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چكيده

(دريافت مقاله -39/2/22 :پذيرش مقاله)39/22/1 :

زمينه :در تصويربرداری پت ،فلوئور 22-بهترين راديونوکليد ميباشد .نشاندار سازی پپتيد به طور مستقيم با فلوئور 22-مشكل است و از
روش غيرمستقيم و استفاده از ترکيبات واسطه حاوی فلوئور 22-استفاده ميشود .به دليل در دسترس بودن  18FDGدر اغلب مراکز پت،
 18FDGبه عنوان يک ترکيب واسطه از پتانسيل باالئي برای نشاندار کردن پپتيدها برخوردار ميباشد .در مطالعه حاضر يک پپتيد خطي
حاوی گروه آمينواکسي برای تصويربرداری از فيبرين طراحي ،سنتز و با راديوداروی فلوئورو دزوکسي گلوکز  18FDGنشاندار شد.
مواد و روشها :مطالعات داکينگ با استفاده از نرمافزار  AutoDockويرايش  4/2و نرمافزار  HEXصورت گرفت و پپتيد خطي
 Aoe-GPRPILEاز روش  Fmocبر روی فاز جامد سنتز و سپس با استفاده از  18FDGنشاندار گرديد .خلوص راديوشيميائي ،پايداری
پپتيد نشاندار و سرد در پالسمای انساني و  PBSبا استفاده از روشهای کروماتوگرافي تعيين گرديد .نسبت حالليت چربي به آب ()LogP
پپتيد نشاندار محاسبه گرديد.
يافتهها :نتايج محاسبات داکينگ و فارماکوفور با استفاده از نرمافزار  HEXنشان دهنده تمايل باالی توالي طراحي شده نسبت به فيبرين
است ( .)E Total=1/12دستگاه  LC-Massساختمان پپتيد سنتز شده را تأئيد کرد .پپتيد تا  14ساعت در پالسمای انساني و بافر PBS

پايدار بود .نشاندارسازی با استفاده از  1/1ميليگرم پپتيد 1 mCi 18FDG ،در حرارت  31Cبه مدت  31دقيقه pH=5 ،با خلوص
راديوشيميائي باالی  35درصد حاصل شد .پايداری پپتيد نشاندار تا  1ساعت در پالسمای انساني بيش از  35درصد بود .نسبت حالليت

چربي به آب  LogP=-2/5بدست آمد.
نتيجهگيری 18FDG :از پتانسيل باالئي در نشاندارسازی پپتيدها با روش غيرمستقيم برخوردار ميباشد .در اين مطالعه پپتيد
 Aoe-GPRPILEسنتز و با استفاده از گروه آمينواکسي موجود در ساختار با  18FDGبا راندمان باال و خلوص مناسب نشاندار گرديد.
آمينو اکسي به عنوان يک گروه واسطه در آخرين مرحله مانند يک آمينو اسيد بر روی سكانس پپتيدی با حداقل تأثير بر روی خصوصيات
پپتيد اضافه شده و به صورت انتخابي پيوند پايدار اکسيم ( )oximeبا گروه آلدئيدی  18FDGايجاد ميکند.
واژگان کليدی :ترومبوز ،فيبرين ،نشاندار سازی با  ،18FDGپپتيد
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طراحی ،سنتز و نشاندار سازی پپتید  GPRPILEبا 18FDG
برای تصویربرداری از فیبرین جهت تشخیص ترومبوز
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مقدمه

ایجاد لخته ناخواسته در اثر تجمع پالکتی میباشد .طی

نشاندار برای تصویربرداری از پالکت و فیبرین تا به

فرآیند تشکیل لخته خون ،ترومبین از پروترومبین ایجاد

حال مورد بررسی قرار گرفتند .که به علت مشکالت

شده و مولکول حاصل با تأثیر بر پروتئین محلول در

نشاندارسازی ،اندازه بزرگ ،کلیرانس آهسته در خون و

پالسما به نام فیبرینوژن آن را به نحوی تغییر میدهد که

فارماکوکینتیک نامناسب عمالً در کلینیک بکار نمیروند.

