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 در ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮون ﻛﺮج47Sc ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ درﻣﺎﻧﻲ
1

 ﺳﻌﻴﺪ رﺟﺒﻲﻓﺮ،1 ﺑﻬﺮوز ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﭘﻮر،1 ﻋﻠﻲ رﺣﻴﻤﻲﻧﮋاد،3 ﻣﻬﺪي ﺻﺎدﻗﻲ،2 ﻣﮋﮔﺎن ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن،1* ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺒﻮدزاده،1ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي
 ﺗﻬﺮان – اﻳﺮان،14395-836 : ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ اﻳﺮان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺴﺘﻪاي، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ.1
 اﻳﺮان-  ﺗﻬﺮان،19585 -936 : : ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻚ.2
 اﻳﺮان-  ﺗﻬﺮان،14115-6183 : ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ.3

ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻓﻨﻲ
99/12/11 : ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ99/9/20 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﭼﻜﻴﺪه
، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ.( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده داردSPECT)  ﺑﻪوﻳﮋه در ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﺮشﻧﮕﺎري راﻳﺎﻧﻪاي ﺗﻚﻓﻮﺗﻮﻧﻲ، در درﻣﺎن رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪي47-اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، در اﺑﺘﺪا. ﺑﺮﻫﻢﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﻮﻧﻲ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮون ﻛﺮج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،47Sc ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ
،TALYS-1.9  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻫﻤﺮاه آن47Sc واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ
 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودهي اﻧﺮژي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻗﻒﻫﺎي. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖEMPIRE-3.2.2  وALICE/ASH
 ﺑﻬﺮهي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮال ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه. ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖSRIM-2013 ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺪ
 ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻠﻲ. در ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮون ﻛﺮج ﺑﻤﺒﺎران ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،29/5 MeV  ﻓﻮﻳﻞ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻳﻜﻪي ﭘﺮوﺗﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺮژي.اﺳﺖ
 ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺎﻳﻊ- از روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ. ﺑﻮده اﺳﺖ5 μAꞏh ،ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲﺷﺪه روي ﻫﺪف در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻤﺒﺎران
. ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ%95  ﺑﺮاﺑﺮ47 - ﺑﺎزده ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ. ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒﻧﮕﺎري ﭘﺮﺗﻮ ﮔﺎﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي و دادهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
 ﺳﻴﻜﻠﻮﺗﺮون، ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، رادﻳﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴﺪ،47- اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ:ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ
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Abstract
The Scandium-47 shows undertaking capability in therapeutic radionuclide, particularly in the singlephoton emission computed tomography (SPECT) technique. In this study, for the production of the 47Sc,
the proton interaction on natural titanium was investigated by the Karaj cyclotron. At first, the excitation
functions for the production of 47Sc and accompanying impurities via proton bombardment of titanium
targets were evaluated by three nuclear codes, TALYS-1.9, ALICE/ASH, and EMPIRE-3.2.2. The target
thickness for the best range of suggested energy estimated through the stopping power using the SRIM2013 code. The theoretical yields for each reaction were calculated using Simpson's integral. The natTi foil
was irradiated by a 29.5 MeV incident proton beam in the Karaj Cyclotron. The total current irradiated on
the target was 5 μAꞏh at the end of the bombardment. The liquid-liquid extraction (LLX) method was
employed for the separation of radiochemical impurities. Quality control was performed by γ-ray
spectrometry. The separation yield of scandium-47 was 95%. The results showed good agreement with
simulated and published experimental data.

