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MỞ ĐẦU
Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư rất
cao trên thế giới và một tỉ lệ rất lớn trong số đó tử vong. Theo thống kê của ngành
Ung thư và Bộ y tế năm 2014, mỗi năm Việt Nam có khoảng 150 ngàn ca mắc mới
và trên 75 ngàn trường hợp tử vong do ung thư. Trong bản đồ ung thư thế giới, tỷ lệ
mắc ung thư ở nam giới Việt Nam được xếp vào nhóm nước cao thứ 3, với gần 200
ca mắc trên 100 ngàn người. Tuy nhiên, tỷ lệ nam giới tử vong do ung thư ở Việt
Nam lại nằm trong nhóm nước dẫn đầu trên thế giới, với hơn 142 trường hợp tử
vong trong số 100 ngàn người.
Đáng chú ý hơn, trong một công bố mới đây hồi tháng 4/2014 của Tổ chức Y
tế thế giới (WHO) về tỷ lệ chết do bệnh ung thư, Việt Nam đứng top 2 thế giới.
Theo đó, trong số 172 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, Việt Nam đứng ở
vị trí 78 với tỷ lệ chết vì ung thư là 110 ca/100.000 người. Trong khu vực Đông
Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau các nước Lào và Myanmar về tỉ lệ tử vong do căn
bệnh này. 15 năm qua, số người mắc bệnh ung thư ở Việt Nam đã tăng gấp đôi (từ
69.000 ca lên 150.000 ca) và dự kiến trong 5 năm tới, mỗi năm sẽ có 200.000 ca
mắc mới bệnh ung thư.
Trước con số trên, GS Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt
Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện K, chỉ rõ, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế
giới, 80% nguyên nhân sinh ra ung thư là từ môi trường bên ngoài. Ở Việt Nam,
đúng là có hiện tượng tăng bệnh ung thư rất nhanh. Những năm 1990, số lượng
người mắc bệnh này còn rất thấp, khoảng 70.000 người trong một năm, nhưng đến
năm 2010-2015, con số này mỗi năm đã là 150.000 người. Dự báo đến năm 2020,
tức 4-5 năm nữa thôi, sẽ có 200.000 người mắc ung thư mới mỗi năm. Cộng với số
người đã mắc bệnh ung thư đang điều trị và số người đã khỏi bệnh ung thư rồi thì tỷ
lệ mắc bệnh này ở Việt Nam còn cao hơn rất nhiều.
Thế nhưng, ông Đức khẳng định: "Nếu nói Việt Nam sẽ là nước có tỷ lệ mắc
ung thư cao nhất thế giới không hẳn là chính xác, mà có lẽ, phải nói là Việt Nam có
tốc độ tăng các ca mắc ung thư vào loại nhanh nhất thế giới thì đúng hơn". Nguyên
nhân chính của tình trạng này là do có rất ít bệnh nhân được chẩn đoán sớm và điều
trị kịp thời, hầu hết khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn hoặc quá muộn, di căn,
không thể chữa khỏi.
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Đầu thế kỉ XX, từ khi con người biết sử dụng các đồng vị phóng xạ trong y
học để nghiên cứu và chữa trị bệnh, ngành y học hạt nhân đã ra đời và chiếm một vị
trí vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt là trong thập niên qua, sự ra
đời của nhiều đồng vị phóng xạ được sản xuất từ lò phản ứng và nhiều loại dược
chất phóng xạ mới phục vụ cho chẩn đoán và điều trị bệnh đã làm cho bộ mặt của
ngành y học hạt nhân có nhiều biến đổi. Hiện nay, y học hạt nhân được biết đến với
sự ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh hiểm
nghèo như ung thư, các bệnh lý tim mạch, nội tiết, gan – mật, dạ dày – ruột, xương
– khớp,... Với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, sinh học phân tử, hóa phóng
xạ,... ngày nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về dược chất phóng xạ trong điều
trị ung thư như ung thư biểu mô, ung thư đầu cổ, ung thư xương, ung thư tuyến
giáp, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi,...
Ung thư xương được biết đến là một căn bệnh khá phổ biến do ung thư
nguyên phát hoặc từ các ung thư khác di căn vào xương như ung thư tuyến tiền liệt,
ung thư tuyến giáp, ung thư phổi,... Biểu hiện lâm sàng của ung thư di căn xương
thường là đau xương do chèn ép thần kinh, chèn ép tủy, gãy xương bệnh lý,... Tuy
nhiên các triệu chứng đau chỉ xuất hiện khi đã ở giai đoạn muộn nên ảnh hưởng rất
nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vì vậy việc nghiên cứu và điều chế
các dược chất phóng xạ cho việc điều trị giảm đau ung thư xương là nhiệm vụ
chung của các nhà khoa học. Chính vì lý do đó mà đã có nhiều công trình nghiên
cứu về dược chất phóng xạ này như 177Lu – EDTMP, 177Lu – MDP,... trong đó 177Lu
– PYP là dược chất với nhiều hứa hẹn đầy tiềm năng trong điều trị ung thư xương.
Đồng vị phóng xạ Lu-177 có nhiều đặc tính nổi trội với thời gian bán rã
tương đối ngắn (6,7 ngày), vừa phát bức xạ gamma sử dụng trong chuẩn đoán hình
ảnh, bên cạnh đó phát bức xạ beta có ứng dụng trong điều trị.
Pyrophosphate là một hợp chất hữu cơ đóng vai trò là chất mang đưa đồng vị
phóng xạ định vị một cách chọn lọc vào vùng tổn thương của xương. Tại đây bức xạ
được ghi nhận qua những thiết bị như SCAN, PET,... Hình ảnh thu được cho ta biết
được thông tin về bệnh, với bức xạ bêta gây ion hóa đối với tế bào ung thư làm tế
bào ung thư bị chết đạt được hiệu quả điều trị.
Vì những lý do trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu đánh dấu 177Lu với
Pyrophosphate (PYP) – điều chế dược chất phóng ứng dụng trong điều trị giảm đau
do di căn xương”, một loại dược chất phóng xạ hứa hẹn trong tương lai gần sẽ được
ứng dụng trong lâm sàng ở các khoa y học hạt nhân, khoa u bướu trong các bệnh
2

viện trên cả nước, đặc biệt là trong nghiên cứu, chẩn đoán cũng như điều trị các
bệnh về xương, một loại bệnh đang ngày càng phổ biến ở nước ta.
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1 Y học hạt nhân
Y học hạt nhân (YHHN) là ngành y học sử dụng những đồng vị phóng xạ
(ĐVPX) nhân tạo để thực hiện chụp hình chẩn đoán chức năng của các cơ quan
trong cơ thể, phát hiện sớm những thương tổn – điều mà các phương tiện chẩn đoán
khác không làm được, được gọi là xạ hình. Hoặc, dùng chất phóng xạ để điều trị
bệnh. (Phan Văn Duyệt, 2000)
Trong vòng một thập niên qua, Y học hạt nhân trên thế giới đã không ngừng
phát triển và đã nghiên cứu ra nhiều dược chất phóng xạ mới phục vụ cho chẩn
đoán và điều trị bệnh, đặc biệt điều trị các bệnh giảm đau về xương có nguồn gốc từ
ung thư. (Phan Văn Duyệt, 2000)
1.1.1 Lịch sử y học hạt nhân
Có thể nói, y học hạt nhân được khởi đầu bằng phát hiện của Becquerel về
hiện tượng phóng xạ vào năm 1896.
Năm 1895, Roentgen (người Đức) phát hiện ra tia X. Đây là loại sóng điện từ
có bước sóng ngắn nằm trong khoảng 1-100pm, năng lượng cao và có các hiệu ứng
vật lý, sinh học rõ rệt.
Lý thuyết về hiện tượng phóng xạ là do sự phân rã tự động của hạt nhân
được phát triển bởi Soddy vào năm 1903.
Năm 1919, Rutherford bắt đầu các thí nghiệm về hiện tượng phát sáng “nhấp
nháy” (kích thích).
Năm 1931, Lawrence chế tạo máy cyclotron. Phát minh này của ông đã mở
đường cho việc tạo ra nhiều đồng vị phóng xạ nhân tạo.
Năm 1934, Irene Curie (con gái Pierre và Marie Curie) cùng chồng, trong khi
đang làm việc tại Viện nghiên cứu Radium Pari đã phát hiện ra đồng vị phóng xạ
nhân tạo. Sau khi họ công bố phát hiện này, nhiều nhà vật lý đã chú tâm nghiên cứu
đồng vị phóng xạ và chỉ trong vòng 12 tháng, đã có hơn 100 loại phóng xạ nhân tạo
mới được phát hiện.
Năm 1943, Hevesy, người đi tiên phong ứng dụng khoa học hạt nhân trong y
học đã phát minh ra kĩ thuật đánh dấu phóng xạ trong tế bào sống.
Năm 1972, CT scaner được sáng chế bởi một kĩ sư người Anh tên là
Godgray Housefield. Đây là kĩ thuật ứng dụng kĩ thuật chụp ảnh tia X và khoa học
máy tính tạo ra lớp cắt ngang trên cơ thể. (Phan Văn Duyệt, 2000)

4

1.1.2 Triển vọng khai thác, ứng dụng các đồng vị và dược chất phóng xạ trong
y tế tại Việt Nam
Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật hạt nhân được Đảng và Nhà nước
ta quan tâm từ những năm 1960, đặc biệt là đầu tư cho chuẩn bị nguồn nhân lực. Tổ
chức của Ngành hạt nhân chính thức ra đời vào năm 1976 và việc hoàn thành công
trình khôi phục và mở rộng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào tháng 3/1984 đã tạo
ra bước phát triển nhảy bậc trong lĩnh vực này. (Nguyễn Nhị Điền, 2012)
Ngày nay kỹ thuật hạt nhân và đồng vị phóng xạ được ứng dụng có hiệu quả
vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Các hướng ứng dụng tiêu biểu
của kỹ thuật hạt nhân có thể kể đến là: sản xuất đồng vị và điều chế dược chất
phóng xạ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh; sử dụng kỹ thuật nguồn kín để xây
dựng các hệ đo đạc hạt nhân như đo mức chất lỏng, đo độ dày, độ ẩm của vật liệu,...
trong các dây chuyền tự động hóa của các nhà máy công nghiệp; phát triển các kỹ
thuật phân tích hạt nhân để tham gia vào các chương trình thăm dò, khai thác tài
nguyên khoáng sản và nghiên cứu, bảo vệ môi trường; sử dụng các đồng vị tự nhiên
và nhân tạo để đánh giá một số quá trình trong tự nhiên như hiện tượng bồi lấp, xói
mòn; sử dụng các nguồn bức xạ cường độ cao để khử trùng các dụng cụ, chế phẩm
và bảo quản thực phẩm, dược phẩm; ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệp
và sinh học,... (Nguyễn Nhị Điền, 2012).
Kỹ thuật nguồn kín dùng trong xạ trị được áp dụng từ những năm 1960 tại
Bệnh viện K, Hà Nội, Trung tâm ung bướu Tp. Hồ Chí Minh và một số bệnh viện
quân đội. Năm 1971, 2 khoa Y học hạt nhân tại Bệnh viện Bạch mai, Hà Nội và
Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh được hình thành. Từ thời điểm đó, kỹ thuật
nguồn hở hay đồng vị phóng xạ được sử dụng để chẩn đoán và điều trị bệnh với một
số thiết bị đơn giản như máy quét hiện hình, xạ ký thận hay các máy đo độ tập trung
của iốt trong tuyến giáp. Đáng kể là từ khi Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được đưa
vào hoạt động với một trong các chức năng chủ yếu là nghiên cứu sản xuất đồng vị
phóng xạ và dược chất đánh dấu thì số lượng các khoa Y học hạt nhân ngày càng
tăng nhanh và đến nay đã có trên 20 khoa Y học hạt nhân được hình thành trên
phạm vi toàn quốc, nhiều thiết bị hiện đại được nâng cấp và trang bị. (Nguyễn Nhị
Điền, 2012)
Các đồng vị phóng xạ và dược chất đánh dấu cung cấp cho các khoa Y học
hạt nhân được sản xuất tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt hoặc nhập ngoại. Các loại
đồng vị chính được sản xuất tại Đà Lạt là tấm áp P-32 để điều trị các bệnh ngoài da;
5