به صورت یک شبکه نامحلول از رشتههای فیبرین در

پپتید ها به علت اندازه کوچکتر ،کلیرانس سریعتری

میآید و پس از گیر افتادن گلبولهای قرمز و پالکتها

داشته و در کبد و ریه برداشت کمتری دارند ،سنتز آنها

در آن شبکه ،لخته ثابت یا ترومبوز تشکیل میگردد .پس

راحتتر و ارزانتر میباشد ،روشهای نشاندارسازی

از تشکیل لخته ،جریان مداوم خون ممکن است آن را

پپتیدها راحتتر بوده و در مجموع به علت

از محل اتصالش جدا نموده و همراه خون جریان پیدا

فارماکوکینتیک مناسب برای تصویربرداری در پزشکی

کند .این قبیل لختههای آزاد در جریان خون آمبولی

هستهای مناسبتر میباشند (.)11-13

نامیده میشوند .از آنجایی که ترومبوز عامل ایجاد کننده

بر اساس بازنگری منابع منتشر شده ،در بین توالیهای

بیماریهای مهم تهدید کننده حیات مثل :آنفارکتوس

پپتیدی که بر علیه فیبرین تهیه شدند ،پپتیدها بر پایه

میوکارد ،سکته ،ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه

تری پپتید ،گالیسین-پرولین-آرژنین ( )GPRنتایج

میباشد ،لذا تشخیص ،تعیین محل و درمان بهموقع آن

خوبی را نشان دادند ( .)11در بررسیهای بعدی ،پنتا

از اهمیت به سزایی برخوردار است (.)1-6

پپتید  GPRPPبا استفاده از  1آمینواسید  GAGGبا

از بین اجزاء تشکیل دهنده ترومبوز ،فیبرین بهترین

تکنسیوم نشاندار شد و برای جلوگیری از ممانعت

هدف برای تصویربرداری و تشخیص میباشد .فیبرین

فضائی 1 ،آمینوبوتیریک اسید در ساختار پپتید بکار

از پلیمریزاسیون فیبرینوژن حاصل میشود ،و به فراوانی

رفت .این پپتید جدید که وزن مولکولی حدود  051دارد

در همه ترومبوزها موجود است .و در حداقل غلظت در

به نام  TP-850با سکانس ()GPRPP-aba-GAGG

گردش خون وجود دارد که برای تصویربرداری در

نامگذاری شد .و برای مطالعات برون تنی و درون تنی

مطالعات درون تنی  in vivoعالی است .فیبرین در

معرفی شد .نتایج نشان داد که  TP850عالوه بر اتصال

حالتهای غیر پاتولوژیک یافت نمیشود .حضور

به فیبرین باعث تجمع پالکتی هم میشود که نمایانگر

فیبرین در همه ترومبوزها نمایانگر حساسیت و ویژگی

اختصاصی نبودن پپتید به فیبرین میباشد (.)15-16

باال فیبرین به عنوان هدف میباشد .فیبرین همچنین به

در این مطالعه به منظور تهیه پپتید که به طور اختصاصی

عنوان هدف برای عوامل آنتی ترومبوتیک قوی نیز

و با تمایل باال به فیبرین متصل شود ،پنتا پپتید GPRPP

مطرح میباشد.)7-11( .

که تمایل مناسبی را به فیبرین در ارزیابیهای اولیه از

رسپتورهای سطح پالکتهای فعال شده و فیبرین بیشتر

خود نشان داده است ،به عنوان ترکیب رهبر انتخاب شد

از سایر هدفها در بررسی ترومبوز مطالعه شدهاند.

و طراحیهای جدید صورت گرفت.

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 15:58 +0330 on Wednesday January 27th 2021

یکی از علل پاتولوژیک مهم بیماریهای قلبی و عروقی

آنتیبادیهای نشاندار و قطعات ،نانو ذرات ،پالکتهای

رضائيانپور و همكاران

طراحي ،سنتز و نشاندار سازی پپتيد  GPRPILEجهت تشخيص ترومبوز131 /

کرد .دلیل اصلی برای استفاده از داکینگ ،پیشگویی

( )prosthetic groupتوسعه یافته است .سنتز ترکیبات

ترکیبات متصل شونده به گیرنده و نیز مشاهده ساختار

واسطه حامل 18Fبسیار پیچیده و پر هزینه است و

هندسی سه بعدی کمپلکس فارماکوفور با جایگاه فعال

نیازمند تکنولوژیهای پیشرفته است .از نکات حائز

گیرنده است که متعاقباً باعث کاهش هزینههای سنتز

اهمیت در این سنتزها رسیدن به حداقل زمان تولید

توالیهای مختلف خواهد شد ( .)17در طراحی پپتیدها

است که به منظور رسیدن به این زمان حداقل باید سعی

پارامترهای متنوعی وجود دارد که باید در نظر گرفته

شود واکنشها در یک مرحله صورت گیرد و امکان

شوند از جمله :طول توالی پپتید ،نوع اسیدهای آمینه،

طراحی آن به صورت سنتز دستگاهی وجود داشته باشد.

