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چکیده
 این دو رادیونوکلئید دارای. در تولید رادیوداروهای مختلف رشد چشمگیری داشته است188  و186-امروزه استفاده از رادیونوکلئیدهای رنیوم
ویژگي های مناسبي نظیر گسیل ذارات بتا با برد و انرژی مناسب و تابش پرتوی گامای مناسب برای تصویربرداری و ارزیابي توزیع زیستي جهت
 با برد188- با برد کم برای درمان تومورهای کوچک و رنیوم186- رنیوم، با توجه به انرژی و برد این رادیونوکلئیدها.درمان سرطان هستند
 در این پژوهش فرایند تولید همزمان این دو رادیونوکلئید از طریق پرتودهي رنیوم طبیعي.بیشتر در نابودی تومورهای بزرگ مناسب هستند
1 mg  پرتودهي، در مطالعهی حاضر.برای تولید رادیوداروی ترکیبي جهت درمان تومورهای با اندازههای مختلف مورد بررسي قرار گرفته است
 از. روز مورد ارزیابي قرار گرفت و اکتیویتهی محصوالت اصلي محاسبه گردید7  به مدت3×1013 cm-2.s1 رنیوم طبیعي در شار نوتروني
 حضور و میزان اکتیویتهی این رادیونوکلئیدها مورد بررسي قرار،آنجایي که وجود ناخالصيها دز نامطلوب و اضافي به بیمار تحویل ميدهد
 را ميتوان بهطور همزمان با میزان188  و186- رادیونوکلئیدهای رنیوم، نتایج نشان ميدهند که از طریق پرتودهي رنیوم طبیعي.گرفته است
 همچنین محاسبات نظری نشان ميدهد میزان ناخالصيهای تولیدی در مقایسه.اکتیویتهی مناسب جهت تولید رادیوداروی ترکیبي تولید کرد
. بسیار ناچیز هستند،با محصوالت اصلي
 خلوص رادیونوکلئیدی،188- رنیوم،186- رنیوم، تولید رادیونوکلئید:کلیدواژهها
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Abstract
These days, the use of Rhenium 186 and 188 radionuclides in the production of various
radiopharmaceuticals has grown considerably. These two radionuclides have good features such as
emitting beta particles with appropriate range and energy, and gamma rays for imaging and evaluating
biological distribution in cancer treatment. Regarding the energy and range of these radionuclides,
Rhenium 186 with small range is suitable for treating small tumors; and Rhenium 188 with greater range
is appropriate to destroy large tumors. In this study, the simultaneous production of these two
radionuclides by natural rhenium irradiation for the production of a combined radiopharmaceutical, to
treat tumors with various sizes has been investigated. For the purpose of this study, the irradiation of 1
mg of natural rhenium in a neutron flux of 3×10 13 cm-2s-1 for 7 days was evaluated and the activity of the
main products was calculated. Since the presence of impurities delivers an unwanted and excess dose to
the patient, the presence and activity level of these radionuclides have also been studied. The results of
the study showed that by the irradiation of natural rhenium, Rhenium 186 and 188 radionuclides can be
produced simultaneously with the appropriate activity level for using the combination of both
radionuclides. Also, theoretical calculations showed that the amount of produced impurities compared to
the original products is negligible.
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ارزیابي خلوص رادیونوکلئیدی رنیوم 186-و  188تولید شده . . .

اصوالً در تولید رنیوم رادیواکتیو از ایزوتوپهای غني شده

 .1مقدمه
امروزه استفاده از رادیونوکلئیدها در پزشکي هستهای به ابزاری

استفاده ميشود .اما چون رنیوم طبیعي دارای دو ایزوتوپ

ضروری و مفید برای درمان سرطان تبدیل شده است.

رنیوم )%37/4( 185-و رنیوم )%62/6( 187-ميباشد ] .[6از

پارامترهایي نظیر نوع تابش ،انرژی ،نیمهعمر ،سهولت تولید و...

