PHOSPHOR SCANNE, Perkin Elmer,

-

Máy đo đếm LTI, Mỹ (GENESYS, 5000 Series).
Cân phân tích điện tử 10-4g, Ohaus – EP 214/ EP 214C, Thụy Sỹ.

2.1.1 Thiết bị và dụng cụ
Phòng cleanroom 209B, 209E, class 10.000, Việt Nam.

-

Hoa Kỳ.

Cân chuột 10-1g, Shimadzu LIBROR EL-600, Nhật Bản.

Máy cất nước hai lần, Daihan Labtech LWD-3004, Hàn Quốc.
Máy lọc nước siêu sạch Purelabtm Ultra Genetic, Anh.
Nồi hấp tiệt trùng, HV – 50, Hirayama, Nhật Bản.
Tủ hút vô trùng: class 100, Hoa Kỳ.
Máy sấy

Máy lắc trộn vortex.

Giấy sắc ký Whatman No. 3, hãng W&R Balston, Anh.
Giấy đo pH, loại của Đức.

-

Pipet tự động các loại: 2µl - 20µl, 50µl - 200µl, 100µl - 1000µl, GILSON,

-

Dụng cụ, chai lọ thủy tinh các loại: ống đong 100ml – 50ml, bình tam giác 100ml,

-

Pipetman, Neo, Pháp.

chai 15ml, nút cao su đông khô. Ống đánh dấu thủy tinh loại 5cm×1cm, ống nhựa
đựng mẫu loại 5cm×1cm, ống nghiệm loại 15cm×2cm .
Kéo, kẹp gắp, đĩa petri, xyranh, kim tiêm.

Bông, cồn 70%, găng tay, giấy thấm, … và các dụng cụ thí nghiệm khác.

2.1.2 Hóa chất
Đồng vị phóng xạ 177Lu dạng 177LuCl (chiếu bia Lu2O3 khối lượng 100g với 176Lu
chiếm 2,59%) sản xuất tại Viên Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt (công suất 500kW,

thông lượng neutron 2×1013 n/cm2.s) ngày 16/10/2016, hoạt độ phóng xạ
-

732mCi/ml (1465mCi/100mg/2ml).

MDP (CH6O6P2 – M=176), hãng Merck, Đức.

PYP ngậm nước (Na4P2O7.10H2O – M=446), hãng Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ.
Dung dịch NaCl 0,9% đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam IV (2009).
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-

HCl 1M, hãng Merck, Đức (pha từ 20,75ml dung dịch HCl đặc 37% hòa tan trong

-

NaOH 1M, hãng Merck, Đức (cân 5,75g Na hòa tan trong 250ml nước cất).

-

250ml nước cất).

Dung dịch Amoniac (NH4OH), methanol (CH3OH), nước cất siêu sạch.

Và một số hóa chất khác phục vụ cho thí nghiệm ở dạng tinh khiết phân tích.

Hình 9. Một số dụng cụ thí nghiệm đánh dấu

a) Giấy WM No. 03
d) Bình tam giác

b) Chai đánh dấu
e) Ống đong
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c) Pipet

2.1.3 Pha dung dịch đánh dấu và dung môi kiểm tra

Hình 10. Cân phân tích và ống nghiệm chạy sắc ký

- Pha dung dịch phóng xạ 177LuCl3 (dung dịch A): dung dịch phóng xạ gốc 177LuCl3

có hoạt độ phóng xạ 732mCi/ml ( nồng độ 0,2825M) được pha loãng bằng nước cất.
Dùng micropipette lấy 50µl dung dịch

177

LuCl3 gốc cho vào chai chứa sẵn 100µl nước

cất, tổng thể tích dung dịch A là 150µl, pH=1, C M (177LuCl3) = 0,094M.

- Pha dung dịch MDP (dung dịch B): Cân trên cân phân tích 150mg MDP cho vào

chai penicilin. Cho vào đó 6ml nước cất 2 lần, lắc đều cho MDP tan hoàn toàn (pH dung

dịch bằng 1). Dùng 1,5ml dung dịch NaOH 1M để điều chỉnh độ pH của dung dịch MDP
về pH=6. Tổng thể tích dung dịch là 7,5ml và CM (MDP) = 0,11M

- Pha dung dịch PYP (dung dịch C): Cân trên cân phân tích 420mg PYP ngậm nước

(Na4P2O7.10H2O) cho vào chai penicilin. Cho vào đó 3ml nước cất 2 lần, lắc đều và đun
nóng cho đến khi PYP tan hoàn toàn (pH dung dịch bằng 10). Dùng 600µl dung dịch

HCl 1M để điều chỉnh độ pH của dung dịch PYP về pH=7. Tổng thể tích dung dịch là
3,6ml và CM (PYP) = 0,26M.

