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چكیده
 قوانین و مقررات سختگیرانهای در مورد جنبههای کنترل کیفي آنها وجود،با توجه به اين واقعیت که راديوداروها ترکیبات راديواکتیو هستند
. تعیین نوع و میزان ناخالصي در راديوداروها به منظور اطمینان از تجويز دز صحیح است،  يکي از پارامترهای اساسي در کنترل کیفي.دارد
 هدف از اين مطالعه ارزيابي تولید. اما همین مقادير کم نیز مهم هستند و بايد با دقت باال اندازهگیری شوند،مقا دير ناخالصي معموالً کم است
 کار در دو، برای دستيابي به هدف اين تحقیق. با يک ماده هدف و بررسي تولید ناخالصيهای احتمالي است188- و رنیم186-همزمان رنیم
 در فاز. برای شبیهسازی پرتودهي هدف در رآکتور تحقیقاتي تهران طراحي شدMCNPX  مدلي مبتني بر کد، در فاز اول.مرحله انجام شد
 نتايج شبیهسازی و عملي (تجربي) نشان داد. ارزيابي تجربي با استفاده از پرتودهي رنیم طبیعي در رآکتور تحقیقاتي تهران انجام گرفت،دوم
 همچنین میزان ناخالصيها در مقايسه با. ميتوانند به طور همزمان و با اکتیويته مناسب و تقريباً برابر تولید شوند188- و رنیم186-که رنیم
5  يافتههای ما نشان داد که دادههای تجربي با دادههای شبیهسازی مطابقت خوبي دارند (اختالف کمتر از.محصوالت اصلي بسیار ناچیز است
. روش شبیهسازی روش قدرتمند و مفیدی برای بررسي جنبههای مختلف تولید راديوايزوتوپ در رآکتورهای تحقیقاتي است،) و در نتیجه%
 رآکتور تحقیقاتي تهران،186Re/188Re  کوکتل، راديودارو، ناخالصي:کلیدواژهها
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Abstract
Considering the radioactivity of radiopharmaceuticals compounds, there are strict rules and regulations
regarding their quality control aspects. One of the essential parameters in quality control is to determine
the type and amount of radiopharmaceuticals impurities in order to ensure the prescribing of the correct
dose. Impurity values are usually small, but these small amounts are also important and should be
measured with high accuracy. The purpose of this study is to evaluate the simultaneous production of
186
Re and 188Re with one target material and to investigate the production of probable impurities. To
achieve the goal of this research, the work was carried out in two phases. In phase 1, a model based on
the MCNPX code is designed to simulate target irradiation. In phase 2, the experimental assessment will
be carried out using natural rhenium irradiation in Tehran research reactor. Both simulation and practical
results showed that 186Re and 188Re can be produced with appropriate and nearly equal activities,
simultaneously. Also, the amount of impurities is negligible compared to the main products. Our findings
indicated that experimental data are in good agreement with simulation data (bias error less than 5%) and
as a result, the simulation method is the powerful and useful technique to investigate different aspects of
radioisotope production in reactor.
Keywords: Impurity, Radiopharmaceutical, 186Re/188Re cocktail, Tehran research reactor
Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 94, No 4, 2021, P 146-152