dung dịch I-131 dưới dạng tiêm hoặc uống để chẩn đoán và điều trị bệnh bướu cổ;
Tc-99m để hiện hình tìm các khối u bất thường trong não và tuyến nước bọt; các
dược chất phóng xạ dưới dạng kit invivo đánh dấu với Tc-99m để hiện hình chẩn
đoán chức năng và bệnh lý các cơ quan nội tạng của cơ thể như thận, gan, phổi, hệ
tiêu hóa. Hàng năm, khoảng 150 Ci chất phóng xạ các loại được sản xuất tại Lò
phản ứng hạt nhân Đà lạt, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của ngành Y tế. (Nguyễn
Nhị Điền, 2012)
Theo nội dung nhiệm vụ thực hiện chiến lược năng lượng nguyên tử tại Việt
Nam về khai thác, ứng dụng các ĐV và DCPX trong y tế đến năm 2020 đã chỉ rõ:
nhanh chóng xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các kỹ thuật chuẩn đoán và
điều trị bệnh sử dụng năng lượng bức xạ nhằm đáp ứng nhu cầu của nước ta với dân
số khoảng 100 triệu dân vào năm 2020; đầu tư phát triển kỹ thuật chụp hình bức xạ
đến bệnh viện tỉnh, mỗi bệnh viện tỉnh có ít nhất 01 máy chụp hình cắt lớp SPECT,
cả nước có một số máy chụp hình cắt lớp sử dụng đồng vị phát positron PET, tăng
cường đầu tư thiết bị điều trị bệnh ung thư bằng kĩ thuật chiếu xạ dùng nguồn phóng
xạ và bằng máy gia tốc, đạt tỉ lệ ít nhất 01 thiết bị chiếu xạ trên 1 triệu dân; lập và
triển khai kế hoạch xây dựng tại mỗi tỉnh có ít nhất một cơ sở YHHN và xạ trị; lập
kế hoạch từng bước đảm bảo sản xuất các loại đồng vị và DCPX trong nước đủ
phục vụ cho chuẩn đoán và điều trị; đánh giá sức khỏe và dinh dưỡng cộng đồng,
sàng lọc một số dị tật bẩm sinh bằng kỹ thuật đồng vị phóng xạ; xây dựng một trung
tâm quốc gia về YHHN, xạ trị và điều trị các bệnh về phóng xạ.
(www.wikipedia.org)
1.2 Giới thiệu chung về dược chất phóng xạ trong y học hạt nhân
1.2.1 Khái niệm về dược chất phóng xạ
Dược chất phóng xạ (thuốc phóng xạ) là một hợp chất có hoạt tính phóng xạ
dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh cho con người. Dược chất phóng xạ thường
không có tác dụng dược lý bởi hầu hết chúng sử dụng như là chất đánh dấu. Những
trường hợp như vậy không thấy tương tác đáp ứng liều, nó khác với những thuốc
thông thường khác. Vì là thuốc tiêm vào người, dược chất phóng xạ phải được vô
trùng, không có chí nhiệt tố, và được kiểm tra chất lượng như một loại thuốc bình
thường khác. Một dược chất phóng xạ có thể là một nguyên tố phóng xạ như 133Xe,
hoặc một hợp chất đánh dấu như là 131I- protein đồng hóa và 99mTc – hợp chất.
Ngoài tên gọi thông thường là dược chất phóng xạ, một vài nhóm tác giả còn gọi
theo cách như chất đánh dấu phóng xạ (radiotracer), tác nhân chuẩn đoán phóng xạ
(radiodiagnostic) và chất đánh dấu (labeled tracer). (Phan Sỹ An, 2005)
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1.2.2 Phân loại dược chất phóng xạ
Dược chất phóng xạ được điều chế dưới nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào
mục đích sử dụng. Thông thường có các dạng sau: (IAEA, 1971)
- Dạng khí: Khí

85

Kr và

133

Xe. Dạng

133

Xe hay được dùng trong thông khí

phổi.
- Dạng khí hòa tan trong dung dịch: Khí 133Xe hòa tan trong dung dịch NaCl
0,9 % dưới áp suất cao.
- Dạng dung dịch thực: Các hợp chất dánh dấu phóng xạ hòa tan hoàn toàn
trong dung dịch, tạo thành một môi trường trong suốt. Ví dụ: dung dịch Na131I,
dung dịch vitamin B12-58Co.
- Dạng keo: Là dạng hạt của các muối vô cơ. Các phân tử muối vô cơ tụ lại
bền vững có kích cỡ vài µm. Ví dụ: keo vàng phóng xạ (198Au-colloid) dùng trong
ghi hình lách và điều trị các khoang ảo hoặc hệ bạch huyết.
- Dạng huyền phù nhũ tương: Là dạng đông vón của các phân tử chất như
phân tử abumin huyết thanh người. Dưới điều kiện pH, nhiệt độ thích hợp làm biến
tính protein tạo ra những thể tụ tập kích thước nhỏ cỡ 20µm, gọi là các
microspheres (dạng vi cầu). Với kích thước lớn hơn 20µm gọi là các
macroaggregate (khối kết tụ). Các chất này thường dùng ghi hình tưới máu các hệ
nhiều vi mạch. (IAEA, 1971)
- Dạng viên nang: Giống như các dạng viên nang trong thuốc tân dược. Bao
nang được làm bằng gelatin. Các thuốc phóng xạ có thể là dạng bột hoặc dạng dầu
chứa trong bao nang viên. Ví dụ: Dung dịch Na131I trộn trong bột Natri photphate.
1.2.3 Đặc trưng của dược chất phóng xạ
Một dược chất phóng xạ có hai thành phần chính, một hạt nhân phóng xạ và
một hợp chất hóa học. Trong việc thiết kế một dược chất phóng xạ, dược chất được
chọn trên cơ sở định vị trong cơ quan nào đó hoặc tham gia vào với chức năng sinh
lý của cơ quan. Một nhân phóng xạ thích hợp được gắn lên một hợp chất đóng vai
trò là chất mang đã chọn, để sau khi tiêm dược chất phóng xạ vào cơ thể, chúng sẽ
định vị lên các vị trí ở các mô, cơ quan, tế bào,… mà ta cần quan tâm. Tại đây, bức
xạ phát ra từ nhân phóng xạ sẽ được xác định bởi các thiết bị đo đếm phóng xạ.
(Phan Sỹ An, 2005)
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Vì các dược chất phóng xạ tiêm vào con người với tín hiệu phát ra từ bức xạ
được xác định bằng những thiết bị có độ nhạy cao. Do đó hình ảnh thu được từ chụp
hình phóng xạ rõ nét hơn các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như chụp X
quang,… Bên cạnh đó dược chất phóng xạ dễ sản xuất, giá thành không đắt, luôn có
sẵn ở bất kỳ trung tâm y học hạt nhân nào. Mặc dù vậy, bởi bản chất phóng xạ là
phân rã theo thời gian nghĩa là hoạt độ phóng xạ sẽ giảm dần nên việc cất giữ và sử
dụng chỉ hạn hữu trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, hạn chế đối với các
dược chất phóng xạ sống ngắn là khoảng cách địa lý giữa nơi cung cấp, nơi sản xuất
đến với người sử dụng. Để bù lại hạn chế đó, cyclotron, máy phát phóng xạ có thể
đặt tại các cơ sở hạt nhân ở bệnh viện từ đó sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng các
đồng vị phóng xạ. (Phan Sỹ An, 2005)
Thời gian bán rã của dược chất phóng xạ tùy thuộc vào hạt nhân phóng xạ
được sử dụng. Dược chất phóng xạ sau khi được tiêm vào người một thời gian sẽ
đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết, mồ hôi hoặc cơ chế khác. Sự đào thải
sinh học của dược chất phóng xạ tuân theo quy luật phân bố hàm mũ tương tự phân
rã hạt nhân. Vì vậy mỗi dược chất phóng xạ có thời gian bán rã sinh học T b nhất
định, đó là thời gian cần thiết để cho một nửa dược chất phóng xạ đào thải ra khỏi
hệ thống sinh học, và do đó nó có liên quan đến hằng số phân rã, λb=0,693/ Tb.
Trong chẩn đoán bệnh, đồng vị phóng xạ được dùng ở một liều lượng tối
thiểu với vai trò là nguyên tử hay phân tử đánh dấu, giúp chúng ta tìm hiểu các quá
trình chuyển hóa, phát hiện những rối loạn, qua đó đánh giá hoạt động chức năng
của các cơ quan khác nhau trong cơ thể, hoặc định vị các khu vực bị tổn thương của
cơ thể. Các hình thức chẩn đoán dùng chất phóng xạ có thể kể đến như thăm dò
chức năng, chụp hình chẩn đoán và các xét nghiệm invitro. (Phan Sỹ An, 2005)
1.3 Ứng dụng đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị
1.3.1 Trong chẩn đoán
Những thành tựu trong việc ứng dụng đồng vị phóng xạ trong y học gắn liền
với các liệu pháp chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu y học. Nhờ sự phát triển mạnh
của các thiết bị chuẩn đoán hiện đại như các máy cắt lớp điện toán dùng đồng vị
phóng xạ phát gamma SPECT và máy cắt lớp điện toán dùng đồng vị phóng xạ phát
positron PET – CT mà nhiều loại dược chất phóng xạ mới đã không ngừng được
tìm tòi và phát triển. Từ những năm 1980 đến nay, các dược chất phóng xạ dùng
trong chẩn đoán ngày càng đa dạng về chủng loại. (Phan Sỹ An, 2005)
Thăm dò chức năng là một trong những ứng dụng sớm nhất của đồng vị
phóng xạ trong y học, sử dụng các thiết bị đo đếm phóng xạ đơn giản như máy ghi,
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máy quét, máy xạ ký thận,... Mở đầu cho nghiên cứu ứng dụng đồng vị phóng xạ
trong y học là công trình của Hertz và Roberts năm 1938 dùng đồng vị phóng xạ 131I
để thăm dò chức năng tuyến giáp. Chỉ đơn giản là cho bệnh nhân uống 131I và đo
đếm độ tập trung bằng ống đếm nhấp nháy, hoạt độ phóng xạ được đo theo các
khoảng thời gian khác nhau. Hoặc xác định phần không hấp thụ bị đào thảo bằng
cách đo hoạt độ phóng xạ trong nước tiểu (Stance và cộng sự). Việc thăm dò chức
năng giúp tìm hiểu các hoạt động của các cơ quan như tuyến giáp, thận,... (Phan Sỹ
An, 2005)
Trong việc chụp hình chẩn đoán, sau khi cho uống thuốc hoặc tiêm dược
chất phóng xạ vào tĩnh mạch, thông qua hình ảnh chụp được từ các thiết bị như máy
quét gamma camera, PET,… có thể xác định vị trí của các tổn thương hay các khối
u bất thường, cũng như mức độ bệnh lý của người bệnh.
Bảng 1: Các dược chất phóng xạ cho chuẩn đoán ung thư
U nguyên phát
Ung thư biểu mô tuyến giáp cục bộ
Ung thư biểu mô tuyến giáp (tủy)
Lympho bào