رنیوم طبیعي برای تولید همزمان ،مقرون به صرفه و بدون نیاز

نقشهای کلیدی در انتخاب و تولید رادیوایزوتوپ و متعاقباً

به جداسازی رنیوم 186-و  188ميتوان استفاده کرد.

رادیوداروی مربوطه دارند ].[1

بدیهي است در فرایند پرتودهي رنیوم طبیعي

اولین گام در تهیه رادیودارو ،تولید رادیونوکلئید مناسب

رادیونوکلئیدهای دیگری هم تولید ميشود .رادیونوکلئیدهای

است .دو شیوهی اصلي برای تولید رادیونوکلئیدهای مفید در

ناخالصي با نیمهعمر کوتاه مدت در محدوده چند روز ،دوز

فرایندهای پزشکي هستهای وجود دارد .این روشها شامل

تابش غیرضروری به بیماران ميدهند .از سوی دیگر،

شیوههای اصلي و فرعي هستند .روش اصلي شامل تولید

رادیونوکلئیدهایي با نیمهعمر طوالني مشکالتي در خصوص

مستقیم رادیونوکلئید از یک رآکتور هستهای یا شتابدهنده

دفع زباله در بیمارستانهایي که در آنها بسیاری از فرایندهای

ذرات است .روش فرعي مشتمل بر روشي غیرمستقیم برای

درماني انجام ميشود ،ایجاد ميکنند ].[8 ،7

تولید یک رادیونوکلئید از ژنراتور رادیونوکلئید ميباشد ].[2

یکي از روشهای تولید رادیونوکلئید رنیوم 186-از طریق

رادیونوکلئیدهای گسیلندهی بتا طیف وسیعي از خواص

سیکلوترون است .در پژوهشهایي که تاکنون برای تولید

شیمیایي و هستهای را ارایه ميدهند و بهطور بالقوه ميتوانند

رنیوم 186-از طریق سیکلوترون صورت گرفته است ،دو روش

در بسیاری از انواع تومورها با اندازههای مختلف مورد استفاده

عمدهی بمباران هدف تنگستن توسط باریکهی پروتوني طبق
186W)p,n(186Re

قرار گیرند ] .[3از بین گسیلندههای بتا ،دو رادیوایزوتوپ رنیوم،

واکنش

 T1/2 = 3/7d(186Reو  )Emax beta =1/07 MeVو

واکنش  186W)d,2n(186Reمورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند

 T1/2 = 16/98 h( 188Reو  ،)Emax beta =2/12 MeVهر یک

].[12-9

و همچنین توسط دوترون بر اساس

با توجه به دارا بودن خواص ویژه جایگاه قابلتوجهي در

مقایسهی پژوهشهای گذشته نشان ميدهد که فعالسازی

پرتودرماني یافتهاند ] 186Re .[5 ،4دارای انرژی متوسط بتا با

دوتروني تنگستن 186-نسبت به پروتوني به علت بهرهی تولید

برد حدود  5 mmدر بافت است و از اینرو برای استفاده در

بیشتر ] [16-13و خلوص رادیونوکلئیدی بیشتر ][17 ،9

درمان تومورهای کوچک مناسب است .این رادیونوکلئید

برتری دارد.

نیمهعمر طوالني  3/7روز دارد که بهویژه در نشاندارسازی

تولید رنیوم ،188-بهدلیل نیمهعمر کم که منجر به ایجاد

زیستمولکولهای بزرگ ،که به سرعت از جریان خون پاک

مشکالتي در توزیع و در دسترس بودن رادیوداروی حاصله از

نميشوند و بنابراین از رشد و تکثیر مجدد سلولهای سرطاني

آن ميشود ،در برخي از پژوهشها از طریق ژنراتور انجام شده

یک گسیلندهی بتا با

است .نیمهعمر بلندتر رادیونوکلئید مادر ( 69/4روز) موجب

انرژی باال با برد حدود  11 mmدر بافت و نیمهعمر  17ساعت

شده است که بتوان رنیوم 188-را به دفعات از مولد حاوی

است .این ویژگيها باعث ميشود که این رادیونوکلئید بهطور

تنگستن استخراج کرد ].[21-18

جلوگیری ميکنند ،مفید است.