مجله علوم و فنون هستهای
152-146  ص،1399  زمستان،4  شماره،94 جلد

147

 .1مقدمه
پرتودرماني هدفمند معموالً با تک -هسته پرتوزا گسیلنده بتا
انجام ميشود .همانطور که تحقیقات پیشین نشان ميدهند،
پرتودرماني مبتني بر تک -هسته پرتوزا برای آزمايشات بالیني
مربوط به بعضي بیماریها مانند تومورهای گستردهشده در بدن
(متاستازها) بهره بااليي ندارد ،زيرا تا حدود قابل توجهي ،اثر
درماني راديودارهای گسیلنده بتا به برد و میزان نفوذ ذرات
بتای آن بستگي دارد [ .]1تأثیر درماني چشمگیر در بیماراني
که تومورهای با اندازه و ابعاد مختلف دارند ،تنها برای بازه
معیني از اندازه تومور بهدست ميآيد [ .]3 ،2مثالً در درمان
تومورهای کوچک ،چنانچه انرژی ذرات بتا زياد باشد ،به
عبارت ديگر برد ذرات بتا بلند باشد ،اثر درماني کاهش خواهد
يافت ،زيرا به جای اينکه انتقال انرژی ذرات بتا به تومور،
قسمت عمده از انرژی در بافتهای مجاور تومور آزاد ميشود.
به طور مشابه برای تومورهای بزرگ ،اگر هسته پرتوزا مورد
استفاده دارای انرژی کم باشد ،به دلیل برد کوتاه ذرات بتا،
تمام حجم تومور تحت پرتودهي و تابش قرار نخواهد گرفت و
اثر درمان کاهش خواهد يافت.
با توجه به پژوهش علوی و همکاران [ ،]4افزايش اثر درمان
چنان چه از راديودارويي با ترکیب دو هسته پرتوزا با انرژیهای
زياد و کم استفاده شود دور از انتظار نخواهد بود .هسته پرتوزا
 188Reو  186Reکه هر کدام به صورت تک مورد استفاده قرار
گرفتهاند ،گزينههای مناسبي برای اين منظور هستند.
 188Reيک گسیلندهی بتا با انرژی باال
( )Emaxβ = 2120 keVبا برد حدود  10میليمتر در بافت و
نیمهعمر  17ساعت است .اين ويژگيها باعث ميشود که اين
هسته پرتوزا به طور بالقوه برای درمان تودههای بزرگ تومور
مفید باشد 186Re .دارای نیمهعمر بیشتر از  90ساعت و انرژی
بتای کمتر ( )Emaxβ = 1170 keVبا برد حدود  4/5میليمتر
در بافت است که برای استفاده در درمان تومورهای کوچکتر
مناسب است .اين ويژگيهای مکمل ميتوانند برای تولید
راديوداروی ترکیبي با بازدهي درمان باالتر برای بیماراني که
متاستاز و تومورهای با سايزهای مختلف دارند ،مورد استفاده
قرار گیرد [.]6 ،5
تحقیقات ديگران نشان ميدهد که اصوالً در تولید رنیم
راديواکتیو از ايزوتوپهای غنيشده استفاده ميکنند .البته در
بعضي از کارهای ديگر از رنیم طبیعي استفاده شده است ،ولي
مدت زمان خنکسازی  4روز برای تولید مخلوط  188Reو
 186Reدر نظر گرفته شده است ،که با توجه به نیمهعمر 17
ساعت  188Reو مدت زمان خنکسازی  4روز ،مقدار اکتیويته
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 188Reبسیار ناچیز خواهد بود و مخلوط فقط حاوی
خواهد بود [ ]8 ،7که اين موضوع برای تولید راديوداروی
ترکیبي مناسب نیست .برای تولید راديوداروی ترکیبي با
کوکتل  186Re/188Reالزم است تا بعد از فرايند نشاندارسازی،
 188Reو  186Reبا مقدار اکتیويته کافي و به مقدار تقريباً برابر،
به طور همزمان و بدون ناخالصي تولید شوند [ .]9همانطور که
در شکل  1ديده ميشود ،رنیم طبیعي دارای دو ايزوتوپ پايدار
رنیم 185-و رنیم 187-است (رنگ مشکي) و ميتوان با
پرتودهي آن در رآکتور ،به طور همزمان به رنیم 186-و
رنیم 188-دست يافت .با اين کار نیاز به رنیم غنيشده نیست
و همچنین به انجام فرايندهای جداگانه پرتودهي و
راديوشیمیايي برای تولید جداگانه هر يک از رنیمهای  186و
 188نیاز نخواهد بود .چنانچه از رنیم طبیعي برای پرتودهي
در رآکتور استفاده شود ،عالوه بر تولید هستههای پرتوزای
اصلي (رنیم  186و  ،)188احتمال تولید هستههای پرتوزای
ديگر (ناخالصي) نیز وجود خواهد داشت ،زيرا در نتیجهی جذب
يک نوترون توسط رنیم 185-موجود در رنیم طبیعي ،رنیم-
 186تولید ميشود .رنیم 186-تولیدی ،در اثر واپاشي بتا
( )%92/53تولید اسمیوم 186-و در اثر گیراندازی الکتروني
( )%7/47تولید تنگستن( 186-پايدار) ميکند .لذا اسمیوم-
 186نمونهای از ناخالصيهای احتمالي را تشکیل ميدهد.
جذب يک نوترون توسط رنیم ،186-باعث تولید رنیم187-
شده و رنیم 187-تولید شده با جذب يک نوترون ،رنیم188-
ميکند که با واپاشي بتای منفي باعث ايجاد ناخالصي ديگر
يعني اسمیوم 187-ميشود .جذب يک نوتون توسط رنیم188-
باعث ايجاد رنیم 189-ميشود .عالوه بر اين ،رنیم 188-هم به
نوبهی خود با واپاشي بتا اسمیوم 188-تولید ميکند که
محصول جانبي بعدی است .به اين ترتیب زنجیره تولید
هستههای پرتوزای رنیم همراه با محصوالت جانبي ادامه
مييابد.