Keywords: Scandium-47, Radionuclide, Excitation function, Cyclotron
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 .1مقدمه
رادیوایزوتوپهای  47Sc ،46Sc ،44Scو  48Scبرای اهداف
تشخیﺺ و درمان در پزشکی هستهای تولید و مورد استفاده قرار
گرفتهاند [ .]2،1مشخصات رادیو ایزوتوپهای اسکاندیم در
جدول  1نشان داده شده است [.]3
رادیونوکلئیدهای گسیلنده پرتو بتای منفی بهعلت برد ( 5تا
 10میلیمتر) و انرژی مناسب در بافت و قدرت تخریب باالی
تومور ،برای کاربردهای درمانی از توجه ویژهای برخوردارند.
رادیونوکلئید  47Scازجمله رادیونوکلئیدهای گسیلنده پرتو بتای
منفی است که تولید آن برای استفاده درمانی در تومورهای
سرطانی ،در کشورهای دیگر مورد توجه و بررسی قرار گرفته
است [ ،]4لذا در کشور ما نیز تالش برای دستیابی به تولید بهینه
و متعاقباً کاربرد آن برای درمان مؤثر انواع سرطانها ،میتواند
نقش مؤثری در پیشرفت علم پزشکی کشور در زمینهی درمان
سرطان ایفا کند 47Sc .بیشتر در رادیوایمونوتراپی استفاده
میشود .در رادیوایمونوتراپی ،با نشاندارکردن پادتنهای بدن،
میتوان تومورهای سرطانی را بهطور اختصاصی مورد هدف قرار
داد ،درحالیکه کمترین میزان آسیب به سلولهای سالم برسد
[.]2
در سالهای اخیر ،این رادیوایزوتوپ بهدلیل مشخصههای
واپاشی مطلوبی که دارد( ،نیمهعمر  3/3492روز ،گسیلنده
پرتوی بتای منفی با بیشینه انرژیهای)%68/4( ،0/441 MeV
و  )%31/6( ،0/600 MeVو گسیلندهی پرتوی گاما با انرژی
 ،159 keVبرای کاربردهای درمانی و تصویربرداری SPECT
مورد توجه قرار گرفته است [.]2 ،1
رادیونوکلئید  47Scرا میتوان از روشهای مختلف با استفاده
از سیکلوترون[ ،]3رآکتور [ ]6،5و یا شتابدهنده خطی الکترون
[ ]4تولید کرد.
جدول  .1مشخصات رادیو ایزوتوپهای اسکاندیم
جرم ()g

نیمهعمر

مدهای واپاشی

رادیو ایزوتوپ
43

42/961150

 3/89ساعت

EC to 43Ca

44g

43/959404

 3/93ساعت

44m

43/959404

 58/61ساعت

)%98/8( IT to Sc؛
)%1/2( + to44Ca

46

45/955170

 83/79روز

β- to 46Ti

Sc

47

46/952408

 3/349روز

β- to 47Ti

Sc

48

47/952235

 43/67ساعت

β- to 48Ti

Sc

48

48/950024

Sc

50

49/95219

Sc
Sc

44

EC to Ca
44

Sc

Sc

 57/3دقیقه
 1/71دقیقه

49

-

50

-

β to Ti
β to Ti
EC: Electron capture
IT: Internal conversion
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در سال  2009خانداکر و همکارانش ،با بمباران پروتونی
48V
هدف تیتانیم طبیعی ،واکنش سیکلوترونی
 natTi)p,x(43,44m ,44g ,46,47,48SC,را بررسی کردند و توابع
برانگیختگی را برای محصوالت این واکنش بهدست آوردند و
بهرهی تولید  47Scرا در محدودهی انرژی  ،22-33 MeVبرابر
) ،12 MBq/(µA·hبا حدود  3درصد ناخالصی ایزوتوپی شامل
 46Scو  48Scبهدست آوردند [.]1
در سال  2010بارتز و همکارانش ،در روشی برای تولید 47Sc
در رآکتور هستهای ،هدفهای غنیشده مختلف را بهمنظور تولید
 ،47Scبا واکنش ( ،)n,pتحت تابش نوترونهای با انرژی باال
( )1MeVقرار دادند .با استفاده از این روش ،نمونهای بدون
حامل از  47Scبا اکتیویته  30 MBqبهدست آمد[.]7
در سال  2016گاریدو و همکارانش ،وسیلهای آزمایشگاهی را
برای اندازهگیری سطح مقطع واکنشها در سیکلوترون
 ARRONAXبا استفاده از تکنیک ورقههای انباشته ،طراحی
کرده و ساختند ،و بهوسیلهی آن ،سطح مقطعهای واکنش
 natTi)p,x(47Scرا در محدودهی انرژی 68-18 MeV
اندازهگیری کردند [.]8
در سال  2017دومنانیچ و همکارانش ،دو روش متفاوت
رآکتوری تولید  47Scرا با هم مقایسه کردند .این دو روش عبارت
بودند از روش پرتودهی هدف  46Caغنیشده با نوترونهای
حرارتی طی واکنش  ،46Ca)n,(47Ca →47Scو روش پرتودهی
هدف  47Tiغنیشده با نوترونهای سریع طی واکنش
 .47Ti)n,p(47Scدر مقایسه این دو روش ،روش پرتودهی هدف
 46Caغنیشده با نوترونهای حرارتی ،نسبت به روش دیگر دارای
مزیتهایی بوده است که از جملهی آنها میتوان به مقدار 47Sc
تولید شده ،با خلوص رادیونوکلئیدی باالتر اشاره کرد [.]9
در سال  2017میسیاک و همکارانش ،تولید سیکلوترونی
 47Scرا از طریق واکنش  48Ca)p,2n(47Scمورد بررسی قرار
دادهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در بهترین حالت ،وقتی
هدف  48Caبا پروتونهایی در محدودهی انرژی 24-12MeV
بمباران شوند ،بهرهی تولید  47Scدر پایان بمباران حدود
) 144 kBq/(µA·hو بهرهی تولید  48Scدر پایان بمباران حدود
) 22 kBq/(µA·hاست و در این شرایط ،رادیونوکلئید 47Sc
تولیدشده حاوی حدود  %14/7ناخالصی  48Scپس از بمباران و
در حدود  %7 4ناخالصی  48Scپس از یک نیمهعمر 47Sc
/
( 80/38ساعت) است [.]10
در سال  1394دیلمینژاد و همکارانش ،تولید رآکتوری 47Sc
را از طریق پرتودهی پودر دی اکسید تیتانیم طبیعی ،طی
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علی جعفری ،محمدرضا عبودزاده ،مژگان شریفیان و ...