Dược chất phóng xạ
123

I hoặc 99mTc-pertechnetate

99m

Tc-V-DMSA

67

Ga citrate

Ung thư tuyến tụy-dạ dày

111

In-octreotide (pentetreotide)

Ung thư thần kinh

123

I-MIBG

Ung thư vú

99m

Ung thư xương nguyên phát

99m

Tc-MIBI
Tc-MDP

1.3.2 Trong điều trị:
Trong thập kỷ qua việc sử dụng các đồng vị phóng xạ mới dùng trong điều
trị bệnh ngày càng nhiều. Các phương pháp điều trị bằng đồng vị phóng xạ như xạ
trị nội (dùng nguồn hở), xạ trị ngoại (dùng nguồn kín), xạ trị áp sát
(branchytherapy). Các ung thư được chữa trị dùng các dược chất phóng xạ: (Phan
Văn Duyệt, 2000)
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Bảng 2: Các dược chất phóng xạ cho điều trị ung thư
Điều trị
Ung thư tuyến giáp

Dược chất phóng xạ
131
I

Ung thư phôi bào thần kinh giai đoạn III-V

131

I-MIBG

131

I-MIBG

Malignant phaeochromocytoma
Myeloproliferative disorders

32

P

32

P, 89Sr, 153Sm-EDTMP

(polycythaemia vera, essential thrombocythaemia)
Giảm đau do di căn xương

hoặc 186Re-HEDP

1.4 Các dược chất phóng xạ phosphate
Từ những năm 1970, một số hợp chất phosphonate đã được giới thiệu cho sử
dụng xạ hình xương. Hợp chất đầu tiên phải kể đến là 99mTc – tripolyphosphate,
chẳng bao lâu sau, thay thế bằng 99mTc – polyphosphate có 46 nhóm phosphate.
Dùng với dược chất này phông cao trong xạ hình xương. Sau đó 99mTc –
polyphosphate cho thấy tập trung trong xương cao và bức ảnh xạ hình xương tốt
hơn. (Phan Sỹ An, 2005)
Một bước tiến trong chụp hình xương ra đời khi các hợp chất diphosphate
được giới thiệu. Loại hợp chất này có chuỗi liên kết P-C-P bền trong cơ thể hơn là
chuỗi liên kết P-O-P. Liên kết này dễ bị phá hủy hơn bởi enzym phosphatase trong
cơ thể. Hợp chất phosphonate đã được sử dụng lâu dài cho việc chữa trị các bệnh về
xương kể cả bệnh mất xương. Ba hợp chất diphosphonate đã được nghiên cứu ứng
dụng rộng rãi đó là 1- hydroxy ethylene diphosphonate (HEDP), methylene
diphosphonate (MDP) và hydroxy methylene diphosphonate (HMDP hoặc HDP).
Trong đó MDP và HDP là sử dụng rộng rãi nhất trong y học hạt nhân. Cấu trúc
phân tử của bốn hợp chất được giới thiệu ở hình vẽ dưới:

Hình 1: Công thức của PYP

Hình 2: Công thức của HEDP
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Hình 3: Công thức của MDP

Hình 4: Công thức của HDP

1.5 Giải phẫu, sinh lý và các thành phần hóa học của xương
1.5.1 Giải phẫu và sinh lý của xương
Xương là một chất có cấu trúc phức tạp, để đơn giản, người ta xem một đơn
vị cơ bản của xương là hệ thống Haversian, hệ thống này rỗng, gồm những phiến
collagen và calci phosphate, vũng rỗng là khe dinh dưỡng, gọi là ống Haversian.
Trong cán xương dài là hệ Haversian, hệ này bó lại với nhau song song, tạo nên loại
xương gọi là cục xương, khối này được tối thiểu bằng cách nén chặt lại, gần cuối
xương phức tạp hơn hệ Haversian loe ra và tạo thành lưới gọi là lốp xương hoặc lỗ
rỗng. Nếu cắt ngang qua vùng ống xương, sẽ thấy được một vòng của hệ thống
Haversian, mỗi vòng có lỗ, một ống trong trung tâm, cắt qua một vùng xốp sương
sẽ thấy nhiều phần phức tạp hơn, bởi vì có nhiều định hướng khác nhau. (Chandra
Dass, J. Athony Paker, 1977)
Tủy xương là nơi sinh ra hồng cầu. Mỗi giây có 2,6 triệu hồng cầu được sinh
ra. Xương là nơi lưu giữ các chất khoáng cho cơ thể như là canxi và phosphor. Nếu
hàm lượng chất khoáng trong máu thừa thì trong xương sẽ có quá trình tạo dựng,
khi thấp hơn thì chất khoáng sẽ được lấy từ xương ra và cung cấp trở lại vào máu.
Xương được cấu tạo bởi các tế bào sống gọi là nguyên bào xương. Nếu mô xương
không còn sống thì xương bị gãy khó lành lại được đó là khi bị thương hay bị tai
nạn. Các tế bào xương được cấu tạo bởi các tế bào không sống như là collagen và
các muối vô cơ dạng canxi và phosphor.
Sự khác nhau về hình dạng và kích thước của xương là do xương thực hiện
các chức năng khác nhau nhưng tất cả đều có cấu trúc tương tự như nhau. Xương
phải đủ mạnh để nâng đỡ cơ thể chúng ta, nhưng cũng phải đủ nhẹ để có thể chuyển
động đi lại được. Điều này có được bởi vùng cứng của xương ở bìa ngoài được gọi
là vùng xương cứng (compact bone). Xương được cấu tạo điển hình bởi hai dạng
mô, mô cứng (xương đặc) và mô rỗng (xương xốp).
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Hình 5: Mô hình của xương
Hầu hết các loại xương đều có hai dạng này, phần cứng bên ngoài, phần xốp
rỗng bên trong phần cứng. Mô xương gồm các loại tế bào xương ở dạng muối vô cơ
(Ca và P) tạo ra sự mạnh chắc của xương. Sợi collagen và các chất xung quanh làm
cho xương linh động.( Chandra Dass, J. Athony Paker, 1977)
1.5.2 Các thành phần hóa học trong xương
Thành phần vô cơ là các muối khoáng, chủ yếu là Hydroxy Apatice (HA),
một dạng tinh thể của tricalci phosphate, vài canxi carbonate, và một số lượng ít của
magie hydroxyte, fluoride và sunphate, tạo ra cho xương có đặc trưng riêng và là
mô duy nhất trong số tất cả các mô khác, có độ cứng đặc biệt, và có thể chịu lực
nén. Các muối khoáng trong xương rất nhiều, chúng chiếm 65% trọng lượng xương
và 2/3 matrix. (Chandra Dass, J. Athony Paker, 1977)
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1.6 Khái quát đồng vị Lu
1.6.1 Tính chất nguyên tử của Lu

Hình 6: Công thức cấu tạo nguyên tử Lu
Luteti là một nguyên tố hóa học có kí hiệu Lu và số nguyên tử 71. Đây là
một trong các nguyên tố đã được xếp vào nhóm "đất hiếm". Một trong các đồng vị
phóng xạ của nó (176Lu) được dùng trong công nghệ hạt nhân để xác định tuổi của
các thiên thạch. Luteti luôn cộng sinh với nguyên tố yttry và đôi khi được dùng
trong các hợp kim và chất xúc tác trong các phản ứng hóa học khác nhau. (
www.wikipedia.org)
Luteti tự nhiên gồm 1 đồng vị ổn định 175Lu (chiếm 97,41%), và một đồng vị
phóng xạ beta 176Lu có chu kỳ bán rã 3,78×1010 năm (2,59%) đồng vị phóng xạ này
được sử dụng để định tuổi. Luteti gồm 33 đồng vị phóng xạ đã được nhận biết,
trong đó đồng vị tự nhiên ổn định nhất là 176Lu, và các đồng vị tổng hợp 174Lu có
chu kỳ bán rã 3,31 năm, và 173Lu là 1,37 năm. Tất cả các đồng vị phóng xạ còn lại
có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 9 ngày, và đa số trong đó có chu kỳ bán rã nhỏ 30 phút.
Nguyên tố này có 18 meta state (trạng thái siêu ổn định), với trạng thái ổn định nhất
là 177mLu (T½=160,4 ngày), 174mLu (T½=142 ngày) và 178mLu (T½=23,1 phút).
Các đồng vị đã được biết đến của Luteti có khối lượng nguyên tử nằm trong
khoảng từ 149,973 (150Lu) đến 183,961 (184Lu). Cơ chế phân rã chủ yếu trước đồng
vị ổn định phổ biến nhất, 175Lu, là bắt điện tử (với vài alpha và positron), và cơ chế
chủ yếu sau là phân rã beta. Các sản phẩm phân rã chủ yếu trước 175Lu là các đồng
vị của nguyên tố 70 (yttrerbi) và các sản phẩm phân rã sau là các đồng vị của
nguyên tố 72 (hafni). (K. Hashimoto, H. Matsuoka, S. Uchida, 2000)
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Đặc điểm nguyên tử:
Khối lượng nguyên tử

174,967 đvC

e- trên mức năng lượng

2, 8, 18, 32, 9, 2

Bán kính nguyên tử (tính toán)

174 (17 ± 8) pm

Trạng thái oxi hoá(ôxít)

Lu2O3

Cấu hình electron

[Xe]6s24f145d1

Cấu trúc tinh thể:

Lục phương

1.6.2 Tính chất vật lý của Lu
Lu là một kim loại hóa trị 3 chống ăn mòn màu trắng bạc. Nó có bán kính
nguyên tử nhỏ nhất và là nguyên tố đất hiếm nặng và cứng nhất. Luteti có điểm
nóng chảy cao nhất trong nhóm Lantan. Độ cứng của kim loại Lu theo thang đo
Vicker là 1160 Mpa, theo thang đo Brinell là 893 Mpa. (Nguyễn Ngọc Tuấn et al.
2015)
Trạng thái vật lý:

rắn

Trạng thái trật tự từ: thuận từ

Điểm nóng chảy:

1925 K (30060F)

Thể tích phân tử:±10-6m3/mol

Điểm sôi:

3675 K (61560F)

Nhiệt bay hơi:

Nhiệt nóng chảy:

22 kJ/mol

Áp suất hơi:

Độ âm điện:

1,27

Nhiệt dung riêng: 23,86 J/kg.K

414 kJ/mol
1906 Pa (tại 1K)

Độ dẫn nhiệt 16,4 W/(m.K)
Năng lượng ion hoá: 523,5 kJ/mol, 1340 kJ/mol, 2022,3 kJ/mol
1.6.3 Tính chất hóa học của Lu
Kim loại luteti xỉ chậm trong không khí và dễ cháy ở 1500C tạo thành
luteti(III) oxit: (Nguyễn Ngọc Tuấn et al. 2015)
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:
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2 Lu (r) + 3 F2 (k) → 2 LuF3 (r)

[trắng]

2 Lu (r) + 3 Cl2 (k) → 2 LuCl3 (r)

[trắng]

2 Lu (r) + 3 Br2 (k) → 2 LuBr3 (r)

[trắng]

2 Lu (r) + 3 I2 (k) → 2 LuI3 (r)

[nâu]

Luteti dễ hoà tan trong axit sulfuric loãng tạo thành dung dịch chứa các ion
luteti(III) không màu, tồn tại ở dạng phức [Lu(OH2)9]3+:
2 Lu (r) + 3 H2SO4 (dd) → 2 Lu3+ (dd) + 3 SO42- (dd) + 3 H2 (k)
Trong tất cả các hợp chất của nó, luteti có số oxy 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. (Nguyễn Ngọc Tuấn et al.
2015)
Luteti tantalat (LuTaO4) là vật liệu đặc nhất có màu trắng và không phóng xạ
(mật độ 9,81 g/cm3) và cũng có ý tưởng dùng làm tia X phốtpho. Thoria thì đặc hơn
(10 g/cm3) và cũng có màu trắng nhưng có tính phóng xạ.
1.6.4 Ứng dụng của Lu
Do hiếm và giá cao, luteti có rất ít ứng dụng thương mại. Tuy nhiên, luteti
không phóng xạ có thể được dùng làm chất xúc tác trong cracking dầu mỏ trong lọc
dầu và cũng có thể được sử dụng trong alkyl hóa, hydro hoá, và polymer hoá.
(Nguyễn Ngọc Tuấn et al. 2015)
- Trong khảo cổ: Luteti-176 (176Lu) đã được dùng để định tuổi thiên thạch.
- Luteti nhôm garnet (Al5Lu3O12) được đề xuất làm vật liệu thấu kính ngâm
in thạch bản (immersion lithography) chiết suất cao.
- Luteti-177 (177Lu) được dùng làm hạt nhân phóng xạ bị bắn phá trong thí
nghiệm điều trị các khối u thần kinh nội tiết.
- Luteti oxyorthosilicat chứa tạp chất Ceri (LSO) hiện tại là hợp chất thích
hợp cho các máy dò trong chụp cắt lớp positron (positron emission tomography PET)
- Ứng dụng làm nguồn phát tia beta, dùng luteti để kích hoạt neutron. Một
lượng nhỏ luteti được cho thêm vào gadolini galli garnet (GGG) ở dạng tạp chất,
chất này được dùng trong các bộ nhớ bọt từ.
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- Trong y học: 177Lu hiện nay được coi là một hạt nhân phóng xạ tiềm năng
dùng để xạ trị nhắm đích trong cơ thể và dùng để chuẩn đoán, do có đặc điểm phân
rã hạt nhân thuận lợi vừa phát bức xạ beta và bức xạ gamma. 177Lu phân rã với chu
kỳ bán rã 6,73 ngày, bằng cách phát hạt β- có năng lượng cực đại là 497 keV
(78,6%), 384 keV (9,1%) và 176 keV (12,2%) thành đồng vị bền 177Hf. Sự phát xạ
của các photon gamma ở mức năng lượng phù hợp 113 keV (6,4%) và 208 keV
(11%), có thể dùng để thực hiện các nghiên cứu biểu đồ nhấp nháy đồng thời giúp
theo dõi việc định vị trong cơ thể sống thích hợp của dược chất phóng xạ đã tiêm
cũng như để thực hiện các nghiên cứu liều lượng. Ngoài ra, thời gian bán hủy tương
đối dài của 177Lu cung cấp một lợi thế trong việc cung cấp các dược chất phóng xạ
đến các địa điểm xa. Như vậy, 177Lu có thể được xem, là một hạt nhân phóng xạ lý
tưởng để phát triển các dược chất phóng xạ mới trong điều trị và chuẩn đoán. (Pillai
MRA et al. 2003)

Hình 7: Sơ đồ phân rã của Lu-177
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1.7 Cơ sở lý thuyết của việc đánh dấu 177Lu với Natri Pyrophosphate (PYP)
Phản ứng xảy ra giữa 177Lu3+ và PYP là phản ứng phức chất về bản chất hóa
học lại là phản ứng kiểu acid-bazơ theo quan điểm Lewis.
- Lu có cấu hình điện tử [Xe] 6s2 4f14 5d1, ở trạng thái có số oxi hóa +3 cấu
hình điện tử Lu3+ sẽ là [Xe] 6s2 4f12 5d0, trong nước ion Lu3+ tồn tại dưới dạng ion
hydrat hóa [Lu(H2O)9]3+ đây thực chất là cation phức với phối tử là nước.
- Ion 177Lu3+ với obital trống d,f là tâm thiếu điện tử đóng vai trò acid Lewis
- PYP là muối của là acid yếu H4P2O7 đa nấc, 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.

Hình 8: Phương trình phân ly của PYP
Cơ sở của sự tạo thành phức chất là phản ứng acid-bazơ, liên kết phối trí
hình thành giữa sự cho đôi điện tử tự do trên nguyên tử O- trong anion [P2O7]4- và sự
nhận đôi điện tử từ obitan trống d,f từ ion trung tâm Lu+3.

Hình 9: Hình vẽ phối trí phức chất Lu-PYP
Phức chất bền cần bão hòa về số phối trí và bão hòa về hóa trị, với PYP chỉ
có thể bão hòa về hóa trị 3 đối với ion Lu3+ thông qua liên kết với 3 nguyên tử O
trong nhóm anion [P2O7]4-. 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.
Phản ứng giữa 177Lu3+ và PYP thuộc phản ứng thuận nghịch. Chính vì vậy,
có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng: nhiệt độ, nồng độ, tỉ lệ mol, thời
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gian và pH. Do đó, để có được hiệu suất đánh dấu tốt, việc khảo sát các yếu tố trên
là quan trọng và cần thiết đối với một phản ứng thuận nghịch nói chung và phản
ứng phức chất nói riêng.
1.8 Dược động học của 177Lu-PYP
Sau khi tiêm,

177

Lu-pyrophosphate tách khỏi máu và nhanh chóng tập trung

trên xương và cũng thấy trong gan. Cơ chế tập trung trong xương là do sự trao đổi
ion và hấp phụ hóa học trong matrix vô cơ của xương, đó 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 177Lu-Pyrophosphate. Điều này làm cho chất phóng xạ gắn
trên nền xương. Quá trình này được thể hiện trên xương bình thường cũng như
trong các trường hợp đặc biệt. Đặc biệt là 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 được quan sát bằng xạ hình.
(Liang Shan, 2013)
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-Pyrophosphate. 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.
Lý do 177Lu-Pyrophosphate xuất hiện trong gan là vì enzym của gan cắt liên
kết P-O-P và Lu-177 dạng khử tạo thành và định vị trong gan.
Sau khi tiêm 4 giờ, gần 45% liều tiêm xuất hiện trong xương, 20% trong gan
và 18% trong nước tiểu. Gần 2% còn lại trong máu trong đó có 40% của nó gắn với
hồng cầu, 60% trong huyết thanh. (Liang Shan, 2013)
Tuy nhiên, dung dịch thiếc (II) pyrophosphate trong dung dịch nước muối
sinh lý tạo nên đặc điểm dược học khác nhau, nó gắn với hồng cầu khi tiêm vào
trong tĩnh mạch. Sau đó, tiêm đồng thời 177LuCl3 vào và có hơn 90% 177LuCl3 sẽ
định vị trong tế bào hồng cầu bởi vì nó tạo thành phức hợp 177Lu-Pyrophosphate
trong tế bào hồng cầu gắn thiếc (II) pyrophosphate ngay sau khi tiêm vào cơ thể.
(Liang Shan, 2013)
Nếu tách tế bào hồng cầu đã ghép thiếc (II) pyrophosphate, ly tâm loại thiếc
(II) pyrophosphate ra, hồng cầu có thể đánh dấu invitro với 177Lu rồi sau đó làm
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hỏng hồng cầu bằng nhiệt và tiêm lại vào trong mạch, tế bào hồng cầu gắn phóng xạ
có thể tích tụ trong lách và chụp hình lách.
1.9 Phương pháp kiểm tra chất lượng dược chất phóng xạ
Vì là thuốc tiêm vào cơ thể con người nên dược chất phóng xạ sau khi được
điều chế phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Các chỉ tiêu kiểm
tra chất lượng bao gồm các kiểm tra hóa lý và kiểm tra chỉ tiêu sinh học. Các kiểm
tra hóa lý bao gồm phương pháp kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ, độ sạch hạt nhân,
kiểm tra pH. Các kiểm tra chất lượng sinh học như kiểm tra vô trùng, chí nhiệt tố,
endotoxin, ổn định sinh học, phân bố sinh học, sự đào thải sinh học,... (IAEA, 2002)
1.9.1 Phương pháp sắc ký xác định độ sạch hóa phóng xạ
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 có trong sản phẩm.
Như vậy để kiểm tra chất lượng của một dược chất phóng xạ, thông thường
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. Các phương pháp sắc ký
thường dùng để kiểm tra độ sạch hóa phóng xạ là phương pháp sắc ký giấy, phương
pháp sắc ký bản mỏng, sắc ký điện di và kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp. Tuy nhiên
thường sử dụng là phương pháp sắc ký giấy trên giấy Whatman và sắc ký lớp mỏng
ITLC. Bởi lẽ phương pháp này đơn giản, nhanh, dễ thực hiện. (IAEA, 2002)
Cơ sở lý thuyết sắc ký giấy: Đây là một kỹ thuật đơn giản, dễ tiến hành,
thời gian nhanh, có độ nhạy cao. Sắc ký giấy được sử dụng rộng rãi để phân tích
định tính các hợp chất vô cơ và hữu cơ. Và định lượng chính xác các cấu tử đặc biệt
là các hỗn hợp chất hữu cơ hoặc chất sinh học gần giống nhau. Dựa vào sự phân bố
của các chất hòa tan giữa hai pha chất lỏng không trộn lẫn vào nhau để tách chúng.
Một trong chúng là nước hoặc là một dung môi phân cực nào đó. Sắc ký phân bố
lỏng lỏng được tiến hành trên cột hoặc trên giấy tùy theo bản chất của chất rắn
mang chất lỏng. Mỗi một chất khi phân tích sắc ký giấy đối với một môi trường
nhất định có giá trị Rf xác định. (IAEA, 2002)
Giá trị Rf được xác định như sau:
Rf = (Ds/Df)x100
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Trong đó: Ds : khoảng cách từ điểm xuất phát đến tâm của vệt
Df : khoảng cách từ điểm gốc đến tuyến dung môi
Phương pháp sắc ký giấy sử dụng giấy Whatman No.3:
Dùng phương pháp sắc ký giấy theo các điều kiện như sau:
- Giấy sắc ký: Whatman No.3 14x150mm.
- Hệ dung môi khai triển: NH4OH: CH3OH: H2O (1:20:20).
- Kiểu sắc ký: phương pháp sắc ký ngược.
- Dung dịch triển khai sắc ký: dung dịch đánh dấu Lu-PYP.
Sử dụng 5 băng giấy sắc ký Whatman No.3, kích thước 14x150mm, lấy 5µl
dung dịch đánh dấu chấm vào vị trí cách 10mm từ một đầu của băng giấy đã đánh
dấu, sau đó để khô. Cho các băng giấy này vào ống chạy sắc ký chứa 1-2ml hỗn hợp
đệm NH4OH: CH3OH: H2O tỷ lệ 1:20:20, kiểu sắc ký là sắc ký ngược. Khi dung
môi di chuyển đến centimet thứ 15 kể từ điểm chấm dung dịch, lấy băng giấy ra, để
khô (IAEA, 2002) rồi mang đo trên hệ Cyclone - Plus.