ساختار ثانویه ،حاللیت ،نوع و میزان بار القایی در توالی

تاکنون تعدادی از ترکیبات واسطه حامل  ،18Fبرای

و وجود گروههای غیرقطبی .سنتز دسته وسیعی از پپتیدها

انواع واکنشهای شیمیایی معرفی شدهاند (.)10

با روش فاز جامد و نشاندار شدن آنها با رادیونوکلیدهای

تشکیل اکسیم بین یک گروه آلدهید یا کتون با یک

پرکاربرد در پزشکی هستهای ،جایگاه ویژهای را برای

ترکیب دارای گروه آمینواکسی بهطور گسترده برای

پپتیدهای نشاندار با مواد رادیواکتیو (رادیوپپتیدها) برای

کونژوگه کردن بیوملکولها استفاده میشود .از مزایای

تشخیص و درمان بیماریها بهویژه سرطان پیدا کرده

مهم این واکنش انتخابی بودن آن از نظر شیمیائی

است .با وجود انواع بسیاری از رادیونوکلیدها که تاکنون

( )chemoselectiveاست که میتواند در محلول آبی

برای مصارف پزشکی و تهیه رادیوداروها معرفی شدهاند،

یا مائی انجام شود ( .)19در واکنش تشکیل پیوند اکسیم

فلوئور )18F( 10-و تکنسیوم 99 m)99mTc(-همچنان

سایر گروههای فعال موجود در ترکیب دست نخورده

به دلیل خصوصیات مناسبی که دارند به عنوان

باقی میمانند و نیاز به مراحل قرار دادن گروه محافظ و

رادیونوکلیدهای استاندارد به ترتیب جهت تهیه

برداشتن آن ندارند .مانند سایر واکنشهای تشکیل

رادیوداروهای تشخیصی در تصویربرداری پت  PETو

ایمین ،تشکیل پیوند اکسیم نیز برگشتپذیر است (01

اسپکت  SPECTمطرح هستند.

و  .)01به دلیل وجود اثر  αبر روی گروه نیتروژن در

دوربینهای پت نسبت به اسپکت از حساسیت و

گروه آمین اکسی تعادل واکنش در جهت تشکیل پیوند

رزولوشن بیشتری برخوردار هستند به همین دلیل

اکسیم است و در بسیاری از موارد واکنش فقط منجر به

نشاندارسازی با رادیونوکلیدهای پوزیترون دهنده از

تولید یک محصول میشود (.)00

ارزش خاصی برخوردار میباشد .در بین این

به علت در دسترس بودن  -0فلوئور  -0دزوکسی-D-

رادیونوکلیدها ،فلوئور )18F( 10-به دلیل ویژگیهایی

گلوکز ( )18FDGدر اغلب مراکز پت18FDG ،

نظیر :اکتیویته ویژه باال ،نیمه عمر مناسب ،انرژی کم

انتخاب مناسبی برای ترکیبات واسطه حاوی فلوئور10-

پوزیترون ،برای نشاندارسازی پپتیدها مطلوب است.

میباشد .بررسیها نشان داده است که آمینواکسی یا

نشاندارسازی مستقیم پپتید با  18Fبه علت شرایط

هیدرازین در محلول آبی پیوند پایدار اکسیم یا

دشوار واکنش مثل pH :پایین ،دمای باال و نیاز به مقدار

هیدرازون با آلدهید ایجاد میکنند .هیدرازین نیکوتینیک

زیاد پپتید تقریباً غیرممکن است .از این رو

اسید ( )HYNICو -1( -Nاتوکسی اتیدین) -0
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پپتیدها را میتوان با استفاده از داکینگ الگوریتم طراحی

نشاندارسازی غیرمستقیم از طریق ترکیبات واسطه
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ایمید ( )Eei-NHSبرای ایجاد پیوند هیدرازون یا

سبب تمایز آن از گلوکز شده و واکنش رقابتی محدود

اکسیم در  -Nترمینال پپتید بکار میروند 18FDG .به

میگردد ولی نتایج چندان قابل توجهی نداشتند (.)07

دو فرم خطی و حلقوی در محیط آبی وجود دارد .فرم

روشهای کروماتوگرافی که باعث جداسازی گلوکز از

خطی  18FDGایجاد کننده گروه آلدهیدی برای تشکیل

 18FDGمیشود ،موفقیت بیشتری داشتهاند (.)09

پیوند اکسیم یا هیدرازون با پپتیدهای حامل گروه

در این مطالعه ،پپتید  GPRPILEحاوی گروه آمینو

آمینواکسی یا هیدرازین میباشد .این واکنش در طی یک

اکسی با استفاده از روش فاز جامد سنتز و سپس با

مرحله از طریق تشکیل پیوند اکسیم یا هیدرازون با گروه

 18FDGنشاندار و آزمایشات مربوط به تأئید ساختار

آلدهیدی از شکل خطی  18FDGصورت گرفته و

و و پایداری بر روی آن انجام خواهد شد.

باعث فلورینه شدن پپتیدهای حاوی آمینواکسی یا
هیدرازین میشود( .شکل  .)03-06( )1به علت شیمی
اختصاصی این واکنشها ،از آن به طور گسترده برای
اتصال پپتیدها ،پروتئینها و گروههای قندی و اسیدهای
چرب به ترکیبات دارای گروه آمینواکسی یا هیدرازین
استفاده میشود.