واکنش  47Ti)n,p(47Scتوسط نوترونهای سریع ،در راکتور
تحقیقاتی تهران انجام دادهاند .اکتیویته ویژه تولید شده MBq/g
 76گزارش شده است .جداسازی شیمیایی این رادیونوکلئید پس
از پرتودهی با استفاده از روش کروماتوگرافی تبادل کاتیونی
صورت گرفته و بازده جداسازی بیش از  %90و خلوص
رادیونوکلئیدی  %88گزارش شده است [.]5
در مقایسهی روشهای مختلف تولید  47Scبا استفاده از
هدف تیتانیم طبیعی ،در روش تولید رآکتوری  ،47Scبه نوترون-
های سریع نیاز بوده است و مهمترین ناخالصیهای تولیدشده
 46Scو  48Scبوده است و با توجه به اینکه نیمهعمر ناخالصی
 46Scخیلی بلند است ( 83/79روز) ،برای کاهش مقدار تولید این
ناخالصی ،نیاز به استفاده از تیتانیم 47 -غنیشده گزارش شده
است [ .]6 ،5در روش تولید  47Scتوسط شتابدهنده خطی
الکترون ،ناخالصیهای  46Scو  48Scبههمراه محصول 47Sc
تولید میشوند و برای کاهش تولید این ناخالصیها ،استفاده از
تیتانیم 48-غنی شده ،توصیه شده است[ .]4در روش تولید
سیکلوترونی  ،47Scبهرهی تولید متوسط بوده و مهمترین
ناخالصی تولیدشده  44mScبوده است[.]11
تیتانیم طبیعی شامل بر  5ایزوتوپ پایدار با درصدهای
فراوانی مختلف (،48Ti)%73/72( ،47Ti)%7/44( ،46Ti)%8/25
( 49Ti)%5/41و ( 50Ti)%5/18است [.]11
مهمترین مسیرهای تولید سیکلوترونی رادیونوکلئید درمانی-
تشخیصی  47Scعبارتند از،48,49,50,natTi)p,x(47Sc :
،44Ca),p(47Sc ،48Ca)p,2n(47Sc ،49,50,natTi)d,x(47Sc
،natV)p,x(47Sc
،48Ca)d,3n(47Sc
،46Ca)d,n(47Sc
،50Ti)d,x(47Ca→47Sc
،49,50Ti)p,x(47Ca→47Sc
 46Ca)d,p(47Ca→47Sc ،48Ca)p,pn(47Ca→47Scو
.]11 ،2[48Ca)d ,p2n(47Ca→47Sc
 .2روش کار
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آنها با نتایج تجربی سنجیده شود و هم به اعتبار نتایج بهدست
آمده افزوده گردد .این کار ،با توجه به هزینههای باالی
آزمایشهای تجربی مورد نیاز و نیز کمبود امکانات و نیز
عدمامکان انجام عملی بعضی از این آزمایشها چه از نظر زمانی
و چه در دسترسی به مواد مورد نیاز ،ضروری به نظر میرسد.
در هر مدل از محاسبات ،پارامترهای مربوطه ،در محدودهی
مجاز هر یک ،بهگونهای تغییر داده شدهاند که بهترین سازگاری
بین مقادیر محاسبه شده و دادههای تجربی ،حاصل شود.
دادههای تجربی مورد استفاده در هر واکنش ،از پایگاه دادههای
تجربی هستهای  ]12[ TENDL-2017و یا مقالههای موجود
در این زمینه استخراج شدهاند.
با استفاده از سطح مقطعهای بهدست آمده توسط کدهای
هستهای ذکر شده و محاسبه توان توقف و برد پرتابههای مورد
نظر در مواد هدف ،که با استفاده از برنامه کامپیوتری
 SRIM-2013بهدست آمده است ،بهرهی تولید نظری برای هر
واکنش با استفاده از انتگرال سیمپسون ،1که در رابطهی  1آمده
است ،محاسبه گردیده است.
()1