Hình 10: Phương pháp triển khai sắc ký
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Một số hình ảnh trong quá trình thực tập:

Hình 11: Chấm mẫu lên giấy sắc ký

Hình 12: Triển khai sắc ký

Hình 13: Sắc ký sau khi vớt

Hình 14: Hình ảnh thu được khi quét
băng sắc ký

1.9.2 Phương pháp kiểm tra pH:
Phương pháp: Việc đo pH các dược chất phóng xạ được tiến hành bằng cách
dùng giấy đo pH, hoặc máy đo pH, hoặc bút đo pH.
Cách tiến hành: khi cần thiết một phép đo chính xác thì đo bằng máy đo pH
có điện cực tương ứng. Máy đo pH được kiểm tra theo đệm chuẩn:
0,05M
Đệm Kali hydro phthalat
pH 4,0
0,05M
Đệm Natri tetraborat
pH 9,2
0,05M
Đệm phosphat
pH 7,4
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Nhúng điện cực vào trong dung dịch để đo pH và đọc kết quả. Với một thể
tích nhỏ của dung dịch các dược chất phóng xạ có thể đo pH bằng đoạn giấy đo pH
thích hợp. Đặt dung dịch dược chất phóng xạ sau một tấm kính chì, lấy một giọt
mẫu cho lên giấy và đọc kết quả. Trước tiên dùng giấy đo pH có dãy đo rộng (từ 0
đến 10), sau đó dùng giấy có dãy đo hẹp hơn để giá trị đo chính xác hơn. pH của
các dược chất phóng xạ có dãy đo từ 2 đến 9. (IAEA, 2002)
Mặc dù vậy, trong các phương pháp xác định pH thì việc lựa chọn phương
pháp nào sao cho phù hợp và đơn giản. Trong nghiên cứu đánh dấu phóng xạ thì
giấy pH được lựa chọn, bởi lẽ thể tích dung dịch đánh dấu là quá nhỏ vài chục µl
đến vài trăm µl, nếu dùng máy pH thì khó có thể xác định được, bên cạnh đó đầu đo
của máy dễ bị nhiểm bẩn bởi phóng xạ. Ngoài ra giá trị pH xác định để thực hiện
đánh dấu lại không cần quá chính xác.
1.9.3 Phương pháp kiểm tra độ sạch hạt nhân
Là kiểm tra các vết nhân phóng xạ bẩn có mặt trong sản phẩm chính. 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 nhân phóng xạ.
Lấy 5µl dung dịch mẫu phân tích nhỏ trên giấy thấm, để khô, sau đó đo trực
tiếp trên máy xác định phổ gamma. Từ hình ảnh phổ thu được thông qua đỉnh năng
lượng đặc trưng, cho phép xác định được độ sạch hạt nhân của mẫu phân tích.
(IAEA, 2002)
Sự có mặt của các bẩn hạt nhân phóng xạ sẽ làm tăng liều bức xạ cho bệnh
nhân và làm giảm chất lượng hình ảnh. Vì độ sạch hạt nhân ít nhiều ảnh hưởng đến
chất lượng của dược chất phóng xạ. Do đó bất kỳ dược chất phóng xạ nào cũng phải
cần kiểm tra chỉ tiêu này không loại trừ đồng vị phóng xạ 177Lu sử dụng đánh dấu
với PYP.
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CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM
Trong Chương II chúng tôi giới thiệu về các dụng cụ, thiết bị, phần mềm
được sử dụng trong thực nghiệm. Các công việc đã được tiến hành trong thực
nghiệm bao gồm chuẩn bị dụng cụ, hóa chất như: dung dịch phóng xạ 177Lu, dung
dịch Natri pyrophosphate, dung môi cũng như giấy sắc ký,…
2.1 Dụng cụ, thiết bị
Pippet tự động các loại: 2 - 20µl, 50 – 200µl, 100 - 1000µl, hãng sản xuất
GILSON, Model Pipetman Neo, Pháp.
Dụng cụ pha chế dung dịch đánh dấu: bình tam giác có nút nhám loại 50, 100
ml, ống đong 50, 100ml, chai penicillin 2, 10ml có nút đậy cao su, đĩa pettri, đũa
thủy tinh,... hãng Duran, Đức.
Giấy sắc ký Whatman 3, hãng Sigma-Aldrich, Hoa Kỳ.
Bình sắc ký, hãng Duran, Đức.
Cân phân tích điện tử, hãng sản xuất: Ohaus, Mỹ, Xuất xứ: Thụy Sỹ, Model:
EP 214/EP214C.
Máy cất nước hai lần, Daihan Labtech LWD-3007, Hàn Quốc, hãng sản xuất:
Daihan Labtech.
Panh gắp, kéo cắt giấy.
Tủ sấy, hãng Memmert, Đức.
Găng tay cao su, khẩu trang.
Máy lắc trộn vortex, Velp – Italia, Ý
Hệ đo CYCLONE PLUS, Mỹ, Model: Plus C431200.
Hệ phổ kế Gamma đa kênh, nối với detector siêu tinh khiết HP(Ge) do hãng
Ortec, Mỹ sản xuất.
Bể ổn nhiệt, Model: WY-295, Mỹ.
Hệ đo chuẩn liều ISOMED 2000, Tập Đoàn Đa Quốc Gia, xuất xứ Đức.
Giấy đo pH của Đức.
Thùng đựng thải phóng xạ.
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2.2 Hóa chất
Hóa chất được sử dụng phải là loại tinh khiết cho phân tích (pa) và nước
được sử dụng phải là nước cất hai lần bằng thiết bị bosilicat.
- Đồng vị phóng xạ 177LuCl3, sản xuất từ Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
- PYP tinh khiết 99,9%, mua của hãng SIGMA-ALDRICH, Hoa Kỳ.
- Dung dịch HCl đậm đặc, HCl 2N, NaOH 2N
- Dung dịch Amoniac (NH4OH), methanol (CH3OH).
- Nước cất hai lần.
2.3 Pha dung dịch
2.3.1 Pha dung dịch gốc Natri Pyrophosphate (Na4P2O7.10H2O)
Pha dung dịch PYP có nồng độ 83,3 mg/ml tương đương 0,310 µmol/µl:
Dùng cân phân tích lấy chính xác 420mg PYP (Na4P2O7.10H2O) tương đương với
250mg Na4P2O7 vào chai penicilin có nắp đậy cao su, sau đó dùng pipet lấy 2,7ml
nước cất 2 lần đã loại oxy chuyên dùng để pha chế thuốc cho vào chai, lắc đều trên
máy lắc trộn vortex, đun nóng cho đến khi lượng PYP tan hoàn toàn, dung dịch
trong suốt. Điều chỉnh pH dung dịch PYP về 7 bằng 300µl HCl 2M, đậy kín, ghi
nhãn.

Hình 16: Cân phân tích

Hình 15: Chai penicilin
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Hình 18: Natri Pyrophosphate

Hình 17: Máy lắc trộn vortex

(Na4P2O7.10H2O)

2.3.2 Pha dung dịch 177LuCl3
Pha dung dịch 177LuCl3 có nồng độ 0,225 µmol/µl từ bia
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Lu2O3 đã chiếu

xạ trên lò phản úng hạt nhân: Lấy 90 mg Lu2O3 sau khi được chiếu xạ trên lò
phản ứng hạt nhân cho vào cốc thủy tinh 50ml, thêm 2ml HCl 2M vào và đun nhẹ
trên bếp điện đến khi 176Lu2O3 tan hoàn toàn. Sau đó tiếp tục đun nóng làm dung
dịch vừa thu được 177LuCl3 đến khô, làm như vậy với mục đích để đuổi HCl còn dư.
Dùng pipette hút 2ml HCl 0,1M cho vào cốc chứa 177LuCl3 khan, lắc nhẹ và đun
trên bếp thu được dung dịch 177LuCl3 có hoạt độ riêng 1465mCi/2ml. Dung dịch này
dùng cho đánh dấu được đựng trong chai penicilin đậy kín và được che chắn phóng
xạ. Mọi thao tác được tiến hành trong tủ hút có trang bị tay gắp và được che chắn
176

phóng xạ.
2.3.3 Pha dung môi làm pha động cho triển khai sắc ký
Hỗn hợp dung môi làm pha động cho quá trình triển khai sắc ký NH4OH:
CH3OH: H2O theo tỷ lệ về thể tích 1: 20: 20.
Sử dụng ống đong (100ml), lần lượt lấy 40ml dung dịch Methanol và 40ml
nước cất đổ vào bình tam giác 100ml có nút nhám, sau đó dùng pipette lấy 2ml
dung dịch Amoniac cho vào bình tam giác đậy kín, lắc đều và ghi nhãn.
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Hình 19: Ống đong