ووست ( )Wuestو همکاران ،پروتئین انکسین را با
استفاده از ترکیبات واسطه بر پایه  18FDGدر
دمای  111°Cو با بازده  15-69درصد نشاندار کردند
( .)07حدود یک سال بعد ،دکتر نامآوری و همکاران،
از  18FDGبرای نشاندارسازی پپتید  RGDاستفاده
نموده و در شرایط اسیدی و حرارت  111°Cموفق به
نشاندارسازی با بازده کلی  07/5درصد شدند (.)05
در مطالعهای دیگر ،مشتقی دیگر از  RGDحلقوی
توسط  18FDGبا بازده  63درصد نشاندار شد (.)00
از آنجایی که در اغلب موارد  18FDGتهیه شده حاوی

مواد و روشها
اسید های آمینه و رزین  -0کلرو تریتیل کلراید از
شرکت  ،Bachemحاللها از شرکت مرک و سیگما
خریداری شدند .اتوکسی اتیدین آمینواکسی استیک
اسید هیدروکسی سوکسین ایمید ()Eei-Aoe-NHS
از شرکت  IRIS Biotech GmbHاز آلمان و
19FGD

از

شرکت

 ABX advanced Biochemical compoundsاز
آلمان خریداری شدند .محلول  18FDGاز مرکز
پزشکی هستهای فردوس -بیمارستان دکتر مسیح
دانشوری تهیه گردید .عملیات داکینگ با استفاده از
نرمافزار  AutoDockویرایش  1/1و نرمافزار HEX

به کمک الگوریتم ژنتیک المارکین و به روش استاندارد
لیگاند انعطافپذیر-پروتئین ثابت صورت گرفت.

مقادیری از گلوکز است که میتواند در روند تشکیل

 -سنتز پپتيد Aoe-Gly-Pro-Arg-Pro-Ile-Leu-Glu

پیوند اکسیم با  18FDGرقابت کرده و منجر به تشکیل

پپتید بر روی فاز جامد بر اساس روش استاندارد Fmoc

محصول فرعی شود ،لذا این واکنش جانبی سبب کاهش

که قبالً گزارش شده است ،سنتز شد ( .)31به طور

اکتیویته ویژه محصول میگردد ( .)00در نتیجه باید به

مختصر ،پس از آمادهسازی رزین تریتیل ،اولین اسید

طریقی گلوکز از  18FDGجدا گردد .به منظور غلبه بر

آمینه ( Fmoc-Glu )otBuبه همراه -N ،Nدی

واکنش رقابت گلوکز با  ،18FDGروشهایی پیشنهاد

ایزوپروپیل آمین ( )DIEAبه عنوان عامل مزدوج کننده
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بر روی رزین اضافه شده و به مدت  1ساعت انکوبه

شده از طیف  LC-Massاستفاده شد.

گردید .پس از شستشو و کالهکگذاری رزین ،گروه
پیریدین در دی متیل فرمامید جدا میشود .دومین اسید

مقادیری از پپتید متصل به  Aoeبین  1-1/5میلیگرم در

آمینه در حالل دی کلرو متان و دی متیل فرمامید حل

حداقل مقدار محلول  51درصد اتانول /سالین حل

شده و به همراه  DIEAو ( TBTUبنزوتریازول

گردید و سپس مقدار  1میلیکوری  18FDGبه ویال

تترامتیل اورانیوم تترافلوروبورات) به رزین اضافه

واکنش افزوده شد .نهایتاً ظرف واکنش در دمای 100C

میشود .مخلوط دو ساعت انکوبه شده و بقیه مراحل

به مدت  31دقیقه انکوبه و پس از سرد شدن عملیات

مانند اسیدآمینه اول صورت میگیرد .پس از اتمام

خالصسازی با استفاده از کارتریج به روش ذکر شده

آخرین اسید آمینه ،گروه اکسیم با اضافه کردن

در باال انجام گرفت .برای به دست آوردن خلوص

 Eei-Aoe-NHSتشکیل میگردد .پپتید سنتز شده

رادیوشیمیایی از سیستم  TLCبا فاز ساکن سیلیکاژل و

توسط تری فلورواستیک اسید از رزین جدا میگردد.

استونیتریل  95درصد به عنوان فاز متحرک استفاده شد.

پپتید با استفاده از  HPLCخالصسازی شد .ساختار

در این سیستم  18FDGغیرکونژوگه در Rf= 1/5و

پپتید سنتز شده توسط دستگاه  LC-MSمورد بررسی

پپتید نشاندار در Rf= 1ظاهر گردید ( 31 ،06و .)30

قرار گرفت.
تعيين نسبت حالليت چربي به آب ()LogP -نشاندار سازی پپتيد با 19FDG

مقدار  51میکروکوری ( )µCiاز پپتید نشاندارشده درون

ابتدا  0میلیگرم از پپتید متصل به  AOEدر 111

میکروتیوب  0میلیلیتری ریخته و به آن  1/5میلیلیتر

ماکرولیتر مخلوط  51درصد اتانول در سالین حل شد.

-nاکتانول (فاز آلی) و  1/5میلیلیتر نرمال سالین (فاز

سپس مقدار  1اکیواالن از ( 19FDGمعادل  0میلیگرم)

آبی) اضافه شد و به مدت  1دقیقه با استفاده از ورتکس

و  51ماکرولیتر سالین به ویال واکنش افزوده شدpH .