N AH
dE −1
E
( I (1 − e −ti )  2
) ( E ) dE
)E1 d ( x
M

= YPhys

در این رابطه Yphys ،بهرهی تولید نظری فیزیکی برحسب
() NA ،)MBq/(μA·hعدد آووگادرو H ،درصد فراوانی ایزوتوپ
هدف ( M ،)%عدد جرمی عنصر هدف ( H ،)mgدرصد فراوانی
ایزوتوپ هدف ( I ،)%شدت جریان پرتو ( ti ،)µAزمان پرتودهی
( λ ،)hثابت واپاشی رادیونوکلئید محصول (،)h-1
 E1و  E2پنجرهی محدودکنندهی انرژی ( σ)E( ،)MeVسطح
مقطع ( dE/d)ρx( ،)cm2توانتوقف ()MeV·mg-1·Cm-2
است[.]16
بر طبق رابطهی  ،1افزایش انرژی پرتابه و شدت جریان پرتو
ورودی و استفاده از یک هدف غنی شده ،بهرهی تولید محصول

 1.2شبیهسازی فرایند تولید

برای یافتن متغیرها و اطالعات الزم پیش از تولید ،نظیر توابع
برانگیختگی ،نوع و میزان ناخالصیها ،ضخامت هدف و بهرهی
تولید ،معموالً با استفاده از کدهای هستهای ،فرایند تولید شبیه-
سازی میشود .به این منظور در این پژوهش در فرایند ارزیابی،
از چندین کد هستهای همچون ،]12[ TALYS-1.9
 ]14[ EMPIRE-3.2.2 ،]13[ ALICE/ASHو
 ]15[ SRIM-2013استفاده شده است تا هم میزان سازگاری
1. Simpson

را افزایش میدهد .انتخاب محدودهی انرژی مطلوب برای تابش
هر هدف ،با استفاده از بهرهی تولید محاسبه شده در مسیرهای
مورد مطالعه صورت پذیرفته است .انتخاب محدودهی انرژی
مطلوب بهگونهای بوده است که ،با وجود تولید کافی  ،47Scمقدار
ناخالصیهای رادیوایزوتوپی تولیدشده در کمترین حد ممکن نگه
داشته شوند .بهره تولید انتگرالی با استفاده از انتگرال سیمپسون
برای  47Scبهعنوان محصول اصلی و

g 44m
Sc 44gSc 43Sc

،

،

،

مطالعه نظری و تجربی تولید رادیونوکلئید درمانی-تشخیصی  47Scدر. . .
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،46Sc

48Sc

و

48V

بهعنوان ناخالصیهای تولید در تمام
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بههمین منظور ،فویل تیتانیمی پرتو دیده ،در ،50 mL
هیدروکلریکاسید )%37( 2در دمای  60˚Cو با افزودن ،500µL

مسیرهای تولید ،محاسبه شده است.

هیدروفلوئوریک

اسید3

به محلول ،پس از گذشت  6ساعت بهطور

کامل حل گردید.

 2.2آمادهسازی و پرتودهی هدف

در این تحقیق برای تولید  ،47Scاز پرتودهی پروتونی هدف

برای انجام جداسازی اسکاندیم ،از روش جداسازی استخراج

تیتانیم طبیعی در سیکلوترون کرج استفاده شده است .به این

مایع -مایع ( 4)LLEاستفاده شده است[ .]17مقدار  0/5 mLاز

منظور ،فویل تیتانیم طبیعی به ضخامت  1 mmو با خلوص

محلول حاوی تیتانیم حلشده در  10 mLسولفوریک اسید1( 5

 ،%99/2از شرکت آلفا ایسر 1خریداری گردیده و مورد استفاده

موالر) ریخته شد .محلول حاصل ،با حجم مشابه از مبدل کاتیونی

قرار گرفته است .براساس نتایج شبیهسازیهایی که در قسمت

مایع  ،)%5( 6HDEHPحلشده در سیکلوهگزان ،7مخلوط شده

یافتههای این پژوهش آورده شده است ،و با توجه به اینکه

و به شدت تکان داده شد ،تا فازهای آبی و آلی آن از هم جدا

بیشینه انرژی باریکه پروتونی سیکلوترون کرج حدود 30 MeV

شدند .در این مرحله اتمهای اسکاندیم و تیتانیم در فاز آلی باقی

است ،برای تأمین محدودهی انرژی بهینه ،به بیشینه انرژی

مانده و جدا شدند ،در حالیکه یونهای وانادیم در فاز آبی باقی

پروتونهای سیکلوترون کرج نیاز بوده است .به همین منظور

ماندند .تصویر این مرحله در شکل  2نشان داده شده است.