شكل  .1ايزوتوپهای رنیم و ناخالصيهای احتمالي و مشخصات واپاشي
آنها.
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عالوه بر جذب نوترون توسط زنجیرهی اصلي رنیم ،مسلماً
اين فرايند در محصوالت جانبي هم رخ ميدهد و بر میزان
محصوالت اصلي و جانبي يا ناخالصيها ميافزايد .مثالً جذب
نوترون توسط تنگستن 186-ايجاد شده ،تولید تنگستن187-
ميکند که با واپاشي بتا تولید رنیم 187-ميکند و با جذب
نوترون منجر به تولید تنگستن 188-ميشود و اين روند ادامه
مييابد.
مشخص کردن و بهدست آوردن نوع و مقدار اکتیويته
ناخالصي در راديوداروهای جديد ،هرچند مقادير آنها کم باشد،
الزامي است .اين کار بهوسیله طیفنگاری گاما که يکي از
دقیقترين روشهای مفید در آنالیز کمّي و کیفي است مورد
بررسي و سنجش قرار ميگیرد .با اين وجود ،به دلیل مقدار
زياد اکتی ويته محصوالت اصلي ،بعضي از مواقع قله فوتوني
حاصل از ناخالصيها در طیف حاصل از طیفنگاری نمونه
راديودارو ديده نميشود (هرچند که ممکن است ناخالصي در
آن وجود داشته باشد) .در چنین مواقع روش شبیهسازی تولید
هسته پرتوزا ميتواند اين مشکل را برطرف کند.
لذا هدف از اين تحقیق بررسي تولید محصوالت اصلي و
ناخالصيهای تولیدشده در فرايند پرتودهي رنیم طبیعي در
رآکتور تحقیقاتي تهران و مقايسه آن با روش شبیهسازی است.
به اين منظور در اين پژوهش کار در دو مرحله انجام ميشود.
در فاز اول با شبیهسازی رآکتور تهران و ماده مورد پرتودهي،
تولید همزمان رنیم 186-و رنیم 188-و تولید ناخالصيهای
احتمالي از پرتودهي رنیم طبیعي مورد بررسي قرار ميگیرد و
در فاز دوم به صورت تجربي ،نمونه در رآکتور پرتودهي شده و
نتايج عملي با دادههای شبیهسازی مقايسه و راستيآزمايي
ميشود تا ناخالصيهايي که در عمل و در طیف گاما ديده
نميشوند ،با شبیهسازی مشخص شده و مورد بررسي قرار
گیرند.
 .2مواد و روش
 1.2توصیف رآکتور تهران