مخلوط شده تا رادیوپپتید بین دو فاز آبی و آلی توزیع

واکنش با استفاده از ،TFAدر دامنه  5 ،0-0تنظیم و نهایتاً

گردد .سپس مقدار  51میکرولیتر از فازهای آبی و آلی

ظرف واکنش در دمای  111°Cبه مدت  31دقیقه انکوبه

برداشته و سپس میکروتیوب در  5111 gبه مدت 11

شده و پس از سرد شدن عملیات خالصسازی صورت

دقیقه سانتریفیوژ و میزان اکتیویته آنها توسط شمارنده

گرفت ( 03و  .)00جهت خالصسازی از کارتریج C18

گاما اندازهگیری شد .این کار برای هر یک از نمونهها

که توسط  11میلیلیتر اتانول  96درصد 11 ،میلیلیتر آب

سه مرتبه تکرار گردید .با اندازهگیری میانگین اکتیویته

مقطر و  01میلیلیتر هوا فعال شده ،استفاده شد .مخلوط

فاز آلی و آبی مقدار  log Pتعیین شد.

واکنش از کارتریج عبور داده و سپس با  5میلیلیتر آب
مقطر شسته ،تا مواد غیرپپتیدی مانند 19FDG

-تعيين پايداری پپتيد در پالسمای انساني و نرمال سالين

غیرکونژوگه خارج شود و در پایان به منظور خروج

به منظور ارزیابی پایداری پپتید در نرمال سالین و

کونژوگه پپتید 19FDG -مقدار  0میلیلیتر اتانول 96

پالسمای انسانی 51 ،میکرولیتر از پپتید به  151میکرولیتر

درصد از کارتریج عبور داده شد .برای تأیید کونژوگه تهیه

نرمال سالین و پالسمای انسانی اضافه و نمونهها به مدت
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 1 ،0 ،1و  01ساعت در دمای اتاق برای نرمال سالین و

سوپرناتانت توسط  TLCهم مورد ارزیابی قرار گرفت.

 37°Cبرای پالسما انکوبه شدند .پس از گذشت زمان
رسوب پروتئینهای پالسما به هر یک از نمونهها اضافه و

بر اساس نتایج داکینگ توالیهای انتخاب شده و چگونگی

سپس نمونهها با دور  11111gبه مدت  11دقیقه

اتصال آنها در جایگاه فعال فیبرین ،توالیهای جدید

سانتریفیوژ شدند و سوپرناتنت توسط LC-Mass

طراحی و مطالعات داکینگ برای آنها صورت گرفت .نتیجه

بررسی گردید.

پپتید

داکینگ

گالیسین-پرولین-آرژنین-پرولین-

ایزولوسین-لوسین-گلوتامات ( )GPRPILEدر جایگاه
 -تعيين پايداری پپتيد نشاندار در پالسمای انساني و

فعال فیبرین نشان داد که -Nترمینال گالیسین پپتید با لیزین

نرمال سالين

 301از جایگاه فعال فیبرین ،آرژنین با آسپارنیک اسید 070

به منظور ارزیابی پایداری پپتید نشاندار در نرمال سالین و

و آسپاراژین  ،310ایزولوسین با آسپارنیک اسید  000و

پالسمای انسانی 51 ،میکرولیتر از رادیوپپتید به 151

فنیلآالنین  ،001پرولین با آالنین  063و لوسین با گالیسین

میکرولیتر نرمال سالین و پالسمای انسانی اضافه و نمونهها

 003دارای برهمکنش میباشند (شکل  .)0ساختار سه

به مدت  31 ،11دقیقه و  ،1و  0ساعت در دمای 37°C

بعدی کریستالوگرافی شده فیبرین به صورت فایل  pdbاز

انکوبه شدند .پایداری پپتید نشاندار شده با  18FDGبه

سایت اینترنتی  PDBبا کد ( )1FZCگرفته شد (شکل .)3

علت نیمه عمر کوتاه فلوئور تا  0ساعت بررسی گردید.

برای معتبرسازی نتایج داکینگ از نرمافزار  PyMolاستفاده

پس از گذشت زمان انکوباسیون 511 ،میکرولیتر

شد .عملیات داکینگ با استفاده از نرمافزار AutoDock

استونیتریل سرد به منظور رسوب پروتئینهای پالسما به

 1/1و نرمافزار  HEXبه کمک الگوریتم ژنتیک المارکین

هر یک از نمونهها اضافه و سپس نمونهها با دور 11111g

و به روش استاندارد لیگاند انعطاف پذیر -پروتئین ثابت

به مدت  11دقیقه سانتریفیوژ و میزان اکتیویته در رسوب

صورت گرفت .پس از به دست آوردن نتایج داکینگ،

و سوپرناتنت توسط شمارنده گاما تعیین گردید .نسبت

کنفورماسیونهای داک شده جهت مقایسه از نظر

میزان اکتیویته سوپرناتنت به اکتیویته رسوب تعیین کننده

قرارگیری در جایگاه فعال فیبرین بر روی هم قرار گرفته

مقدار پپتید پایدار (رادیوپپتید موجود در سوپرناتنت) به

شد ،که نتایج آن مؤید نزدیکی مطلوب کنفورماسیونها به

پپتید ناپایدار (رادیوپپتید حبس شده در رسوب) است.

هم بود.

