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چکیده

مقدمه: به طور متوس��ط هر س��ال بیش از یک میلیون سرطان تشخیص داده می شود و نیمی از آنها می توانند به 

استخوان متاستاز پیدا کنند. در پزشکی هسته ای رادیودارو بعد از ورود به بدن بیمار در اندام مورد درمان جذب شده 

و بوس��یله یونیزاس��یون و تولید رادیکال های آزاد باعث نابودی بافت س��رطانی می شود. تجمع رادیودارو در سلول های 

سالم باید بسیار کم و یا اصال نباشد در صورتی که با غلظت باال و به طور انتخابی باید در سلول های توموری توزیع شود. 

بنابراین اگر رادیوداروی پزش��کی در س��لول های سرطانی بسیار سریع تر از سلول های طبیعی جمع شود، اثر درمانی نیز 

می تواند رخ دهد. برای اینکه بازدهی درمانی باالیی داشته باشیم باید بوسیله محاسبات دزیمتری دز مناسبی را برای 

از بین بردن سلول های توموری و همچنین مقدار دز رسیده به بافت های سالم اطراف، را بدست آورد.

موادوروشها: بعد از طراحی فانتوم اس��تخوان انس��ان بالغ و با اس��تفاده از کد  GATE به محاسبه دز جذبی 

اس��تخوان و مغز اس��تخوان توسط س��اطع کننده های بتا نظیر Re188، Lu 177، Y 90 ،186 P 32، Sr89، Sm153، Re و 

Tl 170 پرداخته شد.

نتایـج: فس��فر دارای نیم��ه عمر فیزیک��ی 14.3 روز و میانگین انرژی بتا 695 کیلو الکترون ولت می باش��د اما از 

آنجائیکه باعث توقف قابل توجه بازسازی مغز استخوان می شود استفاده از آن برای استخوان بسیار کمتر شده است. 

Sr89 به صورت مستقیم در استخوان جذب شده و به صورت ویژه در نواحی درگیر متاستاز و با تخمین 5 برابر بیشتر 

از اس��تخوان  های سالم جذب می شود. Sm153 دارای میانگین انرژی ذرات بتا 233 کیلوالکترون ولت می باشد به طور 

مستقیم جذب استخوان نمی شود اما مطالعات از کاهش درد ناشی از متاستاز بعد از دریافت آن توسط بیمار را نشان 

می دهد. Re 186 و Re188 هر دو برای درمان متاس��تاز اس��تخوان استفاده می ش��ود نیمه عمر کوتاه Re 186 آن را برای 

بیماران با مغز اس��تخوان ضعیف مناس��ب می  گرداند. مطالعات نشان داد که Lu 177 و Y 90 باعث کاهش رشد تومور، 

کاهش نشانه های بیماری و توقف رشد تومور می شود. 

بحثونتیجهگیری: Lu 177 س��اطع کننده بتایی اس��ت که برای اهداف درمانی می تواند مورد اس��تفاده قرار گیرد 

مطالعات پیش بالینی حاکی از تراکم ویژه آن در اس��تخوان موش اس��ت و Sr89 به صورت یک کلرید نمک س��اده تهیه 

می شود و به صورت مستقیم درون استخوان وارد می شود. همچنین تحقیقات حاکی از تراکم ویژه تالیم در استخوان 

می باشد.

متاستاز- رادیودارو-دز جذبیکلمات کلیدی
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