- Pha dung môi đệm chạy sắc ký (dung dịch D): sử dụng dung môi Ammonium

Hydroxide : Methanol : Nước (NH4OH : CH3OH : H2O) với tỉ lệ 1 : 20 : 20. Dùng ống
đong 100ml, đong 80ml nước cất 2 lần cho vào bình tam giác 200ml có chứa sẵn 80ml
dung dịch methanol và dùng pipet hút 4ml dung dịch amoniac cho vào tiếp ta được dung
môi đệm chạy sắc ký, tổng thể tích dung môi là 164ml (Abbasi 2010), (Abbasi 2012).
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2.1.4 Động vật thí nghiệm

Chuột nhắt trắng (chuột bạch) khỏe mạnh, lông mượt được mua tại viện Pasteur

Nha Trang. Thức ăn được cung cấp từ nhà máy sản xuất thức ăn cho động vật. Chuột
uống nước cất mới đựng trong bình nhựa chuyên dụng. Chuột được nuôi riêng trong các

lồng trong phòng thí nghiệm theo từng nhóm, phía dưới các lồng chuột được trải trấu vô
trùng và đậy nắp dây kim loại khít với lồng. Các thủ tục chăm sóc động vật được tuân

theo các quy định theo dược điển Việt Nam IV năm 2009. Các chuồng chuột thường
được dọn vệ sinh và cho ăn uống đầy đủ hàng ngày. Chúng được nuôi trong điều kiện
vệ sinh, phòng đủ ấm nhiệt độ từ 20 - 25oC, tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

2.2

THỰC NGHIỆM

Hình 11. Chuột thí nghiệm

2.2.1 Kiểm tra chất lượng của đồng vị 177Lu
2.2.1.1 Kiểm tra độ sạch hạt nhân của 177Lu

Kiểm tra độ sạch hạt nhân là kiểm tra các vết hạt nhân phóng xạ bẩn có mặt trong

sản phẩm chính. Ví dụ như đo 99Mo trong các dược chất phóng xạ đánh dấu với

99m

Tc

hạn của dược điển USP cho 99Mo trong các dược chất phóng xạ đánh dấu với

Tc là

hay 202Tl+ trong 201TlCl và 124I trong các dược chất phóng xạ chứa 123I, kèm theo đó, giới
0,15 µCi Mo/mCi
99

Tc và 2%

99m

202

Tl trong

201

99m

Tl. Để xác định độ sạch hạt nhân người

ta dùng hệ phân tích phổ gamma, sử dụng máy phân tích đa kênh ghép nối với đầu dò

bán dẫn NaI(Tl) hoặc Ge(Li) và đo thời gian bán rã của hạt nhân phóng xạ. Lấy 5 l
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dung dịch nhỏ lên giấy thấm, để khô, sau đó đo trực tiếp trên máy để xác định phổ
gamma. Sau đó so sánh phổ thu được với phổ chuẩn để xác định độ sạch hạt nhân phóng
xạ cần kiểm tra trong mẫu.

Sự có mặt của các bẩn hạt nhân phóng xạ sẽ làm tăng liều bức xạ và làm giảm

chất lượng hình ảnh (Nguyễn Thị Thu 2005).

2.2.1.2 Kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu

Độ sạch hóa phóng xạ là tỉ số phần trăm giữa hoạt độ phóng xạ của một đồng vị
phóng xạ đã đánh dấu với hợp chất mà ta quan tâm so với tổng hoạt độ phóng xạ của hạt
nhân đó trong sản phẩm.

Như vậy, để kiểm tra quá trình đánh dấu của một dược chất phóng xạ, người ta

thường dùng phương pháp hóa lý để tách ly hợp chất đã đánh dấu với đồng vị phóng xạ

ra khỏi các thành phần khác trong sản phẩm đánh dấu đó. Các phương pháp thường dùng

để kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ bao gồm phương pháp sắc ký giấy, sắc ký lớp mỏng
và kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (Nguyễn Thị Thu 2005).

Phương pháp kiểm tra được sử dụng là phương pháp sắc ký giấy trên giấy

WHATMAN No.3.

Bảng 3. Đặc điểm kỹ thuật của giấy WHATMAN No.3 (Laboratoty Filter Papers
n.d.)

Trọng lượng

Bề dày

Tốc độ hấp thụ

185

0,32

7,5

(g/m2)

(mm)

(cm)

Độ bền chịu ướt
8

Độ tro
(%)

0,06

Trong đó:

- Tốc độ hấp thụ (cm) là khoảng cách mà nước dịch chuyển theo chiều thẳng đứng
của giấy sắc ký trong 10 phút tại nhiệt độ 20oC

- Độ bền chịu ướt là áp suất được đo bằng phương pháp Kiểm tra Độ bền Mullen
(Mullen Brust Strength Tester) sau khi ngâm giấy sắc ký trong nước.