شکل  )1نشاندارسازی پپتید با استفاده از
http://bpums.ac.ir
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شکل  )3ساختار سهبعدی کریستالوگرافی شده فیبرین (باال) ،ساختار سه بعدی پپتید  GPRPILEبا استفاده از نرمافزار ( Marvin Chemپائین)

سنتز در فاز جامد با استراتژی  Fmocبر روی بستر -0

روی خصوصیات پپتید میگذارد ( 33 ،03و .)31

کلرو تریتیل کلراید انجام شد .به منظور ایجاد گروه

در مطالعه حاضر توالی پپتیدی طراحی شده با بازده مناسب

آمینواکسی در پپتید از گروه پروستتیک Eei-Aoe-NHS

با روش  Fmocسنتز و جهت تأیید ساختار از

استفاده شد .این گروه با داشتن اندازه کوچکتر و اضافه

( LC-Mass )ESIاستفاده شد (جدول .)1

کردن تعداد اتمهای کمتر به انتهای پپتید حداقل تأثیر را بر
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جدول  )2خصوصيات پپتيد  ،Aoe-GPRPILEبا فرمول مولكولي  C37H63N11O12تعيين
طيف جرمي

کروماتوگرافي با کارکرد عالي-فاز معكوس
در صد خلوص

زمان نگهدارنده (دقیقه)

جرم مشاهده شده (گرم/مول)

جرم محاسبه شده (گرم/مول)

<99

1/073

051/[M+H]+3

053/5

کروماتوگرام حاصله از کروماتوگرافی آنالیتیکال با

گردید .شایان ذکر است که  18FDGآزاد در

استفاده از سیستم گرادیانی حالل  1/1 TFAدرصد در

رادیوکروماتوگرام در حدود  Rf=1و رادیوپپتید در

( H2Oحالل  )Aو استونیتریل (حالل  )Bحاصل شده

حدود  Rf=1/5ظاهر میشود (شکل  .)5خلوص

است (شکل .)1

رادیوشیمیائی  95±1درصد و اکتیویته ویژه Ci/mmole

جرم محاسبه شده.C37H63N11O12=853.5 :

 1/3بهدست آمد .مقدار  log P=-1/5حاصل شد که

جرم یافت شدهm/z=854.3 [M+H]+ :

نمایانگر هیدروفیل بودن ترکیب است .بررسی پایداری

به منظور بهبود روند نشاندار سازی پپتید حاوی گروه

نشان داد که پپتید تا  01ساعت در پالسما و بافر پایدار

آمینو اکسی با  18FDGعوامل مختلفی به شرح زیر در

است 95 .درصد از پپتید نشاندار شده با  18FDGبعد

نظر گرفته شد :غلظت پپتید (( pH ،)1/5-1 mgاسیدی،

از  0ساعت در پالسما انسانی پایدار میباشد.

بازی ،و خنثی) ،زمان انکوباسیون ( 31 ،15و  15دقیقه)،
دما و مقدار رادیواکتیویته .نتایج نشان داد که بهترین

بحث

بازده نشاندارسازی در شرایط اسیدیتر حاصل میشود.

پپتیدها دارای چندین مزیت مشخص نسبت به پروتئینها

شرایط بهینه واکنش عبارت است از 011 :میکروگرم

و آنتیبادیها هستند .این مزایا عبارتند از )1 :اندازه کوچک

پپتید ،pH=5 ،دما  ،91Cزمان واکنش  31دقیقه و مقدار

 )0تهیه آسان  )3نشاندارسازی آسان  )1تکنیکهای

 18FDGبرابر  .1 mCiپپتید در شرایط بهینه نشاندار

نشاندارسازی متنوع  )5مقاومت در برابر شرایط شیمیایی

گردید .برای جدا کردن و خالصسازی کونژوگه نهایی

و نشاندارسازی  )6امکان اتصال شالتورها با دو گروه فعال

نشاندار از کارتریج  C18استفاده شد .در مرحله بعد

از سر  Cو  Nترمینال پپتید  )7قابلیت تغییر ماندگاری و

رادیوپپتید را به دستگاه  HPLCتزریق و شستشو با

دفع  )0پاکسازی سریع از خون و بافت غیر هدف )9

حالل آب:استونیتریل (با نسبت  )01:01انجام شد.

نسبت باالی تومور به زمینه  )11نفوذ باال به بافت )11

سپس حاصل شستشو در هر دقیقه جمعآوری و مقدار

سمیت پایین  )10تحریک پایین سیستم ایمنی و  )13تمایل

اکتیویته آنها توسط دستگاه شمارنده گاما تعیین گردید.

باال و اختصاصی بودن (.)35-30

جمعآوری حاصل شستشو به مدت  31دقیقه به طول
میانجامد .رادیوکروماتوگرام پپتید نشاندار با استفاده از
 Radio-TLCبررسی و خلوص رادیوشیمیائی تعیین
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شده توسط LC-MS
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شکل  )5رادیوکروماتوگرام به دست آمده از پپتید توسط  TLCاسکنر 1.0 .،میلیگرم پپتید 1 ،میلیکوری
 ،18FDGدمای  ،pH=5 ،91°Cقند < 51میلیگرم بر میلیمول
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رادیوپپتید

TP850

سکانس

انتخاب گردید .به منظور نشاندارسازی پپتید با

( )GPRPP-aba-GAGGاز طریق  1اسید آمینه

فلوئور 10-و تصویربرداری با دوربینهای پت،

انتهائی  GAGGبا تکنسیوم 99m-نشاندار میشود.