188Re

بالقوه برای درمان تودههای بزرگ تومور مفید باشد .اما

برای تولید ژنراتور

188W/188Re

اکثر تالشها بر روی

نیمهعمر نسبتاً کوتاه آن به این معنا است که باید همراه با

سیستمهای ژنراتور مبتني بر آلومینا ،که تنگستن بر روی

عاملهایي که به سرعت از خون به بافت هدف منتقل ميشوند،

آلومینا به شکل اکسید تنگستن ،اسید تنگستیک ،تنگستات،

استفاده شود ] .[5این ویژگيهای مکمل ميتوانند برای تولید

ایزوپلي تنگستات یا فسفاتوتنگستات باقي مانده و رنیوم188-

رادیوداروی ترکیبي که بازده درمان باالتری را برای تومورهای

که از واپاشي بتای تنگستن 188-تولید شده با محلول NaCl

با اندازههای مختلف فراهم ميکند ،مورد استفاده قرار گیرد.

شسته ميشود ،انجام گرفته است ].[24-22
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روشهای دیگر برای تولید ژنراتور

188W/188Re

برپایهی

 .2مواد و روشها

زیرکونیم اکساید ] ،[25تکنولوژی ژل ] ،[18الکتروشیمي

محاسبات نظری اکتیویتهی تابشي نقش مهمي در امکانسنجي

] ،[25تکنیک استخراج سنتریفیوژ ] [26هم انجام شدهاند.

تولید رادیوایزوتوپها ایفا ميکند ،زیرا برخي از ناخالصيها با

اما استفاده از روش سیکلوترون برای تولید رادیونوکلئید

میزان تولید کم را نميتوان در روش عملي اندازهگیری کرد .در

رنیوم 186-در مقیاس زیاد مناسب نیست .برای این موضوع از

شکل  1تصویری از واکنشهای ایجاد شده در پرتودهي رنیوم

رآکتور استفاده ميشود ] .[27عالوه بر اینکه رنیوم 186-در

طبیعي و معادالت مربوطه نشان داده شده است.

رآکتور از طریق فعالسازی نوتروني طبق واکنش

بیان کلي برای تشکیل و ناپدید شدن یک نوکلئید از طریق

تولید شده است ،در برخي از پژوهشها

تولید و واپاشي رادیواکتیو را ميتوان بهصورت زیر نوشت ]:[39

185Re)n,γ(186Re

رنیوم 188-نیز از طریق واکنش

187Re)γn,(188Re

در رآکتور

حاصل شده است .همچنین برای تولید و پردازش متعاقب
آسانتر از این روش استفاده شده است .این روش در
پژوهشهای بسیاری برای تولید رادیوایزوتوپهای رنیوم و در
پي آن نشاندارسازی با بیس فسفناتها استفاده شده است

نابودی

تولید

dN i
N
N
  j 1 l ij  j N j    j 1 f ik  k N k  (i   i )N i
dt

()1

].[32-28
با توجه به اینکه رنیوم طبیعي حاوی رنیوم 185-و رنیوم-

که در آن  Niچگالي اتمي نوکلئید  iام λi ،ثابت واپاشي

 187است ،امکان تولید رنیوم 186-و رنیوم 188-را بهطور

رادیواکتیو نوکلئید  iام σi ،سطح مقطع جذب نوترون نوکلئید

همزمان فراهم ميکند .در مطالعاتي که در گذشته برای تولید

 iام و  lijو  fikکسری از واپاشي رادیواکتیو و جذب نوترون

رادیوایزتوپهای رنیوم جهت تولید رادیودارو و مصارف پزشکي

توسط رادیونوکلئیدهای دیگر است که منجر به تولید نوکلئید

صورت پذیرفته است ،پرتودهي رنیوم طبیعي با میزان شارهای

 iام ميشود̅ .
 ϕشار نوتروني میانگین روی انرژی و مکان است

مختلف ،زمان کولیینگ متفاوت و  . . .انجام شده است

که فرض ميشود در بازههای زماني کوتاه ثابت است.