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký giấy:
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Sắc ký giấy là một kỹ thuật đơn giản, dễ tiến hành, nhanh chóng, có độ nhạy cao

nên được sử dụng rộng rãi để phân tích định tính các hỗn hợp vô cơ hoặc hữu cơ và định
lượng chính xác cấu tử đặc biệt của các hỗn hợp chất hữu cơ hoặc chất sinh học giống

nhau. Dựa vào sự phân bố của các chất hòa tan giữa hai pha chất lỏng tĩnh-động không
trộn lẫn vào nhau để tách chúng (Nguyễn Thị Thu 2005). Pha tĩnh ở đây là nước có sẵn

trong sợi celulose của giấy, hoặc thành phần thân nước từ hỗn hợp dung môi của pha

động được hút chọn lọc vào giấy. Pha động là một hệ dung môi thích hợp cho sự tách đã
được quy định trong các chuyên luận. Mỗi một chất khi phân tích phân tích sắc ký giấy

đối với một môi trường nhất định có một giá trị Rf xác định khác nhau gọi là hệ số di
chuyển. Giá trị Rf được xác định như sau:

Rf =

Trong đó:

× 100

Ds là khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vệt
Df là khoảng cách từ điểm gốc đến tuyến dung môi.

Phương pháp xác định độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu:

Hình 12. Máy quét tự động CYCLONE PLUS PHOSPHOR SCANNER

Việc kiểm tra chất lượng đồng vị 177Lu trước khi đánh dấu và hiệu suất đánh dấu

của phức 177Lu-MDP và

177

Lu-PYP được tiến hành bằng sắc ký giấy và đo bằng máy

quét tự động CYCLONE PLUS PHOSPHOR SCANNER. Sau đó phân tích và lưu trữ
kết quả bằng cách sử dụng phần mềm Optiquant.
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Để kiểm tra chất lượng đồng vị

micropipette hút 2,3µl dung dịch

177

177

Lu trước khi dùng để đánh dấu, cụ thể dùng

LuCl3 0,094M cho vào ống đánh dấu 5cm×1cm đã

chứa sẵn 300µl nước cất tiêm và lắc đều khoảng 2 phút để pha loãng phóng xạ. Dùng 5

băng giấy sắc ký Whatman No. 03, kích thước 14cm x 1,25cm, lấy 5 µl dung dịch phóng

xạ đã pha, chấm vào vị trí cách 1,5cm từ đầu dưới của mỗi băng giấy, để khô. Cho vào
ống thí nghiệm cao 15cm×2cm 1ml dung môi 1:20:20 đã pha. Khi tuyến dung môi đã di

chuyển đến 13cm kể từ điểm chấm dung dịch (khoảng 45 phút) thì dừng quá trình sắc
ký và lấy băng giấy ra để khô, sau đó áp tấm phim phospho lên băng sắc ký và đo bằng
máy quét tự động, thu được biểu đồ phân bố hoạt độ trên băng giấy.

2.2.2 Nghiên cứu điều chế hợp chất đánh dấu 177Lu-MDP và 177Lu-PYP và kiểm tra
hiệu suất đánh dấu
2.2.2.1
Điều chế hợp chất của 177Lu-MDP

Hình 13. Các bước kiểm tra bằng sắc ký giấy

Trong các khảo sát trước, chúng tôi đã tìm ra các điều kiện đánh dấu tối ưu đối

với 177Lu-MDP, cụ thể 177Lu đánh dấu với MDP tốt nhất tại tỉ lệ mol 177Lu:MDP là 1:200,
ủ 15 phút tại nhiệt độ 23oC. Cụ thể lấy 395µl dung dịch MDP 0,11M cho vào ống đánh
dấu sạch loại 5cm×1cm. Đặt ống vào trong hộp chì dày 3mm, sau đó lấy 2,3µl dung dịch
177

LuCl3 0,094M cho tiếp vào ống. Lắc thật kỹ dung dịch , kiểm tra pH = 6 và ủ 15 phút

ở nhiệt độ phòng (23oC). Sau đó kiểm tra hiệu suất đánh dấu của phức 177Lu-MDP bằng
cách lấy ra 5µl dung dịch vừa đánh dấu chấm lên giấy sắc ký Whatman No. 03 kích
thước 14cm x 1,25cm. Cho giấy sắc ký chạy trong 1ml dung môi 1:20:20 chứa trong ống
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nghiệm 15cm×2cm. Sử dụng 5 băng giấy cho 5 ống nghiệm. Quy trình kiểm tra giống
như kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu.

2.2.2.2 Kiểm tra hiệu suất đánh dấu của 177Lu-PYP

Tương tự MDP, rong các khảo sát trước, chúng tôi cũng đã tìm ra các điều kiện

đánh dấu tối ưu đối với 177Lu-PYP, cụ thể 177Lu đánh dấu với PYP tốt nhất tại tỉ lệ mol
177

Lu:PYP là 1:80, ủ 15 phút tại nhiệt độ 20oC. Cụ thể lấy 66,5µl dung dịch PYP 0,26M

cho vào ống đánh dấu sạch loại 5cm×1cm. Đặt ống vào trong hộp chì dày 3mm, sau đó
lấy 2,3µl dung dịch 177LuCl3 0,094M cho tiếp vào ống. Lắc thật kỹ dung dịch , kiểm tra

pH = 7 và ủ 15 phút ở nhiệt độ phòng (20oC). Sau đó kiểm tra hiệu suất đánh dấu của
phức