Hình 20: Bình tam giác

Hình 21: Dung dịch Methanol

Hình 22: Dung dịch Amoniac

Hình 23: Các loại Pipette sử dụng
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2.4 Chương trình Perkin Elmer OptiQuant và hệ đo Cyclone Plus Storage
Phosphor System
Mục đích của hệ đo Cyclone Plus Storage Phosphor System là để xác định vị
trí và đo lường phóng xạ trong mẫu. Các mẫu có thể là phần mô, gel, các vết, bộ
lọc, hoặc các mẫu dẹt khác có chứa phóng xạ. Bằng cách đặt mẫu áp sát với phim
ảnh, bức xạ phát ra từ đồng vị phóng xạ làm mờ phim ảnh, ảnh ẩn được lưu trữ trên
phim ảnh, hình ảnh của ảnh ẩn được quét qua detector phóng xạ, cho ta hình ảnh
của phổ đồ và kết quả phân tích qua phần mềm PerkinElmer OptiQuant. (Công ty
TNHH thiết bị Khoa học và y tế BMN, 2014)

Hình 24: Thiết bị Cyclone Plus Storage Phosphor System
2.5 Nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho quá trình đánh dấu:
2.5.1 Kiểm tra độ tinh sạch 177Lu phóng xạ
Độ sạch hạt nhân của Lu-177:
Dung dịch Lu-177 phóng xạ được sản xuất tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt,
Trung tâm nghiên cứu và điều chế phóng xạ. Kiểm tra độ sạch hạt nhân bằng máy
phân giải đa kênh (4096 kênh) dùng đầu dò Ge siêu tinh khiết. Năng lượng gamma
của các nguyên tố phóng xạ có giá trị xác định, đặc trưng cho chúng. Việc đo cường
độ bức xạ gamma tại các cửa sổ năng lượng tương ứng với năng lượng đặc trưng
của các nguyên tố phóng xạ cần xác định. Trên cơ sở phổ gamma thu nhận được,
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những đồng vị phóng xạ có trong sản phẩm được đối chiếu và phát hiện so với mẫu
chuẩn.
Lấy 5µl dung dịch 177Lu3+ phóng xạ nhỏ trên giấy thấm, để khô, sau đó đo
trực tiếp trên máy xác định phổ gamma.

Hình 25: ISOMED-2000 thiết bị đo
hoạt độ tổng

Hình 26: Phổ kế gamma đo độ
tinh khiết hạt nhân phóng xạ

Độ sạch hóa phóng xạ:
Độ sạch hoá phóng xạ được xác định bằng phương pháp sắc ký giấy dùng
giấy Whatman No.3 (14x150mm).
Dùng micropipette hoặc ống mao quản đưa một thể tích dung dịch mẫu
177
Lu3+ 5μl lên băng giấy Whatman No.3 có kích thước 14x150mm ở vị trí được
đánh dấu (tuyến xuất phát) cách một đầu băng giấy 1cm. Phơi khô băng giấy ngoài
không khí trước khi triển khai sắc ký.
Rót pha động là hệ dung môi NH4OH: MeOH: H2O có tỉ lệ thể tích: 1: 20: 20
vào bình sắc ký (là một bình kín) để khí quyển bên trong được bão hòa bằng hơi
dung môi và nước. Nhúng băng giấy vào bình sắc ký sao cho điểm chấm mẫu trên
băng giấy không ngập trong dung môi pha động, sau khi tuyến dung môi gần đạt tới
mép trên băng giấy cách tuyến xuất phát khoảng 13cm, lấy ra khỏi bình và làm khô
trong không khí. Sau đó mang đo trên hệ Cyclone Plus.
Lu-PYP được xác định qua hằng số Rf:
- Đỉnh peak tại điểm chấm mẫu là của Lu3+ tương ứng với Rf,Lu=0,1.
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- Đỉnh peak ở vị trí cách điểm chấm mẫu 13cm tương ứng với đỉnh peak
của phức Rf, Lu-PYP = 0,7-0,8.
2.5.2 Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng của PYP đến hiệu suất đánh dấu
Để chọn hàm lượng PYP tối ưu cho quá trình tạo phức chất, chúng tôi cố
định các yếu tố pH, thời gian, nhiệt độ và thay đổi tỉ lệ mol Lu: PYP như sau: 1: 20;
1: 40; 1: 60; 1: 80; 1: 120; 1:160; 1: 200.
Từ dung dịch Natri Pyrophosphate pha ở 3.1 có nồng độ 83,3 mg/ml, lấy lần
lượt 130µl (36µmol), 250µl (72µmol), 380µl (108µmol), 500µl (144µmol), 750µl
(216µmol), 1000µl (288µmol), 1260µl (360µmol) dung dịch cho vào 7 ống đánh
dấu đã được đánh số thứ tự từ 1 đến 7, sau đó thêm 8µl (0,225µmol/µl) dung dịch
Lu3+ phóng xạ lấy từ chai phóng xạ gốc pha ở 3.2 vào từng ống đánh dấu, thêm
một lượng dung dịch HCl 2M vừa đủ để điều chỉnh pH dung dịch đánh dấu về 7,
177

thời gian phản ứng là 30 phút tại nhiệt độ phòng. Sau đó tiến hành phân tích, mỗi
ống triển khai song song 5 băng giấy sắc ký Whatman No.3 (14x150mm), trên hệ
dung môi NH4OH: MeOH: H2O tỷ lệ 1: 20: 20. Sau 1 thời gian, vớt băng giấy ra
khỏi bình sắc ký, để khô, đem phân tích trên hệ Cyclone Plus. Thực hiện phản ứng
đánh dấu giữa 177Lu3+ và PYP như bảng 3:
Bảng 3: Khảo sát tỉ lệ mol 177Lu3+:PYP
Tỉ lệ
Ống

mol

Lu

PYP

Lu:

(µl)

(µl)

PYP

Số lượng

HCl
2M

Xử lý

Dung môi

(µl)

1

1:20

8

130

50

2

1: 40

8

250

60

3

1: 60

8

380

80

4

1: 80

8

500

100

5

1: 120

8

750

110

6

1: 160

8

1000

120

7

1: 200

8

1260

140
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băng
sắc ký

Hỗn hợp
Ủ 30
phút,
nhiệt
độ
phòng,
pH=7

dung môi

5 băng

NH4OH:
MeOH:

cho mỗi
mẫu đánh

H2O tỷ lệ

dấu

1: 20: 20

2.5.3 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất đánh dấu
Để lựa chọn pH tối ưu cho quá trình tạo phức chất, chúng tôi cố định các
thành phần nhiệt độ, thời gian cùng với tỉ lệ mol Lu: PYP đã được khảo sát ở trên.
Tiến hành khảo sát đánh dấu 177Lu3+ với PYP theo các giá trị pH khác nhau như sau:
3, 5, 6, 7, 8, 10.
Từ dung dịch Natri Pyrophosphate pha ở 3.1 có nồng độ 83,3 mg/ml, lấy lần
lượt 500µl (144µmol) dung dịch cho vào 6 ống đánh dấu đã được đánh số thứ tự từ
1 đến 6, sau đó thêm 8µl (0,225µmol/µl) dung dịch 177Lu3+ phóng xạ lấy từ chai
phóng xạ gốc pha ở 3.2 vào từng ống, thêm một lượng dung dịch HCl 2M, 0,1M và
NaOH 2M, 0,1M vừa đủ để điều chỉnh pH dung dịch đánh dấu trong 6 ống lần lượt
là 3, 5, 6, 7, 8, 10. Thời gian phản ứng là 30 phút tại nhiệt độ phòng. Sau đó tiến
hành phân tích, mỗi ống triển khai song song 5 băng giấy sắc ký Whatman No.3
(14x150mm), trên hệ dung môi NH4OH: MeOH: H2O tỷ lệ 1: 20: 20. Sau 1 thời
gian, vớt băng giấy ra khỏi bình sắc ký, để khô, đem phân tích trên hệ Cyclone Plus.
Thực hiện phản ứng đánh dấu giữa 177Lu3+ và PYP theo pH như bảng 4:
Bảng 4: Khảo sát pH của phản ứng đánh dấu 177Lu3+ với PYP

Ống pH

Lu

PYP

(µl)

(µl)

HCl

NaOH

2M

2M

(µl)

(µl)

1

3

8

500

350

2

5

8

500

270

3

6

8

500

220

4

7

8

500

100

Số lượng
Xử lý

Dung môi

băng sắc
ký

Hỗn hợp

5

8

8

500

100

6

10

8

500

250

Ủ 30
phút,
nhiệt
độ
phòng,
pH=7

dung môi

5 băng

NH4OH:
MeOH:

cho mỗi
mẫu đánh

H2O tỷ lệ

dấu

1: 20: 20

2.5.4 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất đánh dấu
Để xác định thời gian tối ưu cho quá trình tạo phức chất, chúng tôi cố định
các thành phần nhiệt độ, pH cùng với tỉ lệ mol Lu: PYP đã được khảo sát ở
trên.Tiến hành đánh dấu PYP với phóng xạ 177Lu3+ và đo ở các khoảng thời gian
khác nhau như sau: 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 phút.
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Từ dung dịch Natri Pyrophosphate pha ở 3.1 có nồng độ 83,3 mg/ml, lấy
500µl (144µmol) dung dịch cho vào ống đánh dấu, sau đó thêm 8µl (0,225µmol/µl)
dung dịch 177Lu3+ phóng xạ lấy từ chai phóng xạ gốc pha ở 3.2 vào ống, thêm một
lượng dung dịch HCl 2M vừa đủ để điều chỉnh pH dung dịch đánh dấu trong ống về
7. Thời gian phản ứng lần lượt là 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 phút tại nhiệt độ phòng.
Sau đó tiến hành phân tích, mỗi ống triển khai song song 5 băng giấy sắc ký
Whatman No.3 (14x150mm), trên hệ dung môi NH4OH: MeOH: H2O tỷ lệ 1: 20:
20. Sau 1 thời gian, vớt băng giấy ra khỏi bình sắc ký, để khô, đem phân tích trên hệ
Cyclone Plus. Thực hiện phản ứng đánh dấu giữa 177Lu3+ và PYP theo thời gian như
bảng 5:
Bảng 5: Khảo sát thời gian của phản ứng đánh dấu 177Lu3+ với PYP

Ống

Lu

PYP

(µl)

(µl)

HCl

Thời

2M

gian

(µl)

(phút)

Xử lý

Dung
môi

Số lượng
băng sắc
ký

5
10

Hỗn hợp
Ủ 30
dung môi
phút,
nhiệt NH4OH:
độ
MeOH:
phòng,
pH=7 H2O tỷ lệ
1: 20: 20