] .[38-33نکته قابلتوجه این است که در این مطالعات از

اگر تغییر زماني کوچک باشد و شار نوتروني در فواصل

رادیوایزوتوپهای رنیوم بهصورت تنها برای تولید رادیودارو

زماني کوتاه ثابت در نظر گرفته شود ،دستگاه معادالت رابطه 1

استفاده شده است .اما در پژوهش حاضر ،بهمنظور تولید

مجموعهای همگن از معادالت دیفرانسیل مرتبهی اول با ضرایب

رادیوداروی ترکیبي ،تولید همزمان رنیوم 186-و  188مدنظر

ثابت در نظر گرفته ميشود که ميتوان آن را بهصورت زیر

قرار گرفته است .مسئله مهم بعدی این است که در مطالعات

نوشت:

گذشته تمرکز بر روی ناخالصيهای تولیدی که قسمت عمدهای
از پژوهش حاضر را شامل ميشود ،نبوده است .با توجه به

0

N  AN

()2

اهمیت ناخالصيها که در باال بیان شد ،عالوه بر امکانپذیری
تولید همزمان رنیوم 186-و  ،188نوع و مقدار ناخالصيها نیز
مورد ارزیابي قرار گرفت.

با حل همزمان معادالت با استفاده از زبان برنامهنویسي
 MATLABتعداد رادیونوکلئیدهایي که در رآکتور تولید
مي شوند محاسبه شده و در نهایت با استفاده از معادله
 A = λNميتوان اکتیویته ها را محاسبه کرد.
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شکل  .1طرح پرتودهي رنیوم طبیعي و محصوالت تولیدی.

 .3نتایج و بحث

پرتودهي ميشود .با توجه به شکل  ،2اکتیویتهی رنیوم186-و

استفاده از روشهای نظری امکان محاسبات مربوط به

 188با گذشت زمان افزایش مي یابد.

اکتیویتهی محصول را به سهولت امکانپذیر ميسازد .در این

همانطور که شکل  2نشان ميدهد ،در مدت زمان

پژوهش برای محاسبه دقیق اکتیویتهی رادیونوکلئیدهای

پرتودهي ،رنیوم 188-دارای اکتیویتهی بیشتری است .این

رنیوم 186-و  188که در فرایند تولید و واپاشي در پرتودهي

موضوع به این دلیل اتفاق ميافتد که رنیوم 188-عالوه بر

رنیوم طبیعي در رآکتور ایجاد ميشوند ،از زبان برنامهنویسي

اینکه از رنیوم 187-موجود در رنیوم طبیعي تولید ميشود ،از

 MATLABاستفاده شده است .با به کار بردن روشهای

طریق زنجیره تولیدی که از رنیوم 185-شروع شده و منجر به

نظری و با استفاده از نرمافزار محاسباتي ،ميتوان اکتیویته را در

تولید رنیوم 186-و متعاقباً رنیوم187 -و  188ميشود نیز

زمانهای مختلف تابش و همچنین بعد از اتمام پرتودهي

تولید خواهد شد؛ بنابراین میزان این رادیونوکلئید در حال

محاسبه کرد .بنابراین با توجه به اهمیت کاربرد رادیوایزوتوپها

افزایش ميباشد .همچنین واپاشي بتای منفي تنگستن 187-و

بهویژه در پزشکي ،ميتوان خلوص رادیوایزوتوپها پس از اتمام

 188نیز در این روند افزایشي تأثیرگذار است .عالوه بر این با

پرتودهي را نیز در زمانهای مختلف مورد بررسي قرار داد.