177

Lu-PYP bằng cách lấy ra 5µl dung dịch vừa đánh dấu chấm lên giấy sắc ký

Whatman No. 03 kích thước 14cm x 1,25cm. Cho giấy sắc ký chạy trong 1ml dung môi

1:20:20 chứa trong ống nghiệm 15cm×2cm. Sử dụng 5 băng giấy cho 5 ống nghiệm.
Quy trình kiểm tra giống như kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu.
2.2.3 Phân bố sinh học trên động vật

Hình 14. Một số dụng cụ dùng trong thí nghiêm phân bố sinh học trên chuột

2.2.3.1

Chuẩn bị

-

Chuột nhắt trắng 17 - 27g gồm 60 con

-

177

-

177

2.2.3.2
-

Lu-MDP (1,5 mCi/ml)
Lu-PYP (1,5 mCi/ml)
Tiến hành

Cân ống ghi lại chính xác số liệu.
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-

Cân trọng lượng chuột.

Hợp chất đánh dấu 177Lu-MDP và 177Lu-PYP có nồng độ phóng xạ mỗi hợp chất là
1,5 mCi/ml.

Pha loãng 177Lu-MDP/PYP đến nồng độ 50µCi/100µl để tiêm vào chuột. Hút 100l
dung dịch vào xyranh, cân cả xyranh có dung dịch, sau khi tiêm nhớ cân lại xyranh
để tính lượng dung dịch tiêm vào.

Tiêm vào tĩnh mạch đuôi mỗi con chuột 100 µl 177Lu-MDP/PYP (50µCi), nhớ ghi
lại thời gian tiêm và đặt riêng theo nhóm (mỗi nhóm 5 chuột). Thời gian tiêm của
các nhóm chuột là 30 phút, 2 giờ, 6 giờ, 24 giờ, 2 ngày, 4 ngày (6 nhóm chuột/hợp
chất đánh dấu).

Hình 15. Quy trình tiêm chuột

Cụ thể 60 con chuột được chia như sau:

Nhóm 1: gồm 30 chuột tiêm 177Lu-MDP (được chia thành 6 lô như sau)

 Lô 30 phút: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl 177Lu-MDP liều 50
Ci. Sau 30 phút thì tiến hành mổ.

 Lô 2 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl
Ci. Sau 2 giờ thì tiến hành mổ.
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177

Lu-MDP liều 50

 Lô 6 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

 Lô 24 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

 Lô 2 ngày: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

Lu-MDP liều 50

 Lô 4 ngày: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

Lu-MDP liều 50

Ci. Sau 6 giờ thì tiến hành mổ.

Ci. Sau 24 giờ thì tiến hành mổ.

Ci. Sau 2 ngày thì tiến hành mổ.
Ci. Sau 4 ngày tiến hành mổ.

Nhóm 2: gồm 30 chuột tiêm 177Lu-PYP

 Lô 30 phút: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl
Ci. Sau 30 phút thì tiến hành mổ.

Lu-MDP liều 50
Lu-MDP liều 50

177

Lu-PYP liều 50

 Lô 2 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl 177Lu-PYP liều 50 Ci.
Sau 2 giờ thì tiến hành mổ.

 Lô 6 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl 177Lu-PYP liều 50 Ci.
Sau 6 giờ thì tiến hành mổ.

 Lô 24 giờ: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

 Lô 2 ngày: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

Lu-PYP liều 50

 Lô 4 ngày: Gồm 5 chuột, tiêm tĩnh mạch đuôi với 100 µl

177

Lu-PYP liều 50

Ci. Sau 24 giờ thì tiến hành mổ.

Ci. Sau 2 ngày thì tiến hành mổ.
Ci. Sau 4 ngày thì tiến hành mổ.

Lu-PYP liều 50

-

Khi đủ thời gian, mổ chuột lấy các cơ quan nội tạng cho vào ống máu, tim, gan,

-

Cách pha ống chuẩn; Lấy thể tích 100 µl (đúng bằng thể tích tiêm)

lách, thận, phổi, cơ, xương, ruột, dạ dày và đuôi. Tất cả đem cân và đo đếm phóng
xạ.
177

177

Lu-MDP và

Lu-PYP cho vào chai NaCl 0,9% pha thành 25 ml, cho vào 3 ống, mỗi ống 1 ml

đem đo làm mẫu chuẩn phóng xạ. Tất cả các mẫu đem đo đếm và tính kết quả (nhớ
đếm 3 ống Standard trước khi đếm mẫu).
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Hình 16. Quy trình mổ chuột

Đem các cơ quan đi cân và đo đếm, trong đó tổng hoạt độ trong máu được tính

toán bằng 7% trọng lượng cơ thể. Đối với cơ tính bằng 40% trọng lượng cơ thể và xương

tính bằng 10% trọng lượng cơ thể. Tổng hoạt độ tiêm vào cơ thể chuột được tính bằng

hoạt độ trong xyranh trừ đi hoạt độ tại vị trí tiêm của đuôi. Kết quả cuối cùng tính bằng
giá trị phần trăm liều tiêm (% ID) trên gram hoặc tổng số đếm CPM trên gram.
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Hình 17. Máy đo đếm LTI và cách sử dụng máy