رآکتور تحقیقاتي تهران يک رآکتور  5مگاواتي است در رده
رآکتورهای با قدرت متوسط ،يک رآکتور از نوع استخری باز و
با سوخت صفحهای از نوع اکسید اورانیم با غنای  20درصد
است .از اين رآکتور برای تولید راديوايزوتوپها ،تحقیقات و
تست مواد ،آموزش ،مطالعات پراکندگي نوترون ،پرتونگاری
نوترون و فعالسازی نوتروني استفاده ميشود .آب سبک به
عنوان کندکننده ،خنککننده و بازتابنده و گرافیت نیز به
عنوان بازتابنده قلب رآکتور است .سوخت رآکتور شامل مجتمع
سوخت استاندارد و سوخت کنترلي ،به همراه گرافیتها و
مجله علوم و فنون هستهای
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جعبههای پرتودهي روی يک صفحه مشبک با آرايه  6×9قرار
گرفته است [ .]10شکل  2پیکربندی قلب شماره  76رآکتور را
از نمای باال نشان ميدهد [ .]11در شکل باال،CFE2 ،SFE1 ،
 IR4 ،RR3و  GR5برای مجموعه سوخت استاندارد ،مجموعه
سوخت کنترلي ،میله ايمني تنظیمي ،محل پرتودهي و گرافیت
است.
 2.2شبیهسازی

شبیهسازی با استفاده از کد محاسباتي ]12[ MCNPX 2.6.0
به عنوان يک کد پرقدرت چند منظوره انرژی پیوسته و وابسته
به زمان مبتني بر روش مونتکارلو انجام گرفت .محاسبات
اکتیويته برای محصوالت با استفاده از کارت  KCODEو
 Burnدر اين کد انجام شد .اين کد هستهای از کتابخانه
 ENDF-VIبرای سطح مقطع نوتروني ايزوتوپهای در
دسترس استفاده ميکند .ماده هدف برای پرتودهي ،رنیم
طبیعي با عدد اتمي  75و جرم  1میليگرم انتخاب شد که به
مدت  4روز پرتودهي و به مدت يک روز خنکسازی شد .نمونه
در موقعیت  D6قلب رآکتور که با توان  5مگاوات کار ميکند
قرار داده شد .ويژگيها و مشخصات رآکتور تهران که
شبیهسازی از روی آن انجام گرفته در جدول  1آورده شده
است.
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شكل  .2پیکربندی قلب رآکتور تحقیقاتي تهران.
)1. Standard Fuel Element (SFE
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جدول  .1مشخصات و ويژگيهای بنیادی رآکتور تحقیقاتي تهران
مؤلفه

توضیح

توان رآکتور
جنس سوخت
چگالي سوخت
کندکننده و خنککننده /بازتابنده
ابعاد قلب
شبکه ()Grid plate
تعداد صفحات در سوخت
ضخامت غالف و گوشت
پهنای کانال آب
اورانیم در صفحه سوخت
میانگین شار نوترون حرارتي

5 MW
%20 U3O8Al, MTR-type, Al clad
2/9617 gr/cm3
آب سبک  /گرافیت
40/5 × 78/54 × 89/7 cm
6 × 9 array, pitch 7/71 × 8/1 cm
19 for SFE, 14 for CFE
0/07 ،0/04 cm
0/27 cm
76 gr
13
3/1 × 10 n/cm2 s