توجه به اینکه نیمهعمر رنیوم 188-کمتر از رنیوم 186-است،

اکتیویتهی محاسبه شده محصوالت اصلي یعني رنیوم186-و

میزان اکتیویتهی آن باالتر از رنیوم 186-در زمان پرتودهي

 188در شکل  2بهصورت تابعي از زمان نشان داده شده است.

است .وقتي زمان پرتودهي به پایان رسید 24 ،ساعت یا یک روز

در این محاسبات فرض شده است که  1 mgهدف رنیوم

زمان صرف خنک شدن و فرایند شیمیایي ميشود .همانطور

طبیعي (خلوص باالی  )%99/99در رآکتور توسط نوترونهای

که انتظار ميرود ،طي این زمان اکتیویتهی محصوالت کاهش

حرارتي با شار  3×1013 cm-2 s-1به مدت  168ساعت یا  7روز

ميیابد .اکتیویتهی دقیق محاسبه شده رنیوم 186-و رنیوم-
 188در جدول  1گزارش شده است.
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شکل  .2اکتیویتهی رنیوم 186-و  188بهصورت تابعي از زمان.
جدول  .1اکتیویتهی رنیوم 186-و  188حاصل از پرتودهي  1 mgرنیوم طبیعي
مدت زمان پرتودهي ()h

اکتیویته رنیوم)Ci( 186-

اکتیویته رنیوم)Ci( 188-
-2

-2

7/82×10
1/08×10-1
1/19×10-1
1/23×10-1
1/24×10-1
1/25×10-1
1/25×10-1
4/71×10-2

1/86×10
24
-2
3/41×10
48
4/70×10-2
72
-2
5/77×10
96
6/65×10-2
120
7/38×10-2
144
7/99×10-2
168
-2
6/64×10
*168/24
*  24ساعت پس از پرتودهي به منظور خنکشدن و انجام فرایند رادیوشیمیایي بر روی نمونه.
 1.3ارزیابی میزان ناخالصیها

واپاشي سریع آن به رنیوم 187-ميشود .عامل دیگر کم بودن

ارزیابي میزان اکتیویتهی سایر رادیونوکلئیدهای تولید شده در

میزان اکتیویتهی تنگستن ،187-سطحمقطع باالی تبدیل

فرایند پرتودهي برای بررسي خلوص رادیونوکلئیدی محصوالت

تنگستن 187-به تنگستن 188-است که منجر به تبدیل میزان

اصلي حایز اهمیت است ،چرا که رادیوایزوتوپهای فرعي یا

زیادی از این رادیونوکلئید تولید شده به تنگستن188-

ناخالصيهای تولید شده در صورت دارا بودن اکتیویتهی

ميشود .پایین بودن میزان ذرات تنگستن 187-تولیدی باعث

قابلمالحظه باعث ایجاد دز غیرضروری به بدن بیمار ميشوند.

ميشود تعداد ذرات تنگستن 188-تولید شده از آن و متعاقباً

اکتیویتههای محاسبه شده برای ناخالصيها در شکل  3به

میزان اکتیویتهی تولیدی این رادیونوکلئید بسیار پایین باشد.

صورت تابعي از زمان نشان داده شده است .مقادیر دقیق
اکتیویتهی ناخالصيها در جدول  2گزارش شده است.

علت اکتیویتهی کم رادیونوکلئید رنیوم ،189-سطح مقطع
بسیار پایین تبدیل رنیوم 188-به رنیوم 189-ميباشد.