Cách tính liều trong mô hoặc cơ quan: Lấy số đếm trong mỗi mẫu chia cho trong

lượng cân được của mẫu đó (số đếm/gam). Nhân số đếm trên gam với tổng trọng lượng
cơ quan (theo gam và phần trăm trong lượng cơ quan trong cơ thể). Lấy kết quả của liều

tiêm trong mỗi nhóm 5 con chuột  SD. Tổng hoạt độ tiêm vào cơ thể chuột được tính
bằng hoạt độ trong xyranh trừ đi hoạt độ tại vị trí tiêm của đuôi.
% Liều tiêm (ID) =

Liều trong mô hoặc cơ quan
× 100
Liều tiêm vào động vật

% Liều tiêm/g (ID%/g ) =

% Liều tiêm
Khối lượng của mô hoặc cơ quan
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Liều trong mô hoặc cơ quan được tính bằng cách lấy số đếm trong mỗi mẫu chia

cho trong lượng cân được của mẫu đó (số đếm trên gam). Nhân số đếm trên gam với
tổng trọng lượng cơ quan (theo gam và phần trăm trong lượng cơ quan trong cơ thể):
Liều trong mô/cơ quan =

ọ

ố đế

ượ

ẫ

ẫ

× Trọng lượng chuột × % mô

Kết quả cuối cùng tính bằng giá trị phần trăm liều tiêm (% ID) hoặc phần trăm

liều tiêm trên gam. Số đếm chuẩn (standard) được tính bằng cách lấy số đếm của 1 ml
dung dịch phóng xạ chuẩn (bằng số đếm trung bình của 3 ống) nhân cho trọng lượng

thực của dung dịch nhân cho 25ml. Đem kết quả chia cho trọng lượng thực của 100µl
dung dịch cân được. Cuối cùng lấy kết quả trừ cho số đếm của đuôi ta có được số đếm

chuẩn xem như là liều tiêm vào động vật. Số đếm này được đếm vào thời điểm đếm các
cơ quan của chuột, ống chuẩn được đếm trước.
Số đếm 1ml x trọng lượng dd x 25 ml
Số đếm chuẩn (standard) =
− Số đếm đuôi
Trọng lượng thực của 100μl dung dịch
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CHƯƠNG 3
3.1

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 177LU DÙNG ĐỂ ĐÁNH DẤU
177

Lu dùng đánh dấu với hai hợp chất MDP và PYP được sản xuất tại lò phản ứng

thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Chất lượng
sau

177

Lu đạt các chỉ tiêu chất lượng

Bảng 4. Các chỉ tiêu chất lượng 177Lu đạt được.

Thông số kiểm tra
Độ trong đục

Dung dịch trong suốt,
không màu

pH

Độ sạch hạt nhân

Độ sạch hóa phóng xạ

177

Chất lượng

3-4

177
177

Phương pháp kiểm tra
Nhìn bằng mắt
Giấy đo pH

Lu > 99%

Đo phổ gamma, beta

Lu3+ > 99%

Sắc ký giấy

99,99%

Hình 18. Đồ thị độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu, sắc ký giấy trong
dung môi (1:20:20), xử lý hình ảnh bằng phần mềm Optiquant
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3.1.1 Kết quả kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu

Độ sạch hóa phóng xạ được kiểm tra bằng phương pháp sắc ký giấy trong dung

môi Ammonium Hydroxide : Methanol : Nước (1 : 20 : 20). Từ kết quả cho thấy đồng
vị 177Lu đạt chất lượng trên 99% và đủ điều kiện để sử dụng đánh dấu với hai hợp chất
MDP và PYP.

3.1.1 Kết quả kiểm tra độ sạch hạt nhân của 177Lu
Độ sạch hạt nhân được kiểm tra trên hệ phân tích phổ gamma tại Viện nghiên cứu
Hạt nhân Đà Lạt.

Hình 19. Phổ gamma chuẩn của 177Lu (IAEA)

Hình 20. Phổ gamma của 177Lu đo tại Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.
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Hình 21. Phổ beta của 177Lu đo tại Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt.
Bảng 5. So sánh các đỉnh năng lượng gamma (keV) của
chuẩn (IAEA) và phổ thực nghiệm

Phổ chuẩn

Phổ thực nghiệm

71,65
72

112,9
113

208,3
208

Các đỉnh ở phổ thu được đều trùng khớp với phổ của

177

Lu giữa phổ gamma

249,67
250

177

321,32
321

Lu, chỉ tồn tại một đỉnh

ở khoảng xa 5500 keV có thể là của K-41 còn sót do đập vỡ ampule thủy tinh. Nhưng

nếu so sánh với phổ chuẩn, chạy từ 0-2000 keV thì kết quả phổ thu được là tốt và trùng
khớp, vậy có thể kết luận độ sạch hạt nhân của 177Lu là > 99%.