 3.2تجربی

پس از پرتودهي پودر رنیم طبیعي در رآکتور و بازگشت نمونه،
محصول راديواکتیو با پراکسید هیدروژن و سپس سالین حل
شده و برای اندازهگیری هستههای پرتوزای  188Reو  186Reو
نیز بررسي وجود يا عدم وجود ناخالصي احتمالي قابل رؤيت
توسط طیفسنجي گاما مورد شمارش و آنالیز قرار گرفت.
شکل  3طیف گاما مربوط به نمونه مورد نظر را نشان ميدهد.
طیف گاما در شکل  ،3تعداد  7قله فوتوني را بهوضوح نشان
ميدهد .قلههای فوتوني مربوط به انرژی بهترتیب ،63 ،59
 633 ،478 ،155 ،137 ،122/5کیلو الکترون ولت هستند.
همانطور که شکل  3نشان ميدهد ،چهار قلهی اول (،63 ،59
 122/5و  137کیلو الکترون ولت) متعلق به  186Reاست .الزم
به ذکر است که قله دوم ( 63کیلو الکترون ولت) ناشي از
گامای  186Reو  188Reبا هم است .سه قله باقيمانده (،155
 478و  633کیلو الکترون ولت) ناشي از گامای  188Reايجاد
شدهاند .همانطور که پیشبیني ميشد ،چنانچه ناخالصي هم
وجود داشته باشد (به میزان کم) ،به دلیل اکتیويته زياد دو
محصول اصلي ،در شکل طیف مشاهده نميشود .بنابراين با
روش شبیهسازی ميتوان از وجود يا عدم وجود ناخالصيها
اطمینان حاصل کرد.
با توجه به معادله  1و شمارش نمونه ،میزان غلظت
هستههای پرتوزای اصلي (رنیم 186-و رنیم )188-محاسبه
شد که در جدول  2آورده شدهاند .همانطور که در جدول
نشان داده شده ،هر دو محصول به طور همزمان تولید ميشوند
و اکتیويته آنها تقريباً برابر است.
155 keV

2500
2000

A
633 keV

478 keV

63 keV
122/5 keV

)1. High Pure Germanium (HPGe

1800 2100 2400

1500

1200
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که در آن  cpsآهنگ شمارش ɛ ،بازده آشکارساز در انرژی
معین γ ،احتمال گسیل گاما m ،وزن نمونه مورد نظرK1 ،
ضريب تصحیح برای واپاشي هسته پرتوزا از انتهای زمان
پرتودهي تا ابتدای شمارش K2 ،ضريب تصحیح برای واپاشي
هسته پرتوزا در حین شمارش K3 ،ضريب تصحیح خودجذبي،
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 1.3نتایج عملی پرتودهی رنیم طبیعی در رآکتور

1000

شمارش

()1

cps
ε .γ .m.K 1.K 2.K 3 .K 4 .K 5

 .3یافتهها و بحث

137 keV

در فاز دوم پژوهش ،برای تولید رنیم 186-و  ،188از پودر رنیم
طبیعي استفاده شد .رنیم طبیعي از شرکت  Merckبا خلوص
باال ( )%99/99تهیه شد 1 .میليگرم رنیم طبیعي در کپسول
کوارتز و سپس در قوطي آلومینیمي مهر و موم شده و برای
پرتودهي در موقعیت  D6قلب رآکتور ارسال گرديد .برای
دستيابي به اکتیويتههای تقريباً برابر  186Reو  ،188Reنمونه
در رآکتور تحقیقاتي تهران به مدت  4روز در شار نوتروني
( 3×1013 n/(cm2sپرتودهي شد .رنیم 186-و  188طي
واکنشهای هستهای  185Re(n,γ)186Reو 187Re(n,γ)188Re
تولید شدند .پس از آن  24ساعت صرف خنکسازی نمونه شد.
همچنین بررسي خلوص راديونوکلیدی برای ارزيابي
هستههای پرتوزای اصلي و حضور ناخالصيهای احتمالي با
استفاده از طیفسنجي گاما با يک آشکارساز ژرمانیم با خلوص
باال ( )HPGe1ساخت شرکت  ORTECبا بازده نسبي %40
بههمراه يک تحلیلگر چندکاناله مدل GC1020-7500SL
ساخت شرکت ايتالیايي  ،Selinaانجام شد .اکتیويته عناصر
پرتوزا با استفاده از آشکارساز  HPGeاز معادله زير محاسبه
ميشود [:]13

 K4ضريب تصحیح برای از دست رفتن شمارش بر اثر
همفرودی تصادفي K5 ،2ضريب تصحیح همفرودی ميباشند.