طراحی هدف و شاتل بهگونهای توسعه داده شده است ،که باریکه
پروتونی مستقیماً به سطح هدف برخورد کند .همچنین بهمنظور
انتقال حرارت بهتر ،شاتل بهگونهای اصالح شده است ،که خنک-
سازی هدف بهوسیلهی جریان آبی که از پشت آن میگذرد ،انجام
پذیرد .تصویر شاتل و نگهدارنده و هدف تیتانیمی ساخته شده،
در شکل  1نشان داده شده است.
پس از اینکه براساس نتایج شبیهسازیها ،ضخامت هدف،

شکل  .1شاتل و نگهدارنده و هدف تیتانیمی ساخته شده

برای هر مسیر ،با توجه به بازهی انرژی مناسب ،از طریق کد
 ،SRIM-2013محاسبه شد ،ضخامت بهینه هدف فویلی تیتانیم
طبیعی و محدودهی انرژی بهینه باریکه پروتونی بهدست آمده
است .فویل تیتانیم طبیعی ،به شکل استوانهای به ضخامت mm

 1و به قطر  ،12/4 mmدر درون نگهدارندهی آلومینیمی قرار
گرفته و توسط سیکلوترون کرج ،توسط باریکه پروتونی با انرژی
MeV

29/5

و

با

شدت

جریان

مجموع

 ،5 μA·hبمباران شده است .سپس هدف پرتودهیشده ،توسط
سیستم انتقال پنوماتیکی از اتاق بمباران سیکلوترون به سلول
داغ ( )Hot cellانتقال داده میشود.

 3.2جداسازی شیمیایی اسکاندیم از هدف تیتانیمی پرتودهی شده

برای جداسازی شیمیایی اسکاندیم از هدف تیتانیمی پرتودهی

شکل  .2مرحله جداسازی یونهای وانادیم از یونهای اسکاندیم و تیتانیم

شده ،در ابتدا میبایست هدف در حالل مناسب حل شود.

1. Alfa Aesar Company
2. HCl
3. HF
4. Liqied-Liquid Extraction

5. H2SO4
6. Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate
7. Cyclohexan

علی جعفری ،محمدرضا عبودزاده ،مژگان شریفیان و ...
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پراکسید1

در مرحلهی بعد ،با اضافه کردن محلول هیدروژن
و پرکلریک اسید 6( 2نرمال) ،به فاز آلی باقیمانده در مرحلهی
قبل ،با روش استخراج معکوس ،یونهای اسکاندیم و تیتانیم از
یکدیگر جدا شدند .یونهای اسکاندیم در فاز آلی باقیمانده و
یونهای تیتانیم در فاز آبی جدا میشوند .تصویر این مرحله در
شکل  3نشان داده شده است.

جلد  ،96شماره 2
Ti)p,x( 44g,44m,46g,47Sc
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 4.2کنترل کیفی محصول
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انرژی پروتون ()MeV
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شکل  .4توابع برانگیختگی واکنش  ،48Ti)p,x(44g,44m,46g,47Scبهدست آمده
توسط کدهای  EMPIRE-3.2.2 ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9و مقایسه
آنها با نتایج تجربی و دادههای کتابخانهای.]19 ،18[ TENDL-2017
Ti)p,x( 46g,47,48Sc

49
46gSc

20
18

48Sc

16

47Sc
47Sc

14
12

47Sc

10
8
6
4

 .3یافتهها

سطح مقطع واکنش ()mb

بهمنظور کنترل کیفی محصول ،نمونهای از محلول تیتانیم
پرتودهی شده ،قبل از جداسازی ،در مقابل پنجره آشکارساز
ژرمانیم با خلوص باال ،)HPGe( 3متصل شده به یک دستگاه
تجزیهکننده چند کاناله )MCA( 4قرار داده شده و برای مدت
 100ثانیه شمارش گاماهای آن انجام شده است .نمونه پرتودهی
شده در این مدت در فاصله  30سانتیمتری از پنجره آشکارساز
قرار داده شده است .سپس پس از جداسازی ،شمارش پرتوهای
گامای نمونهها ،در فاصله  30سانتیمتری از پنجره آشکارساز
برای مدت  300ثانیه ،جهت کنترل خلوص رادیونوکلئیدی،
انجام شده است.