15
1

8

500

100

30
60
90

5 băng
cho mỗi
mẫu đánh
dấu

120
2.5.5 Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất đánh dấu
Để xác định nhiệt độ tối ưu cho quá trình tạo phức chất, chúng tôi cố định
các thành phần thời gian, pH cùng với tỉ lệ mol Lu: PYP đã được khảo sát ở trên.
Tiến hành đánh dấu PYP với phóng xạ 133Lu3+ ở các nhiệt độ khác nhau như sau: 20
(nhiệt độ phòng), 40, 60, 80, 1000C.
Từ dung dịch Natri Pyrophosphate pha ở 3.1 có nồng độ 83,3 mg/ml, lần lượt
lấy 500µl (144µmol) dung dịch cho vào 5 ống đánh dấu đã được đánh số thứ tự từ 1
đến 5, sau đó thêm 8µl (0,225µmol/µl) dung dịch 177Lu3+ phóng xạ lấy từ chai
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phóng xạ gốc pha ở 3.2 vào ống, thêm một lượng dung dịch HCl 2M vừa đủ để điều
chỉnh pH dung dịch đánh dấu trong ống về 7. Thời gian phản ứng là 30 phút tại các
nhiệt độ lần lượt là 20, 40, 60, 80, 1000C. Sau đó tiến hành phân tích, mỗi ống triển
khai song song 5 băng giấy sắc ký Whatman No.3 (14x150mm), trên hệ dung môi
NH4OH: MeOH: H2O tỷ lệ 1: 20: 20. Sau 1 thời gian, vớt băng giấy ra khỏi bình sắc
ký, để khô, đem phân tích trên hệ Cyclone Plus. Thực hiện phản ứng đánh dấu giữa
177
Lu3+ và PYP theo nhiệt độ như bảng 6:
Bảng 6: Khảo sát nhiệt độ của phản ứng đánh dấu 177Lu3+ với PYP
Nhiệt
Ống

độ
(0C)

Lu

PYP

(µl)

(µl)

Số lượng

HCl
2M

Xử lý

Dung môi

(µl)

1

20

8

500

100

2

40

8

500

100

3

60

8

500

100

4

80

8

500

100

5

100

8

500

100

băng sắc
ký

Hỗn hợp
Ủ 30
phút,
nhiệt
độ
phòng,
pH=7

dung môi
NH4OH:
MeOH:
H2O tỷ lệ

5 băng
cho
mỗi
mẫu
đánh
dấu

1: 20: 20

2.5.6 Khảo sát độ bền của phức theo thời gian
Để kiểm tra độ bền của phức chất tạo thành theo thời gian, chúng tôi cố định
các thành phần thời gian, pH , nhiệt độ cùng với tỉ lệ mol Lu: PYP đã được khảo sát
ở trên. Tiến hành đánh dấu PYP với phóng xạ 177Lu3+ và đo độ bền của phức chất
tạo thành theo thời gian như sau: 24, 48, 72, 96, 120 giờ.
Từ dung dịch Natri Pyrophosphate pha ở 3.1 có nồng độ 83,3 mg/ml, lấy
500µl (144µmol) dung dịch cho vào ống đánh dấu, sau đó thêm 8µl (0,225µmol/µl)
dung dịch 177Lu3+ phóng xạ lấy từ chai phóng xạ gốc pha ở 3.2 vào ống, thêm một
lượng dung dịch HCl 2M vừa đủ để điều chỉnh pH dung dịch đánh dấu trong ống về
7. Thời gian khảo sát độ bền lần lượt là 24, 48, 72, 96, 120 giờ, bảo quản phức chất
ở nhiệt độ phòng. Sau đó tiến hành phân tích, mỗi ống triển khai song song 5 băng
giấy sắc ký Whatman No.3 (14x150mm), trên hệ dung môi NH4OH: MeOH: H2O tỷ
lệ 1: 20: 20. Sau 1 thời gian, vớt băng giấy ra khỏi bình sắc ký, để khô, đem phân
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tích trên hệ Cyclone Plus. Thực hiện kiểm tra độ bền phức giữa 177Lu3+ và PYP theo
thời gian như bảng 7:
Bảng 7: Khảo sát độ bền của phức chất 177Lu3+ - PYP

Chai

Lu

PYP

(µl)

(µl)

HCl
2M
(µl)

Thời gian

Xử lý

(giờ)

Dung môi

Số lượng
băng sắc ký

24
Ủ 30

48

phút,
1

8

500

100

72

nhiệt độ
phòng,
pH=7

96

Hỗn hợp
dung môi
NH4OH:
MeOH:
H2O tỷ lệ
1: 20: 20

120
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5 băng cho
mỗi mẫu
đánh dấu

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1 Kết quả độ tinh sạch của dung dịch Lu-177 phóng xạ
3.1.1 Kết quả độ sạch hạt nhân của Lu-177 phóng xạ
Tiến hành đo độ sạch hạt nhân của Lu-177 thu được phổ có các đỉnh năng
lượng đặc trưng 72, 113, 208, 250, 321 keV.

Hình 27: Phổ Gamma của 177 thực nghiệm

Hình 28: Phổ Beta của 177Lu thực nghiệm
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So sánh với phổ gamma chuẩn từ IAEA

Hình 29: Phổ Gamma chuẩn của 177Lu (IAEA)
Từ kết quả phân tích, các đỉnh ở phổ thu được đều trùng khớp với phổ của
Lu-177, 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 xét theo phổ chuẩn (hình ...), phổ chạy từ 02000 keV thì kết quả phổ thu được là tốt và trùng khớp, vậy độ sạch hạt nhân là
>99%.
3.1.2 Kết quả độ sạch hóa phóng xạ của Lu-177 phóng xạ
Kết quả sắc đồ khi phân tích Lu-177:
Rf =0,1

Hình 30: Kết quả sắc ký phân tích độ sạch hóa phóng xạ của 177Lu3+
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Độ sạch hóa phóng xạ của dung dịch 177Lu3+ phóng xạ sản xuất tại Lò phản
ứng hạt nhân Đà Lạt được phân tích song song với mỗi lần đánh dấu trên giấy
Whatman No.3 (14x150mm), và cho kết quả là độ sạch hóa phóng xạ luôn luôn lớn
hơn 99%. Vị trí của 177Lu nằm ở phần đầu băng giấy sắc ký tương ứng với Rf ≈ 0,1.
3.2 Kết quả ảnh hưởng của hàm lượng PYP lên hiệu suất đánh dấu
Vì phản ứng đánh dấu là phản ứng phức chất thuộc phản ứng thuận nghịch
cân bằng đồng thời xảy ra theo chiều thuận tạo ra sản phẩm và chiều nghịch là chiều
phá hủy phức chất. Theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, để phản ứng
xảy ra theo chiều thuận thì lượng phối tử PYP cần cho phản ứng phải dư hơn nhiều
so với ion kim loại 177Lu3+.
Kết quả khảo sát cho thấy với tỉ lệ mol của Lu: PYP trong khoảng từ 1: 20 –
1: 40 (tương ứng với lượng PYP từ 9,6 – 19,1 mg) thì hiệu suất đánh dấu thấp hơn
80%. Tại tỉ lệ 1: 60 (tương ứng với lượng PYP 28,7 mg) hiệu suất đánh dấu đã đạt
hơn 90%. Trong khoảng tỉ lệ từ 1: 80 – 1: 200 (tương ứng với hàm lượng PYP từ
38,3 – 95,7 mg) hiệu suất đánh dấu đều đạt trên 95%. Kết quả cho thấy tại giá trị
hàm lượng PYP là 38,3 mg hiệu suất đánh dấu của đồng vị 177Lu3+ vào PYP là lớn
hơn 95% và giá trị này được chọn cho quy trình điều chế phức chất. Mặc dù với tỉ lệ
1: 120, 1: 160, 1: 200 hiệu suất có tăng lên nhưng không đáng kể, bên cạnh đó hóa
chất PYP cũng khá đắt tiền, vì tính kinh tế nên chúng tôi chọn tỉ lệ 1: 80 để cho các
thực nghiệm tiếp sau.
Bảng 8: Kết quả ảnh hưởng của hàm lượng PYP lên hiệu suất đánh dấu
Ống

Tỉ lệ mol Lu: PYP

Hiệu suất(%)

1

1: 20

40,5 ± 1,4

2

1: 40

75,5 ± 1,8

3

1: 60

90,5 ± 1,5

4

1: 80

95,1 ± 1,5

5

1: 120

95,3 ± 1,6

6

1: 160

95,6 ± 1,6

7

1: 200

95,7 ± 1,6
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Đồ thị 1: Ảnh hưởng của hàm lượng PYP tới hiệu suất đánh dấu với 177Lu3+
ẢNH HƯỞNG CỦA TỈ LỆ MOL Lu:PYP TỚI HIỆU
SUẤT ĐÁNH DẤU

Hiệu suất đánh dấu (%)

120
100
80
60
40
20

0
0

50

100

150

200

250

Tỉ lệ mol PYP : Lu
Hình ảnh phổ sắc đồ ảnh hưởng của hàm lượng PYP tới hiệu suất đánh dấu
với 177Lu3+:

Rf =0,7

Rf =0,1
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Rf =0,6

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Hình 31: Ảnh hưởng của tỉ lệ mol giữa 177Lu3+: PYP lên hiệu suất đánh dấu
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3.3 Kết quả ảnh hưởng của pH lên hiệu suất đánh dấu
Vì phản ứng giữa 177Lu3+ và PYP thuộc phản ứng acid-bazơ theo Lewis nên
hiệu suất phản ứng phụ thuộc rất nhiều vào pH. Kết quả cho thấy tại giá trị pH=7,
hiệu suất đánh dấu của đồng vị Lu-177 vào PYP là lớn nhất (>90%). Tại các giá trị
pH> 7 hiệu suất đánh dấu giảm rõ rệt, khoảng hơn 60% giảm xuống còn 30%. Ở pH
càng cao thì hiệu suất đánh dấu giảm do trong môi trường kiềm thì 177Lu3+ dễ dàng
tạo kết tủa dạng keo với –OH, làm giảm đi lượng ion 177Lu3+ tham gia phản ứng.
177

Lu3+ + OH-  Lu(OH)3

Ở pH càng thấp thì hiệu suất đánh dấu càng thấp do H+ của môi trường gây
proton hóa trên ngyên tử Oxi của PYP làm giảm tính ái nhân đối với ion 177Lu3+, vì
thế liên kết phối trí giữa 177Lu3+ và PYP khó có thể hình thành hoặc là bị phá hủy.
Miền pH có hiệu suất đánh dấu cao nhất là từ 6 – 7. Tuy nhiên để dễ dàng
cho việc điểu chế thuốc, pH tối ưu được chọn cho quy trình điều chế Lu-PYP là 7.
Bảng 9: Kết quả ảnh hưởng của pH lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
Ống

pH

Hiệu suất(%)

1

3

48,5 ± 1,3

2

5

65,5 ± 1,4

3

6

78,5 ± 1,2

4

7

91,3 ± 1,7

5

8

62,1 ± 1,7

6

10

35,4 ± 1,4
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Đồ thị 2: Ảnh hưởng của pH tới hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
ẢNH HƯỞNG CỦA PH TỚI HIỆU SUẤT ĐÁNH DẤU
100