500

300

شكل  .3طیف گاما مربوط به هدف رنیم پرتودهيشده در رآکتور با استفاده
از آشکارساز .HPGe
2. Random Summing
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بررسي تولید محصوالت اصلي و ناخالصيهای تولید شده در . . .
جدول  .2غلظت هستههای پرتوزای رنیم 186-و رنیم 188-در نمونه
پرتودهيشده
محصوالت اصلي
غلظت اکتیويته
(میليکوری /میليگرم)

رنیم186-

رنیم188-

5/97 × 101 ±0/27 × 101

5/62 × 101 ±0/3 × 101

 2.3نتایج شبیهسازی پرتودهی رنیم در رآکتور

ارزيابي میزان اکتیويتهی ديگر هستههای پرتوزای تولیدشده در
فرايند پرتودهي برای بررسي خلوص هستههای پرتوزای
محصوالت اصلي حايز اهمیت است .چرا که هستههای پرتوزای
فرعي يا ناخالصيهای تولیدشده در صورت داشتن اکتیويتهی
قابلمالحظه باعث ايجاد دز غیرضروری به بدن بیمار ميشوند.
از آنجاييکه برخي از ناخالصيهای با میزان تولید کم و يا
نیمهعمر زياد را نميتوان در روش تجربي در طیف مشاهده و
اندازهگیری کرد ،استفاده از روشهای شبیهسازی امکان
محاسبات مربوط به اکتیويتهی همه محصوالت را بهسهولت
امکانپذير ميسازد (شکل .)4

میزان غلظت اکتیويته محصوالت اصلي و ناخالصيهای
تولید شده در طول  4روز پرتودهي و سپس  1روز خاموشي
برای خنکسازی و فرايند راديوشیمیايي ،در جدول  3نشان
داده شده است .خطای نسبي محاسبات در شبیهسازیها کمتر
 5درصد بهدست آمده است.
 3.3بحث و مقایسه نتایج تجربی و شبیهسازی

جدول  4مقايسه غلظت اکتیويته هستههای پرتوزای اصلي
حاصل از روش شبیهسازی و تجربي را نشان ميدهد .نتايج،
بیانگر اين است که تطابق خوبي بین دو روش وجود دارد و
ميتوان نتیجه گرفت که نتايج شبیهسازی در مورد نوع و مقدار
ناخالصيهای تولیدی حین پرتودهي يک هدف در رآکتور که
در طیف تجربي قابل مشاهده نیستند ،قابل اعتماد است و با
توجه به اين نتايج ،امکان بررسيهای مقتضي درباره ناخالصيها
و محصوالت اصلي وجود خواهد داشت.

شكل  .4مدل شبیهسازیشده هدف در رآکتور.
جدول  .3غلظت هستههای پرتوزای محاسبهشده در پايان پرتودهي و پايان فرايند خنکسازی با کد MCNPX

راديونوکلیید تولیدی
186

Re
Re
187
Re
189
Re
186
Os
187
W
188
W
188
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فعالیت ()mCi/mg
پايان پرتودهي )(EOI

6/65E+01
1/24E+02
1/39E-08
8/34E-04
1/40E-16
1/17E-04
6/03E-06

پايان فرايند )(EOP

5/70E+01
5/44E+01
1/39E-08
4/22E-04
1/85E-16
5/85E-03
5/99E-06
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جدول  .4مقايسه نتايج تجربي و شبیهسازی
نمونه