Như vậy chất lượng của 177Lu là đạt tiêu chuẩn để đánh dấu với các hợp chất MDP

và PYP.
3.2

KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆU SUẤT ĐÁNH DẤU CỦA 177LU-MDP

Với các điều kiện đánh dấu đã tối ưu từ các khảo sát trước, kết quả hình ảnh sẽ

cho ra hai đỉnh, đỉnh thứ nhất nằm tại gốc, đỉnh thứ hai tại vạch dung môi.
 Rf (177Lu) = 0,1

 Rf (177Lu-MDP) = 0,8

Kết quả kiểm tra hiệu suất đánh dấu 177Lu với MDP được thể hiện như sau:
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Bảng 6. Hiệu suất đánh dấu 177Lu với MDP

Băng giấy
Hiệu suất

Số 1

Số 2

99,5

Số 3

98,7

Số 4

97,5

95,8

Số 5
96,7

Vậy hiệu suất đánh dấu 177Lu-MDP tại điều kiện tối ưu là 97,6 ± 1,5 %, đạt chất

lượng để tiến hành tiêm chuột.

177

Hình 22. Đồ thị hiệu suất đánh dấu của

Lu-MDP

97,6 %

Lu-MDP tại các điều kiện tối ưu

177

tỉ lệ mol 1:200, pH = 6, ủ 15 phút ở nhiệt độ phòng 23 oC (tại Đà Lạt)

Phản ứng gắn của 177Lu vào hợp chất MDP như sau:

Hình 23. Cơ chế đánh dấu của 177Lu-MDP
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3.3

KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆU SUẤT ĐÁNH DẤU CỦA 177LU-PYP

Tương tự MDP, với các điều kiện đánh dấu đã tối ưu từ các khảo sát trước, kết

quả hình ảnh sẽ cho ra hai đỉnh, đỉnh thứ nhất nằm tại gốc, đỉnh thứ hai tại vạch dung
môi.

 Rf (177Lu) = 0,1

 Rf (177Lu-PYP) = 0,7

Kết quả kiểm tra hiệu suất đánh dấu 177Lu với PYP được thể hiện như sau
Bảng 7. Hiệu suất đánh dấu 177Lu với PYP

Băng giấy
Hiệu suất

Số 1
95,7

Số 2

Số 3

92,8

Số 4

97,9

96,3

Số 5
95,8

Vậy hiệu suất đánh dấu 177Lu-PYP tại điều kiện tối ưu là 95,7 ± 2,1 %, đạt chất

lượng để tiến hành tiêm chuột.

177

Hình 24. Đồ thị hiệu suất đánh dấu của

Lu-PYP

177

Lu-PYP tại các điều kiện tối ưu

tỉ lệ mol 1:80, pH = 7, ủ 15 phút ở nhiệt độ phòng 20 oC (tại Đà Lạt)
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Phản ứng gắn của 177Lu vào hợp chất PYP như sau:

3.4

Hình 25. Cơ chế đánh dấu của 177Lu-PYP

KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN BỐ SINH HỌC TRÊN CHUỘT

Nghiên cứu phân bố sinh học trên chuột được khảo sát để tính sự phân bố và tập

trung của dược chất phóng xạ trong các cơ quan nội tạng. Giết chết chuột sau các khoảng
thời gian, mổ lấy các cơ quan nội tạng, đo đếm và tính toán liều tiêm, cho thấy phức hợp
177

Lu-MDP và 177Lu-PYP được đưa vào cơ thể bằng phương pháp tiêm tĩnh mạch ở đuôi

chuột đã đi vào cơ thể.

3.4.1 Kết quả kiểm tra phân bố sinh học trên chuột của 177Lu-MDP

Bảng 8. Kết quả phân bố sinh học trên chuột của 177Lu-MDP (ID%/g, n=5)
Cơ
quan
Máu
Tim
Gan
Lách
Thận
Phổi