آمینواکسی به انتهای پپتید اضافه شد و نشاندارسازی با

-1آمینو بوتیریک اسید ( )abaبرای کاهش ممانعت

 18FDGصورت گرفت.

فضائی در سکانس اضافه شده است .میزان اتصال و

به علت نقش و اهمیت رادیوداروهای پپتیدی در

تمایل رادیوپپتید فوق به فیبرین انسانی به ترتیب 16

پزشکی هستهای ،مطالعات زیادی در جهت یافتن

درصد و  0نانو موالر گزارش شده است .رادیوپپتید از

روشهای نشاندارسازی سریع ،راحت و کارآ برای

تجمع پالکتی هم جلوگیری میکند .که این نشان از عدم

پپتیدها در جریان میباشد .در بین رادیونوکلیدها،

اختصاصیت برای فیبرین دارد ( .)16به منظور تهیه

تکنسیوم 99m-در سیستم اسپکت و فلوئور 10-در

پپتیدی که به طور اختصاصی و با تمایل باال به فیبرین

سیستم پت ،در دسترسترین رادیونوکلیدها در مراکز

متصل شود ،پنتا پپتید  GPRPPکه تمایل مناسبی را به

پزشکی هستهای میباشند .نشاندارسازی پپتیدها با

فیبرین در ارزیابیهای اولیه از خود نشان داده است ،به

فلوئور مشکلتر از تکنسیوم میباشد .تعدادی ترکیبات

عنوان ترکیب رهبر انتخاب شد و طراحیهای جدید بر

واسطه ( )prosthetic groupsبرای نشاندارسازی با

پایه سکانس  GPRبه عنوان عامل اصلی اتصال به

فلوئور معرفی شدهاند .ولی هنوز ترکیبی که از نظر

فیبرین در نظر گرفته شد .بر روی سکانس GPR

کلینیکی مناسب باشد برای فلوریناسیون پپتیدها توسط

آمینواسیدهای مختلف قرار داده شد و توالیهای حاصل

اداره غذا و دارو یا  FDAتصویب نشده است18FDG .

در مطالعات داکینگ بررسی شدند.

یک رادیودارو است که توسط  FDAبرای مصرف در

هر چه میزان انرژی کل ( )E Totalمنفیتر ،تمایل

انکولوژی ،کاردیولوژی و نورولوژی به تصویب رسیده

لیگاند پپتیدی به گیرنده فیبرین بیشتر میباشد .توالی

است 18FDG .یک قند است که در محلول مائی به

پپتید  GPRPILEبا  ،E Total-1/11از بین توالیها

واسطه موتاروتاسیون ( )mutarotationبه شکل
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قند با گروه آمینو اکسی واکنش داده و پیوند اکسیم

به پپتید با  18FDGرقابت کرده و منجر به تشکیل

حاصل میشود .مقدار شکل خطی  18FDGبا افزایش

محصول فرعی شود که سبب کاهش اکتیویته ویژه

حرارت و در  111Cافزایش مییابد .واکنش تشکیل

رادیوپپتید و کاهش خلوص رادیوشیمیائی میشود

اکسیم روش بسیار مناسبی برای نشاندارسازی پپتیدها با

(شکل  .)31( )6در نتیجه باید گلوکز از  18FDGجدا

ترکیبات واسطه حامل فلوئور 10-است زیرا تمامی

شود .جداسازی با استفاده از  HPLCصورت میگیرد

شرایط الزم برای یک واکنش نشاندارسازی برای 18F

که با توجه به نیمه عمر کوناه فلوئور 10-مناسب

مانند تک مرحلهای بودن chemoselectivity ،بودن و

نمیباشد ( .)00با افرایش بازده تولید  18FDGمقدار

قابلیت تبدیل برای انجام به روش اتوماتیک (دستگاهی)