محل پرتودهي

رنیم طبیعي

D6

اکتیويته ويژه رنیم186-
(میليکوری /میليگرم)
تجربي
5/97 × 101

خطای نسبي

شبیهسازی
1

5/70 × 10

منابع خطا و عدم قطعیت در میزان اکتیويته اندازهگیری
شده بسیار گسترده و متنوع است که ميتوان به عدم قطعیتها
در اندازهگیری جرم نمونه هدف پرتودهي ،میزان شار نوتروني،
زمان پرتودهي ،زمان خنکسازی و شمارش با آشکارساز اشاره
کرد .اين منابع خطا ميتوانند نتايج اندازهگیری را افزايش و يا
کاهش داده باشند ،ولي در اين تحقیق اثر نهايي خطاها سبب
اختالف زياد نتايج تجربي با شبیهسازی نشده است ،اما به دلیل
تنوع در منابع عدم قطعیت ،تفاوتهای بسیار بیشتر بین نتايج
در تحقیقات مشابه محتمل خواهد بود.
نتايج جدول  3نشان ميدهند که در مدت زمان پرتودهي،
رنیم 188-دارای اکتیويتهی بیشتری است .به اين دلیل که
عالوه بر تولید رنیم 188-از رنیم 187-موجود در رنیم طبیعي،
تولید رنیم 188-از طريق زنجیرهی تولیدی شروع شده از
رنیم ،185-تولید رنیم 186-و متعاقباً تولید رنیم 187-و 188
صورت ميپذيرد ،بنابراين میزان اين راديونوکلیید در حال
افزايش است .همچنین ،واپاشي بتای منفي تنگستن 187-و
 188هم در اين روند افزايشي ،تأثیرگذار است .عالوه بر اين ،با
توجه به اينکه نیمهعمر رنیم 188-کمتر از رنیم 186-است،
در زمان پرتودهي میزان اکتیويتهی باالتری نسبت به رنیم-
 186دارد .پس از اتمام مدت زمان پرتودهي هدف ،خنکسازی
فرايندهای راديوشیمیايي به مدت  24ساعت انجام شد.
همانطور که انتظار ميرود طي اين زمان ،اکتیويتهی
محصوالت کاهش مييابد.
يکي از عوامل کمبودن میزان اکتیويتهی تنگستن،187-
تولید کم اين راديونوکلیید از رنیم 186-ميباشد (تنها %7/47
از واپاشي رنیم 186-بهعلت بهداماندازی الکترون توسط اين
راديونوکلیید منجر به تولید تنگستن 186-و در پي آن
تنگستن187-ميشود) .همچنین نیمهعمر کوتاه اين
راديونوکلیید عامل ديگری است که باعث واپاشي سريع آن به
رنیم 187-ميشود .عامل ديگر ،کمبودن میزان اکتیويتهی
تنگستن ،187-سطح مقطع باالی تبديل تنگستن 187-به
تنگستن 188-است که منجر به تبديل میزان زيادی از اين
راديونوکلیید تولید شده به تنگستن 188-ميشود.
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اکتیويته ويژه رنیم188-
(میليکوری /میليگرم)
تجربي