0

2

 1.3نتایج شبیهسازی فرایند تولید

،48Ti)p,x(44g,44m,46g,47Sc

توابع برانگیختگی واکنشهای
و
،49Ti)p,x(46g,47,48Sc
 ،natTi)p,x(43,44g,44m,46g,47Scبهدست آمده توسط کدهای
هستهای  EMPIRE-3.2.2 ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9و
مقایسه آنها با نتایج تجربی و دادههای کتابخانهای TENDL-
 2017بهترتیب در شکلهای  4تا  7نشان داده شده است .توافق
خوبی بین نتایج شبیهسازی با دادههای تجربی مشاهده میشود.
50Ti)p,x(46g,47Sc

,48V

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
انرژی پروتون ()MeV

0 2 4

6

0

شکل  .5توابع برانگیختگی واکنش  ،49Ti)p,x(46g,47,48Scبه دست آمده
توسط کدهای  EMPIRE-3.2.2 ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9و مقایسه
آنها با نتایج تجربی و دادههای کتابخانهای .TENDL-2017
Ti)p,x( 46g,47Sc

50

30
46gSc

25

47Sc
47Sc
47Sc
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5

سطح مقطع واکنش ()mb

47Sc

20
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انرژی پروتون ()MeV
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6

شکل  .6توابع برانگیختگی واکنش  50Ti)p,x(46g,47Scبهدست آمده توسط
شکل  .3مرحله جداسازی یونهای تیتانیم از یونهای اسکاندیم و تیتانیم

1. H2O2
2. HClO4
3. High-Purity Germanium

کدهای  EMPIRE-3.2.2 ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9و مقایسه آنها
با نتایج تجربی و دادههای کتابخانهای.TENDL-2017

4. Multi-Channel Analyzer
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مطالعه نظری و تجربی تولید رادیونوکلئید درمانی-تشخیصی  47Scدر. . .
Ti)p,x( 43 ,44g ,44m ,46g,47Sc
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شکل  .7توابع برانگیختگی واکنش ،nat Ti)p,x( 43 ,44g ,44m ,46g,47 Sc ,48V
بهدست آمده توسط کدهای EMPIRE- ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9
 3.2.2و مقایسه آنها با نتایج تجربی و دادههای کتابخانهایTENDL-2017

[.]22 ،21 ،20 ،8 ، 1

مطابق شکل  ،4در مسیر  ،48Ti)p,2p(47Scاحتمال تولید
 47Scپایین است ،و سطح ناخالصیهای رادیوایزوتوپی ،باالست.
مهمترین ناخالصی رادیوایزوتوپی تولیدشده در این مسیر 44mSc
است .محدودهی انرژی مناسب برای پروتونهای ورودی ،جهت
بهدست آوردن بهترین بهره با کمترین ناخالصی برای واکنش
 ،48Ti)p,2p(47Scبرابر  ،20-15 MeVو مقدار بهرهی تولید
برای این واکنش با استفاده از انتگرال سیمپسون در این
محدودهی انرژی برابر ( 0/28 MBq/)µA·hبهدست آمده است.
در محدودهی انرژی تا  ،30 MeVتوافق خوبی بین
دادههای  TENDL-2017و نتایج بهدست آمده از کدهای
 TALYS-1.9و  ،EMPIRE-3.2.2مشاهده میشود .نتایج
 ALICE/ASHپایینتر از مقادیر اندازهگیری شده است .در
استفاده از کدهای هستهای مربوطه سعی شده است که
پارامترهای مختلف ،بهگونهای انتخاب شوند که بهترین سازگاری
بین مقادیر محاسبه شده و دادههای تجربی و کتابخانهای موجود،
حاصل گردد .کدهای هستهای ذکر شده در حاالت مختلف اجرا
شدهاند .در مورد واکنش  48Ti)p,2p(47Scدر محدودهی انرژی
پایینتر از  ،30 MeVمدلهای هستهای استفاده شده در
کدهای  TALYS-1.9و  EMPIRE-3.2.2نسبت به کد
 ،ALICE/ASHسازگاری بهتری با دادههای تجربی و
کتابخانهای موجود داشتهاند.
مطابق شکل  ،5در مسیر  ،49Ti)p,2pn(47Scاحتمال تولید
 47Scکم است ،و سطح ناخالصیهای رادیوایزوتوپی ،بسیار
باالست .محدودهی انرژی مناسب برای پروتونهای ورودی ،جهت
بهدست آوردن بهترین بهره با کمترین ناخالصی برای واکنش
 ،48Ti)p,2p(47Scبرابر  ،30-21 MeVو مقدار بهرهی تولید
1. MATLAB
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برای این واکنش در این محدودهی انرژی ،با استفاده از انتگرال
سیمپسون برابر ) 0/68 MBq/(µA·hبهدست آمده است.
مطابق شکل  ،6در مسیر  ،50Ti)p, (47Scاز انرژی آستانه
حدود  8 MeVتا انرژی  ،20 MeVهیچ رادیوایزوتوپ
ناخواستهای تولید نمیشود .بنابراین ،با تنظیم محدودهی انرژی
پروتونها روی  ،20-8 MeVمیتوان رادیونوکلئید  47Scبا
خلوص باالتری تولید کرد .مقدار بهرهی تولید برای این واکنش
در این محدودهی انرژی ،با استفاده از انتگرال سیمپسون
برابر ) 5/29 MBq/(µA·hبهدست آمده است .این مسیر
امیدوارکنندهترین مسیر تولید  47Scدر بین مسیرهای
سیکلوترونی با استفاده از بمباران پروتونی هدفهای تیتانیمی
طبیعی و غنی شده است.
nat
47
مطابق شکل  ،7در مسیر  ، Ti)p,x( Scمهمترین
ناخالصی رادیوایزوتوپی تولیدشده  44m Scاست .همچنین
محدودهی انرژی مناسب برای پروتونهای ورودی ،جهت بهدست
آوردن بهترین بهره برای واکنش  ،natTi)p,x(47Scبرابر MeV
 ،30-15بهدست میآید.
از آنجا که ضخامت هدف فویل تیتانیم طبیعی تهیه شده
برای انجام آزمایشهای تجربی 1 mm ،بود ،با در نظر گرفتن
حداکثر انرژی پروتونهای سیکلوترون کرج که برابر
 29/5 MeVاست ،فویل تیتانیمی میبایست با بیشینه انرژی
پروتونهای سیکلوترون کرج بمباران شود .انرژی پروتونهای
خروجی از فویل با ضخامت  ،1 mmبا استفاده از کد هستهای
 SRIM-2013محاسبه گردید .انرژی پروتونهای خروجی از این
فویل برابر با  23/1 MeVبهدست آمده است .بهرهی تولید
انتگرالی نظری یک میکرو آمپر ساعت برای واکنشهای p,(43Sc
)p,x(46gSc ،natTi)p,x(44mSc ،natTi)p,x(44gSc ،natTi)x
 natTi)p,x(48Sc ،natTi)p,x(47Sc ،natTiو  natTi)p,x(48Vبا
استفاده از انتگرالگیری عددی به روش سیمپسون در نرمافزار
متلب 1محاسبه شده است .نتایج در شکلهای  8و  9نشان داده
شده است.
از روی بهرههای نظری انتگرالی بهدست آمده از شکلهای 8
و  ،9بهرههای تولید نظری محصول  ،47Scو ناخالصیهای
رادیوایزوتوپی همراه آن ،در محدودهی انرژی ،29/5-23/1MeV
محاسبه شده است .نتایج بههمراه نتایج تجربی بهدست آمده از
بمباران پروتونی هدف تیتانیم طبیعی در سیکلوترون کرج در
جدول  2آورده شده است.
 2 .3نتایج جداسازی و کنترل کیفی رادیو نوکلئید Sc