گلوکز کاهش مییابد و فعالیت ویژه پپتید نشاندار

را دارا میباشد .بنابراین چندین ترکیب با قابلیت تشکیل

افزایش مییابد .در صورتی که در روند خالصسازی

پیوند اکسیم برای نشاندارسازی پپتیدها معرفی

 18FDGکه در ماژول تولید صورت میگیرد از ستون

شدهاند (.)10

کروماتوگرافی مناسب استفاده شود ،گلوکز از 18FDG

در مطالعه حاضر ،برای سنتز پپتید طراحی شده ،از بین

جدا خواهد شد .در حال حاضر این امکان در مازولهای

دو استراتژی متفاوت سنتز در فاز جامد ( BOCو

تولید  18FDGوجود ندارد .در این تحقیق

 )Fmocاز استراتژی  Fmocبه دالیلی چون :پایداری

نشاندارسازی پپتد با  18FDGدر روزهای مختلف

در برابر اسید که در صورت جدا کردن پپتید از سطح

تولید تکرار شد .در روزهای مختلف مقدار گلوکز

رزین گروه پایدار میماند .وجود جذب  UVباال که

موجود در محلول  18FDGتوسط  HPLCاندازهگیری

امکان ردیابی واکنش جدا شدن گروه محافظت کننده از

شد .نتایج نشان داد که در زمانی که مقدار گلوکز کمتر

سطح پپتید را فراهم میکند و امکان تهیه آسان اسیدهای

است ،بازده نشاندارسازی و خلوص رادیوشیمیائی پپتید

آمینه محافظت شده با گروه  Fmocاستفاده شد (.)33

بیشتر بوده و فعالیت ویژه نیز افزایش مییابد .با توجه

پپتید با روش  Fmocسنتز شد و قبل از جداسازی از

به مزایای استفاده از  18FDGبرای نشاندارسازی پپتید

رزین گروه آمینو اکسی بر روی آن قرار گرفت.

(بهبود خصوصیات فارماکوکینتیک پپتید ،در دسترس

نشاندارسازی با استفاده از  18FDGو واکنش تشکیل

بودن  ،18FDGتک مرحلهای بودن واکنش ،امکان

اکسیم صورت گرفت .به منظور ایجاد شرایط بهینه و

واکنش فضاگزین و کونژوگه کردن  18FDGدر یک

باالترین درصد نشاندارسازی عوامل مختلفی نظیر:

محل مشخص از پپتید) ،در صورت جداسازی گلوکز از

مقدار پپتید ،مقدار  ،18FDGمقدار قند همراه در نمونه

 18FDGدر ماژول تولید ،نشاندارسازی راحت ،سریع

 ،18FDGدما ،زمان ،حجم و  pHمورد بررسی قرار

و با بازده باال صورت میگیرد.

گرفت .خلوص رادیو شیمیایی پپتید نشاندار با استفاده
از  TLCتعیین گردید.

نتيجهگيری

 18FDGتولید شده بهصورت معمول حاوی مقادیری

در حال حاضر برای تصویر برداری از ترومبوز و به طور

از گلوکز است که در روند تولید ایجاد میشود .گلوکز

اختصاصی فیبرین ،رادیوداروی مناسب در دسترس
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اختصاصی و باالئی را به فیبرین نشان داده و بر روی

 به منظور تهیه رادیوداروی مناسب برای.نمیباشد

 مطالعات بیشتر در.تجمع پالکتی هم اثری نداشته باشد

 حاوی گروهGPRPILE  پپتید،تصویربرداری از فیبرین

.این زمینه ادامه دارد

 به. سنتز شد18FDG آمینواکسی برای نشاندارسازی با

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

، در تمامی مراکز پت18FDG دلیل در دسترس بودن
 از پتانسیل باالئی در نشاندارسازی پپتیدها با18FDG
 انتظار میرود که.روش غیرمستقیم برخوردار میباشد
پپتید فوق در مطالعات برون تنی و درون تنی تمایل
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Abstract

Background: The radionuclide of choice for routine clinical PET imaging is 18-F. As direct fluorination of
peptides with 18-F is not possible, indirect methods using fluorinated prosthetic groups have been
developed. Due to the availability of 18FDG in most PET centers, there is potential for 18FDG as a fluorinated
prosthetic group. In this study, the linear peptide GPRPILE with an aminooxy group was designed,
synthesized and radiolabeled with 18FDG as fibrin imaging agent.
Material and Methods: Docking studies were conducted done using AutoDock 4.1 and HEX software
programs. Aoe-GPRPILE peptide was designed, synthesized through Fmoc method and radiolabeled with
18
FDG. The radiochemical purity, stability of radiolabeled and cold peptide in PBS and human plasma was
determined using chromatographic methods. The solubility ratio of the radiolabeled peptide in lipid to water
(LogP) was determined.
Results: Docking and pharmacophore studies using HEX software revealed high affinity of designed
peptide to fibrin (E Total=-0.01). The identity and structure of peptide were determined by LC-Mass. Peptide
was stable over 24 hr in human plasma and PBS buffer. The optimum conditions of radiolabeling were 0.2
mg peptide, 1 mCi 18FDG, 90C for 30 min, pH=5. The radiochemical purity was over 95%. The stability
of radiolabeled peptide in human plasma for 2 hr was over 95%. The partition coefficient (LogP) was 1.5.
Conclusion: 18FDG has a high potential to be used as a prosthetic group for radiolabeling of peptides with
18-F. In this study, peptide Aoe-GPRPILE with aminooxy was synthesized and labeled with 18FDG with
high yield and radiochemical purity. Aminooxy is conjugated to peptide sequence as a prosthetic group in
the last step with minimal effect on peptide properties and selectively forms stable oxime bond with the
aldehyde group of 18FDG.
Key words: Thrombosis, Radiolabeling with 18FDG, Peptide, fibrin
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