Hiệu suất đánh dấu (%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6
pH

8

10

12

Hình ảnh phổ sắc đồ ảnh hưởng của pH tới hiệu suất đánh dấu của PYP với
177
Lu3+:
Rf =0,1

Rf =0,8

40

Rf =0,8

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,8

Hình 32: Ảnh hưởng của pH lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
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Hình 33: Sắc ký kiểm tra ảnh hưởng của pH lên hiệu suất đánh dấu
3.4 Kết quả ảnh hưởng của thời gian lên hiệu suất đánh dấu
Kết quả cho thấy tại thời gian 5 phút kể từ khi đánh dấu thì hiệu suất tạo
phức đã đạt trên 95%. Hiệu suất tạo phức tại thời điểm 30 phút đạt 96,1%, và 120
phút là 96,3%. Trong phản ứng thuận nghịch thời gian ảnh hưởng ít nhiều đến hiệu
suất phản ứng. Khi hiệu suất cao nhất thì phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng. Từ
kết quả, hiệu suất đạt 96,1% ở thời gian lớn hơn hoặc bằng 30 phút, hiệu suất đánh
dấu không thay đổi nghĩa là phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng.
Công việc được tiến hành trên nguồn phóng xạ hở ít nhiều cũng ảnh hưởng
đến sức khỏe nên thời gian tiếp xúc cũng như thao tác thực nghiệm càng ít càng tốt.
Vì vậy chúng tôi chọn thời gian đánh dấu tối ưu là 30 phút.
Bảng 10: Ảnh hưởng của thời gian lên quá trình đánh dấu 177Lu3+ với PYP
Ống

1

Thời gian (phút)

Hiệu suất(%)

5

95,2 ± 1,9

10

95,3 ± 1,8

15

95,7 ± 1,8

30

96,1 ± 1,4

60

96,1 ± 1,6

90

96,2 ± 1,7

120

96,3 ± 1,5
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Đồ thị 3: Ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN TỚI HIỆU SUẤT
ĐÁNH DẤU

Hiệu suất đánh dấu (%)

100.00

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0

50

100

150

Thời gian (phút)
Hình ảnh phổ sắc đồ ảnh hưởng của thời gian tới hiệu suất đánh dấu của PYP
với 177Lu3+:
Rf =0,1

Rf =0,7
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Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Hình 34: Ảnh hưởng của thời gian lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
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Hình 35: Sắc ký kiểm tra ảnh hưởng của thời gian lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+
với PYP
3.5 Kết quả ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất đánh dấu
Trong phản ứng hóa học nói chung, nhiệt độ luôn ảnh hưởng đến quá trình
đánh dấu, đặc biệt đối với phản ứng thuận nghịch. Đa số nhiệt độ tăng thì tốc độ
phản ứng càng tăng, nghĩa là hiệu suất phản ứng cũng tăng nhưng nhiệt độ quá cao
thì phức chất dễ bị phân hủy do chuyển động nhiệt của các nhóm nguyên tử làn liên
kết bị đứt gãy. Ngoài ra một số phản ứng khi hạ nhiệt độ thì hiệu suất phản ứng lại
tăng.
Kết quả cho thấy tại nhiệt độ 200C (nhiệt độ phòng) hiệu suất tạo phức đã đạt
gần 99%, ở nhiệt độ 400C hiệu suất tạo phức đạt 98,1%, còn ở nhiệt độ 800C hiệu
suất tạo phức chỉ có 97,1%.
Bảng 11: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên quá trình đánh dấu 177Lu3+ với PYP
Ống

Nhiệt độ (0C)

Hiệu suất(%)

1

20

98,9 ± 1,0

2

40

98,1 ± 1,2

3

60

97,6 ± 1,4

4

80

97,1 ± 1,6

5

100

96,5 ± 1,4
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Đồ thị 4: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỚI HIỆU SUẤT
ĐÁNH DẤU

Hiệu suất đánh dấu (%)

100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
0

20

40

60
Nhiệt độ (0C)

80

100

120

Ở đây chúng tôi chọn nhiệt độ phòng (200C) làm nhiệt độ đánh dấu.
Hình ảnh phổ sắc đồ ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất đánh dấu của PYP
với 177Lu3+:
Rf =0,1

Rf =0,7
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Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Hình 36: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với PYP

Hình 37: Sắc ký kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ tới hiệu suất đánh dấu 177Lu3+ với
PYP
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3.6 Kết quả kiểm tra độ bền của phức theo thời gian
Độ bền của phức chất được đặc trưng bởi hằng số bền, phức chất được ứng
dụng trong y học phải là phức bền, bền invitro và invivo nên việc khảo sát độ bền
theo thời gian là cần thiết.
Kết quả cho thấy tại thời điểm 24h sau khi đánh dấu, hiệu suất tạo phức đạt
97,9%, ở thời điểm 48h sau khi đánh dấu, hiệu suất tạo phức đạt 97,8%, còn ở thời
điểm 120h sau khi đánh dấu, hiệu suất tạo phức đạt 97,5%. Như vậy có thể thấy độ
bền của phức chất giảm theo thời gian.
Từ kết quả nhận được, ta thấy phức chất

177

Lu3+ - PYP là khá bền nên phù

hợp cho một dược chất phóng xạ.
Bảng 12: Độ bền của phức 177Lu3+ - PYP theo thời gian
Ống

Thời gian (giờ)

Hiệu suất(%)

24

97,9 ± 2,2

48

97,8 ± 1,8

72

97,6 ± 1,6

96

97,6 ± 1,9

120

97,5 ± 1,7

1

Đồ thị 5: Độ bền của phức 177Lu3+ - PYP theo thời gian

KHẢO SÁT ĐỘ BỀN CỦA PHỨC 177Lu3+ -PYP

Hiệu suất đánh dấu (%)

120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
10

30

50

70
90
Thời gian (giờ)

48

110

130

Hình ảnh phổ sắc đồ kiểm tra độ bền của phức 177Lu3+ - PYP:
Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Rf =0,7

Hình 38: Độ bền của phức 177Lu3+ - PYP theo thời gian
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
Đề tài đã nghiên cứu và khảo sát các điều kiện điều chế dược chất phóng xạ
Lu-PYP bằng phương pháp đánh dấu trực tiếp và đã đạt được các kết quả như
sau:
177

1. Đã đưa ra được quy trình tối ưu điều chế dược chất phóng xạ

177

Lu-PYP,

có hiệu suất đánh dấu và độ sạch hóa phóng xạ cao (>95%) đáp ứng một số yêu cầu
của dược chất phóng xạ là cơ sở nền tảng cho các nghiên cứu về sau như phân bố
trên động vật và thực nghiệm lâm sàng.

Hình 39: Quy trình đánh dấu 177Lu-PYP
2. Hàm lượng PYP tham gia trong nghiên cứu đánh dấu là khoảng 38,3mg để
có thể gắn với mức tối thiểu 1,8 µmol 177Lu3+ .
3. Phản ứng đánh dấu đạt hiệu suất cao nhất ở pH=7,0; đây là miền pH có
thể bảo vệ phức chất ổn định trong quá trình bảo quản và điều trị trên con người.
4. Thời gian phản ứng đánh dấu là khoảng 30 phút.
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5. Phức chất 177Lu3+-PYP sau phản ứng đánh dấu ổn định theo thời gian khi
bảo quản ở nhiệt độ 200C.
6. Dược chất phóng xạ 177Lu3+-PYP là một hướng nghiên cứu mới ở Việt
Nam nhằm phát triển các dược chất phóng xạ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước
ở các khoa y học hạt nhân, khoa ung bướu trên cả nước trong điều trị ung thư
xương.
Vì thời gian tiến hành khóa luận tốt nghiệp có hạn nên chúng tôi không tiến
hành thực hiện được các giai đoạn tiếp theo. Do đó, trong thời gian tới Trung Tâm
Nghiên cứu và Điều chế đồng vị phóng xạ, Viện Nghiên cứu Hạt nhân sẽ có những
nghiên cứu thử nghiệm trên động vật và trên lâm sàng để hoàn thiện và sớm đưa sản
phẩm vào sử dụng. Trong tương lai sản phẩm 177Lu-PYP sẽ là sản phẩm đảm bảo
chất lượng có giá thành hợp lý, thay thế sản phẩm nhập ngoại.
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PHỤ LỤC
sBảng 13: Số liệu khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng PYP lên hiệu suất đánh dấu.
Hiệu suất(%)

Tỉ lệ mol
Lu:PYP

Băng 1

Băng 2

Băng 3

Băng 4

Băng 5

1:20

40,0

38,8

42,7

40,6

40,4

1:40

75,5

77,9

73,0

75,0

76,1

1:60

90,4

92,4

90,2

88,3

91,2

1:80

95,3

97,3

95,3

93,0

94,6

1:120

95,6

93,4

97,7

94,8

95,0

1:160

93,5

97,5

94,5

96,8

95,7

1:120

97,7

95,6

93,3

96,4

95,5

Bảng 14: Số liệu khảo sát ảnh hưởng của pH lên hiệu suất đánh dấu.
pH

Hiệu suất(%)
Băng 1

Băng 2

Băng 3

Băng 4

Băng 5

3

47,3

50,5

47,3

48,5

48,9

5

63,3

65,8

65,4

67,0

66,0

6

78,7

76,4

78,7

79,2

79,5

7

88,4

92,6

91,2

91,6

92,7

8

63,0

64,4

60,3

62,0

60,8

10

33,3

35,3

35,0

37,1

36,3

Bảng 15: Số liệu khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên hiệu suất đánh dấu.
Hiệu suất(%)

Thời gian
(phút)

Băng 1

Băng 2

Băng 3

Băng 4

Băng 5

5

94,0

97,4

95,3

96,5

92,8

10

92,6

95,4

97,8

95,3

95,4

15

95,7

92,8

97,9

96,3

95,8

30

96,5

94,4

97,9

94,9

96,8

60

93,5

96,9

97,8

96,3

96,0

90

98,2

96,8

93,6

95,7

96,7

120

98,3

96,2

94,2

96,1

96,7
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Bảng 16: Số liệu khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất đánh dấu.
Nhiệt độ

Hiệu suất(%)

(0C)

Băng 1

Băng 2

Băng 3

Băng 4

Băng 5

20

99,8

97,5

98,2

99,5

99,5

40

97,6

96,3

98,6

98,5

99,5

60

95,4

97,4

97,9

99,3

98,0

80

95,1

99,5

96,6

97,5

96,8

100

96,3

98,3

94,5

96,8

96,6

Bảng 17: Số liệu khảo sát độ bền của phức chất theo thời gian.
Hiệu suất(%)

Thời gian
(giờ)

Băng 1

Băng 2

Băng 3

Băng 4

Băng 5

24

99,5

94,3

99,2

97,1

99,4

48

95,0

99,6

97,4

99,1

97,9

72

97,9

97,4

95,1

98,0

99,6

96

94,7

98,6

97,1

98,6

99,5

120

98,6

97,5

97,8

99,3

94,8

54