30 phút

2 giờ

6 giờ

24 giờ

2 ngày

4 ngày

6,232
± 3,529

0,301
± 0,160

0,275
± 0,218

0,180
± 0,117

0,117
± 0,039

0,002
± 0,001

27,331
± 1,945

13,425
± 6,724

23,771
± 9,808

23,089
± 7,298

17,340
± 4,550

11,537
± 6,002

0,741
± 0,087

3,265
± 0,343
3,614
± 0,343
2,208
± 0,552

0,534
± 0,274

3,241
± 1,439
1,837
± 1,299
3,936
± 2,016

1,293
± 0,637

5,870
± 1,765
1,730
± 0,501
7,982
± 5,793
39

1,993
± 1,489

20,061
± 9,071
2,933
± 3,336
7,279
± 3,346

1,179
± 0,307

16,910
± 5,935
2,393
± 0,385
10,782
± 4,145

0,564
± 0,405

19,143
± 4,274
1,719
± 0,931
3,640
± 2,358

Cơ
Xương
Ruột
Dạ dày

3,778
± 2,263

1,351
± 1,115

3,174
± 2,788

8,782
± 7,840

3,288
± 0,242

2,100
± 0,372

0,260
± 0,087

0,165
± 0,121

0,321
± 0,119

0,373
± 0,237

0,419
± 0,137

0,293
± 0,166

1,213
± 0,232

1,347
± 0,933

0,848
± 0,836

1,244
± 0,398

0,651
± 0,585

0,610
± 0,349

3,215
± 2,451

1,200
± 0,811

4,445
± 1,635

3,927
± 3,787

4,234
± 1,049

1,366
± 0,538

Kết quả phân bố sinh học trên chuột cho thấy dược chất phóng xạ 177Lu-MDP sau

khi tiêm đi vào hệ tưới máu và phân bố qua gan, phổi. Phức 177Lu-MDP phân bố trong
máu sau khi tiêm 30 phút khoảng 6% liều tiêm/gam và giảm dần theo thời gian từ 1 đến

4 ngày. Phân bố trong gan và hệ lưới nội mô cao ngày đầu sau khi tiêm, tập trung từ 10-

20% liều tiêm/gam mô gan và giảm dần từ ngày thứ hai trở đi, sai số lớn. Phân bố trong
thận tăng lên sau một ngày tiêm cho thấy thuốc có đào thải qua thận. Thuốc tập trung

trong xương tăng dần lên sau 1 đến 2 ngày tiêm, có từ 3 đến hơn 4% liều tiêm/gam trong
xương sau 4 ngày. Phân bố trong ruột và dạ dày ít so với các mô và cơ quan khác cho

thấy thuốc không bị phân hủy trong cơ thể. Thuốc đào thải ra khỏi máu sau khoảng 4
ngày và bài tiết qua thận nhanh.

7

6,232

6
5
ID%/g

4
3
2

0,301
0,275

1
0

0

20

0,180

0,117

40
60
Thời gian (giờ)

0,002
80

100

Hình 26. Đồ thị thể hiện sự đào thải ra khỏi máu theo thời gian của 177Lu-MDP

40

5
4

3,215

ID%/g

3

1,347

2
1
0

4,445

1,213

4,234

1,244

0

20

40
60
Thời gian (giờ)

80

100

Hình 27. Đồ thị thể hiện sự tích lũy vào xương theo thời gian của 177Lu-MDP

177

Lu-MDP tập trung nhiều trong mô mềm như gan có thể do các lý do như sau:


177

Lu có số phối trí cao (7-8 liên kết phối trí) mà MDP/PYP chỉ có thể cho

3-4 phối trí để liên kết với 177Lu. Vì vậy để phức tồn tại thì ion Lu3+ cần liên kết phối trí
với nước thông qua nguyên tử O chứa đôi điện tử tự do. Nhưng khi tiêm vào cơ thể

chuột, huyết tương có thành phần chủ yếu là nước, có thể tạo các liên kết tĩnh điện giữa
phân tử nước trong huyết tương và phân tử nước trong phối trí của dược chất phóng xạ.

Điều này làm dược chất phóng xạ rất không bền và có xu hướng đảo chiều phản ứng
đánh dấu. Ngoài ra pH của huyết tương trong cơ thể là khoảng 7,4 cũng có thể gây ảnh
hưởng đến phức chất chay dược chất phóng xạ.
 Tỉ lệ phần trăm của

176

Lu trong bia Lu2O3 là 2,59% là thấp, và do thông

lượng neutron của Lò phản ứng tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chỉ đạt 2×10 13
n/cm2.s, dẫn đến tỉ lệ phản ứng hạt nhân

Lu(n,)177Lu có thể không hoàn toàn đạt

176

2,59%. Do đó lượng chất mang là khá lớn, và chúng cũng có thể đánh dấu với MDP/PYP
nhưng không chỉ thị phóng xạ. Lượng chất đánh dấu không phóng xạ rất lớn có thể tập
trung vào xương, chiếm hết các vị trí và bão hòa, làm cho dược chất phóng xạ không còn
chỗ để tập trung trong xương, do vậy chúng đi vào gan và bị gan giữ lại.

 Ngoài ra, chuột được sử dụng trong thí nghiệm phân bố sinh học là chuột

khỏe mạnh, không bị bệnh hoặc các tổn xương liên quan đến xương nên liều tiêm tập
trung vào xương không nhiều.

 Các kết quả thu được trong các bài báo khoa học khác cũng có kết luận

tương tự, dược chất cũng tập trung chủ yếu vào gan trong 1-3 ngày đầu sau khi tiêm
(Abbasi 2010), (Abbasi 2012).
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3.4.2 Kết quả kiểm tra phân bố sinh học trên chuột của 177Lu-PYP

Bảng 9. Kết quả phân bố sinh học trên chuột của 177Lu-PYP (ID%/g, n=5)
Cơ
quan
Máu
Tim
Gan
Lách
Thận
Phổi
Cơ
Xương
Ruột
Dạ dày