47

پس از بمباران هدف تیتانیم طبیعی در سیکلوترون کرج با پرتو
پروتونی با انرژی  ،29/5 MeVفویل تیتانیمی پرتودهی شده از
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شکل  .10نمودار طیف گامای هدف تیتانیم طبیعی پرتودهی شده پس از
جداسازی.
جدول.2
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 ، Ti)p,x(43,44g,44m,46g,47Sc ,48Vدر محدودهی انرژی 29/5–23/1MeV
و مقایسهی آنها با دادههای تجربی مرجع
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10
9

600
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نگهدارندهی آلومینیمی جدا شد .طبق مشاهدات ،اثری از تخریب
بر روی هدف مشاهده نشده بود و هدف پایداری خوبی از خود
نشان داده بود .پس از حل کردن هدف تیتانیمی در اسید
کلریدریک ،چنانکه توضیح داده شد ،نمونهای به حجم 0/5 mL
از آن ،جهت اندازهگیری میزان فعالیت و بهرهی تولید رادیو
نوکلئید  47Scو ناخالصیهای رادیواکتیو همراه آن ،یکبار قبل از
جداسازی ،و یکبار هم پس از جداسازی ،در برابر دستگاه HPGe
قرار داده شد .مطابق نتایج بهدست آمده ،فعالیت نمونه آزمایش
شده از محصول  47Scقبل از جداسازی برابر  0/83 MBqو بعد
از جداسازی برابر  0/79 MBqبود .با مقایسهی فعالیت اندازه-
گیریشده  47Scقبل و بعد از جداسازی ،بازده جداسازی برابر
 95%بهدست آمده است .نمودار طیف گامای هدف تیتانیم
طبیعی پرتودهی شده پس از جداسازی ،در شکل  10نشان داده
شده است.
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واکنشهای