%4/5

1

5/62 × 10

خطای نسبي

شبیهسازی
1

5/44 × 10

%3/2

همانگونه که در باال ذکر شد ،تولید تنگستن 187-بسیار
کم است ،که متعاقباً باعث تولید مقدار کمي از تنگستن 188-و
البته اکتیويتهی تولیدی ناشي از اين راديونوکلیید نیز بسیار
پايین باشد.
علت اکتیويتهی کم راديونوکلیید رنیم ،189-سطح مقطع
بسیار پايین تبديل رنیم 188-به رنیم 189-است .نیمهعمر
پايین رنیم ،189-سبب واپاشي سريعتر اين راديونوکلیید و به
دنبال آن ،کمبودن اکتیويتهی اين راديونوکلیید در نمونه است.
همچنین علت اکتیويتهی بسیار ناچیز راديونوکلیید اسمیوم-
 ،186نیمهعمر بسیار طوالني آن ( 2×1015سال) است.
دو ناخالصي تنگستن 187-و رنیم 189-نیمهعمری نزديک
به محصوالت اصلي دارند .اين موضوع باعث ميشود اکتیويتهی
بیشتری در مقايسه با ساير ناخالصيها تولید کنند .با اينحال،
همانطور که جدول  4نشان ميدهد ،اکتیويتههای تنگستن-
 187و رنیم 189-نسبت به محصوالت اصلي مورد نظر ،بسیار
کم بوده و قابل اغماض هستند .بنابراين ،آنها تأثیر زيادی بر
دز دريافتي به بیمار نخواهد داشت.
مقايسه غلظت هستههای پرتوزای اصلي که از روش
شبیهسازی و تجربي بهدست آمدند ،تطابق خوبي با يکديگر
دارند .بر اين اساس ميتوان نتیجه گرفت که ميتوان به نوع و
مقدار ناخالصيهای تولیدی حین پرتودهي يک هدف در رآکتور
با اينکه در طیف تجربي ديده نميشوند ،اعتماد کرد و
بررسيهای مقتضي در مورد آنها را انجام داد.
 .4نتیجهگیری
 188Reبرای

راديوداروهای گسیلندهی ذرات بتای پرانرژی مانند
تومورهای بزرگتر و راديوداروهای گسیلندهی ذرات بتاهای
کمانرژی نظیر  186Reبرای تومورهای کوچک بازدهي بهتری
دارند ،چرا که اگر تومور کوچک و انرژی بتا زياد باشد ،ذرات بتا
بیشتر انرژی خود را بیرون تومور انباشت ميکنند .عالوه بر
اين ،هر چه نیمهعمر راديودارو کوتاهتر باشد ،انباشت انرژی در
ناحیهی تومور ناگهانيتر و بیشتر است .چنانچه نیمهعمر بلند
باشد ،اگرچه ممکن است انباشت انرژی بهصورت يکباره نباشد،
ولي اين انباشت در مدت زمان طوالنيتر صورت ميگیرد و

Journal of Nuclear Science and Technology
Vol. 94, No 4, 2021, P 146-152

152

. . . ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
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،اﺟﺎزهي ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد
 ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﺷﺶدادن،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ
 و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﻧﺮژي،ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 رادﯾﻮداروي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود،ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﺑﺎره و ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت
.ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺗﻮزا اﺳﺖ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﻮدارو
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺮي اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪي ﺗﺎﺑﺸﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ
 زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزا دارد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ زﯾﺎد را ﻧﻤﯽﺗﻮان در روش ﺗﺠﺮﺑﯽ
 اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻧﻈﺮي.اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﺮد
.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪي ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد
ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن روشﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
 ﻣﯽﺗﻮان اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ را در زﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ و،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ.ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد
،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺧﻠﻮص آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
.ﮔﯿﺮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و اﯾﻦﮐﻪ رﻧﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ داراي دو اﯾﺰوﺗﻮپ
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ،( اﺳﺖ%62/6) 187-( و رﻧﯿﻢ%37/4) 185-رﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮدﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺗﻮان از رﻧﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده188  و186-ﻫﻢزﻣﺎن و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي رﻧﯿﻢ
.ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎ
،( روز69/8) 188W ،( ﺳﺎل4/33×1010) 187Re ﻣﺎﻧﻨﺪ
187W  ﺳﺎﻋﺖ( و24 3) 189Re ،( ﺳﺎل2×1015) 186Os
/
186Re  ﺳﺎﻋﺖ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ24)
 ﺳﺎﻋﺖ( ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده و17) 188Re  ﺳﺎﻋﺖ( و90)
 از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ.ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ اﺳﺖ
 ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روش،دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
 روﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮﺗﻮزا در رآﮐﺘﻮر اﺳﺖ
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