یکي از عوامل کم بودن میزان اکتیویتهی تنگستن،187-

نیمهعمر پایین رنیوم 189-سبب واپاشي سریعتر این

تولید کم این رادیونوکلئید از رنیوم 186-ميباشد (تنها %7/47

رادیونوکلئید شده و این موضوع از عوامل دیگر کم بودن

از واپاشي رنیوم 186-به علت گیراندازی الکتروني توسط این

اکتیویتهی این رادیونوکلئید در نمونه است .علت اکتیویتهی

رادیونوکلئید منجر به تولید تنگستن 187-ميشود) .همچنین

بسیار ناچیز رادیونوکلئید اسمیوم ،186-نیمهعمر بسیار طوالني

نیمهعمر کوتاه این رادیونوکلئید عامل دیگری است که باعث

( 2×1015سال) آن ميباشد.
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ارزیابي خلوص رادیونوکلئیدی رنیوم 186-و  188تولید شده . . .
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شکل  .3اکتیویتهی ناخالصيها بهصورت تابعي از زمان.
جدول  .2اکتیویتهی ناخالصيها حاصل از پرتودهي  1 mgرنیوم طبیعي
مدت زمان پرتودهي
)(h
2/78×10-11
7/39×10-13
8/36×10-21
24
-11
-11
-20
2/78×10
1/03×10
3/17×10
48
2/77×10-11
4/48×10-11
6/75×10-20
72
-11
-10
-19
2/77×10
1/23×10
1/14×10
96
2/77×10-11
2/62×10-10
1/68×10-19
120
2/77×10-11
4/79×10-10
2/30×10-19
144
-11
-10
2/77×10
7/86×10
2/97×10-19
168
-11
-10
-19
2/77×10
7/80×10
3/62×10
*168/24
*  24ساعت پس از پرتودهي به منظور خنکشدن و انجام فرآیند رادیوشیمیایي بر روی نمونه.
اسمیوم)Ci( 186-

تنگستن)Ci( 188-

رنیوم)Ci( 187-

تنگستن)Ci( 187-

رنیوم)Ci( 189-

1/37×10-8
9/08×10-8
2/55×10-7
5/10×10-7
8/46×10-7
1/26×10-6
1/73×10-6
8/68×10-7

1/29×10-7
3/19×10-7
4/61×10-7
5/49×10-7
6/01×10-7
6/29×10-7
6/44×10-7
3/26×10-7

دو ناخالصي تنگستن 187-و رنیوم 189-نیمهعمری در

ميدهند که این دو رادیونوکلئید ميتوانند به طور همزمان با

نزدیکي محصوالت اصلي دارند .این موضوع باعث ميشود

اکتیویتهی مناسب برای تولید رادیوداروی ترکیبي حاصل از

اکتیویتهی بیشتری در مقایسه با سایر رادیونوکلئیدها تولید

آنها ایجاد شوند.

کنند .همانطور که شکل  3و جدول  2نشان ميدهند،

همچنین برای اطمینان از تولید رادیونوکلئید خالص

اکتیویتههای تنگستن 187-و رنیوم 189-از مرتبهی 10-7

پزشکي ،اکتیویتهی ناخالصيهایي که ممکن است در فرایند

هستند که نسبت به محصوالت اصلي بسیار کوچک است.

پرتودهي ایجاد شوند محاسبه شد .این محاسبات شامل برآورد

همچنین چنانکه جدول  2نشان ميدهد ،با گذشت زمان برای

اکتیویتهی تمام ناخالصيها ،ناخالصيهایي که بهدلیل کم بودن

فرایندهای شیمیایي روی رادیونوکلئیدها و رسیدن به بیمار،

میزان اکتیویته از نظر پرتودهي ناچیز و بياهمیت هستند ،و

مقدار این ناخالصيها باز هم کاهش ميیابد و ناچیز ميشوند.

نیز ناخالصيهایي که به میزان اکتیویتهی به نسبت باالتری
تولید مي شوند ولي در مقایسه با محصوالت اصلي ناچیز و در

 .4نتیجهگیری

نتایج تجربي قابل مشاهده نیستند ،ميشود .نتایج نشان

تولید همزمان دو رادیونوکلئید رنیوم 186-و رنیوم 188-برای

ميدهد که میزان اکتیویتهی رادیونوکلئیدهای فرعي در

کاربردهای پزشکي از طریق پرتودهي هدف رنیوم طبیعي با

مقایسه با محصوالت اصلي بسیار ناچیز است و مشکلي در تولید

استفاده از روش تحلیلي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان

رادیودارو ایجاد نميکند.
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