30 phút

2 giờ

6 giờ

24 giờ

2 ngày

4 ngày

0,851
± 0,554

0,283
± 0,253

0,069
± 0,011

0,051
± 0,004

0,024
± 0,002

0,006
± 0,002

5,577
± 3,183

11,652
± 3,380

8,781
± 2,695

13,436
± 3,823

17,374
± 4,065

25,995
± 1,733

0,193
± 0,098

1,500
± 1,311
0,481
± 0,343
4,919
± 2,297
1,114
± 0,830
0,445
± 0,386
0,039
± 0,018
0,126
± 0,100

0,341
± 0,329

3,251
± 2,094
0,627
± 0,333
12,511
± 5,994
14,352
± 5,464
0,492
± 0,460
0,085
± 0,044
0,417
± 0,135

0,132
± 0,113

2,123
± 1,124
0,505
± 0,268
5,959
± 1,392
0,858
± 0,468
0,571
± 0,111
0,140
± 0,107
0,368
± 0,346

0,176
± 0,011

4,683
± 2,503
1,001
± 0,284
9,688
± 1,590
1,889
± 0,625
1,438
± 0,880
0,047
± 0,029
0,288
± 0,209

0,240
± 0,148

1,881
± 1,350
1,077
± 0,678
2,544
± 0,186
1,198
± 1,017
1,326
± 0,214
0,059
± 0,036
1,235
± 0,495

Kết quả phân bố sinh học trên chuột cho thấy dược chất phóng xạ

0,706
± 0,279

14,290
± 2,000
1,199
± 0,238
11,264
± 1,093
1,943
± 1,405
3,258
± 2,340
0,193
± 0,081
2,483
± 1,461
Lu-PYP đi

177

vào gan cao ngay sau khi tiêm, sau đó thuốc đi vào các mô khác. Thuốc tập trung trong
phổi nhiều 5-10 % liều tiêm/gam sau 1-2 ngày tiêm và trong máu ít, khoảng gần 1 % liều

tiêm/gam. Trong cơ khoảng từ 1-2 % liều tiêm/gam sau 1-2 ngày tiêm. Phức 177Lu-PYP
tập trung trong xương tăng dần từ hơn 1 đến gần 4 % liều tiêm/gam sau 4 ngày tiêm.
Phân bố trong thận tăng lên sau một ngày tiêm cho thấy thuốc có đào thải qua thận. Phân
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bố trong ruột và dạ dày ít so với các mô và cơ quan khác cho thấy thuốc không bị phân

hủy trong cơ thể. Thuốc đào thải ra khỏi máu sau khoảng 4 ngày và bài tiết qua thận
nhanh.

Tương tự 177Lu-MDP, 177Lu-PYP tập trung nhiều trong gan cũng có thể kết luận

như trên.

1

0,851

0,8

ID%/g

0,6
0,4

0,283

0,2

0,069

0

0

0,051

0,006

0,024

20

40
60
80
100
Thời gian (giờ)
Hình 28. Đồ thị thể hiện sự đào thải ra khỏi máu theo thời gian của 177Lu-PYP
4

3,258

ID%/g

3
2
1
0

0,445
0

1,438

0,571
0,492
20

1,326

40
60
Thời gian (giờ)

80

100

Hình 29. Đồ thị thể hiện sự tích lũy vào xương theo thời gian của 177Lu-PYP
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Đề tài nghiên cứu khảo sát phân bố sinh học trên chuột của hai dược chất phóng

xạ 177Lu-MDP và 177Lu-PYP đạt được các kết quả như sau:

1. Hiệu suất đánh dấu của cả hai dược chất phóng xạ 177Lu-MDP và 177Lu-PYP
đều đạt > 95 %.

2. Dược chất phóng xạ

177

Lu-MDP có phân bố đặc hiệu tập trung tích lũy trên

tủy xương từ 3 đến hơn 4% liều tiêm/gam trên tất cả các nhóm chuột thí
nghiệm theo thời gian trong vòng 4 ngày.

3. Dược chất phóng xạ 177Lu-PYP có phân bố đặc hiệu tập trung tích lũy trên
tủy xương từ 1 đến gần 4% liều tiêm/gam trên tất cả các nhóm chuột thí
4.

nghiệm theo thời gian trong vòng 4 ngày.
177

Lu-MDP đào thải ra khỏi cơ thể hơn 90% liều tiêm/gam sau khi tiêm 2 giờ

và 6 giờ sau khi tiêm đối với 177Lu-PYP, chủ yếu bài tiết qua thận. Quá trình
đào thải thuốc ra khỏi máu rất nhanh.

Do đó chúng tôi đề nghị, trong tương lai, việc tiến hành các thí nghiệm khác để

khảo sát các phương pháp đảm bảo độ bền của dược chất phóng xạ trong huyết tương,
tìm kiếm biện pháp tăng tỉ lệ liều tiêm/gam của

177

Lu-MDP và

Lu-PYP trong mô

177

xương cũng như khảo sát phân bố sinh học trong thời gian dài hơn, chi tiết hơn.

Các kết quả đạt được như trên đều là kết quả nghiên cứu của cá nhân tác giả luận

văn, tham gia vào tất cả các bước điều chế, kiểm tra hiệu suất đánh dấu và phân bố sinh
học.
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