مطابق شکل  10پس از جداسازی ،رادیو نوکلئید
مشاهده نمیشود و فقط رادیوایزوتوپهای اسکاندیم قابل
مشاهدهاند.
بهرهی تولید رادیونوکلئیدهای تولید شده در پایان بمباران
پروتونی هدف تیتانم طبیعی ،اندازهگیری شده توسط طیف پرتو
گامای بهدست آمده توسط دستگاه  ،HPGeدر محدودهی انرژی
 ،29/5–23/1 MeVبه همراه نتایج محاسبات نظری ،در جدول
 2نشان داده شده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در محدودهی
انرژی  ،29/5-23/1 MeVبهرهی تولید رادیونوکلئید  47Scبرابر
( 4/25 MBq/)µA·hبهدست آمده است که در توافق خوبی با
دادههای تجربی و توافق نسبتاً خوبی با نتیجه بهدست آمده از
محاسبات نظری است .بهرهی تولید رادیونوکلئید  ،48Vدر این
محدودهی انرژی ،برابر ( 1/42 MBq/)µA·hاندازهگیری شده
است .با توجه به نتایج بهدست آمده از جداسازی ،رادیونوکلئید
 48Vبهطور کامل از محصول جدا میشود .در این محدودهی
انرژی ،بهرهی تولید رادیونوکلئید  46gScکه در مقایسه با
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رادیونوکلئید  47Scنیمهعمر خیلی بلندی دارد ( 83/79روز)،
برابر ( 0/09 MBq/)µA·hاندازهگیری شده است ،که در مقایسه
با بهرهی تولید رادیونوکلئید  ،47Scبسیار کم است .نیمهعمر
رادیونوکلئیدهای  43Scو  44gScدر مقایسه با رادیونوکلئید 47Sc
بسیار کوتاه است ( 3/89ساعت برای  ،43Scو  3/97ساعت برای
 )44gScو در تولید رادیونوکلئید  47Scاهمیت چندانی ندارند .با
توجه به نیمهعمر  2/442روز رادیونوکلئید  44m Scکه قابل
مقایسه با نیمهعمر رادیونوکلئید  3/35( 47Scروز) است،
بزرگترین عامل ناخالصی این مسیر ،تولید ناخالصی رادیو
ایزوتوپی  44mScاست.
 .4نتیجهگیری
در این مقاله در ابتدا مطالعه نظری شبیهسازی فرایند تولید
سیکلوترونی رادیونوکلئید درمانی -تشخیصی  ،47Scبرای هدف-
های فویلی تیتانیم طبیعی و غنی شده ،در سیکلوترون کرج ،با
استفاده از کدهای هستهای ،ALICE/ASH ،TALYS-1.9
 EMPIRE-3.2.2و  ،SRIM-2013بهمنظور یافتن پارامترها و
اطالعات الزم پیش از تولید ،نظیر توابع برانگیختگی ،نوع و میزان
ناخالصیها ،ضخامت هدف و بهرهی تولید ،انجام شد .بهرهی
تولید نظری برای هر واکنش با استفاده از انتگرال سیمپسون
محاسبه گردید .با استفاده از نتایج بهدست آمده ،محدودهی
انرژی بهینه پرتودهی پروتونی هدفهای تیتانیم طبیعی و
غنیشده ،بهدست آمد .طراحی هدف و شاتل برای برخورد
مستقیم باریکه پروتونی به سطح هدف و انتقال حرارت بهتر،
توسعه داده شد و شاتل مناسب ساخته شد .فویل تیتانیم طبیعی
با خلوص باال ،در سیکلوترون کرج بمباران شد و جداسازی
اسکاندیم از هدف پرتودهی شده ،با استفاده از روش جداسازی
استخراج مایع -مایع با بازده جداسازی  %95با موفقیت انجام
شد .بهمنظور بررسی خلوص رادیونوکلئیدی و رادیوایزوتوپی
 ،47Scپس از جداسازی ،بهرهی تولید تمامی رادیونوکلئیدهای
تولید شده پس از بمباران پروتونی هدف تیتانیم طبیعی ،با
استفاده از دستگاه آشکارساز ژرمانیم با خلوص باال ()HPGe
اندازهگیری شد .نتایج تجربی بهدست آمده ،توافق خوبی را با
دادههای تجربی مرجع منتشر شده و نتایج محاسبات نظری
بهدست آمده از شبیهسازی ،نشان میدهند .در میان ناخالصی-
های رادیوایزوتوپی تولید شده در بمباران پروتونی هدف تیتانیم
طبیعی در سیکلوترون کرج ،عمدهترین ناخالصی  44m Scبود.
استفاده از هدف تیتانیم 50-غنی شده میتواند باعث حذف
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ناخالصی  44m Scبهعنوان بزرگترین عامل ناخالصی در تولید
سیکلوترونی رادیونوکلئید 47Scگردد.
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