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تولید هستهی پرتوزای لوتسیم بدون حامل افزوده با پرتودهی هدف طبیعی و غنی شده در
رآکتور تحقیقاتی تهران برای مقاصد پزشکی هستهای
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 و نیز امکان تولید آن در مقادیر باال باا818keV انرژی بتای بیشینهی،6/73 d  به دلیل ویژگیهای هستهای مطلوبش از جمله نیمهعمر977Lu :چکیده
 از طریا پرتاودهی ناوترون، هستهی پرتوزای جذابی در کاربردهاای گونااگون درماانی اسا د در ایاط مطال اه،استفاده از یک رآکتور با شار متوسط
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 باا للاو976Yb(n,γ)977Yb 
 Lu  طای واکانشLu  ایزوتاو،8×91 n/cm .s در رآکتور تحقیقاتی تهران با شار

از مقادیر ماکروگرم ایتربیم استفاده شادد

976

Yb حرارتی به

977

Lu  تهیه شدد از روش کروماتوگرافی استخراجی برای جداسازی مقادیر میکروگرم%11/1 هستهی پرتوزای

 حاصال شادد ماد زماان انجاام کال واکانش از2111  و فاکتور آلاودگیزدایای برابار باا%75  بهرهی جداسازی به مقدار،با استفاده از روش یاد شده
 باودد رزیاط ماورد اساتفاده حااوی یاک اساتخرا کنناده باا فرماو9/5h  تقریباً برابر باا، بدون حامل افزوده،ترلیص نمونه تا رسیدن به هستهی پرتوزا
 بااا پرتااوزایی977Lu  هسااتهی پرتااوزا باادون حاماال افاازودهی، ( اس ا د در نهای اHDEHP) اتیاال هیزیاالی اسااید اورتوفساافریک-2( شاایمیایی دی
 بدون حامل افزوده را میتوان برای نشاندارسازی به منظور پرتودرمانی با هستههای پرتوزا استفاده کردد977Lu  به دس آمدد213/9 MBq ی6/22mCi)
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Abstract:

177

Lu owing to its favorable nuclidic characteristics, such as tl/2=6/73d and Eβ(max)= 497 keV
and ease of its large-scale production using medium flux research reactors, is an attractive radionuclide for
various therapeutic applications. In this study 177Lu with the radionuclide purity of >99.9% was obtained
177

by thermal neutron bombardment (4×1013n/cm2.s) of 176Yb target through the 176Yb(n,γ) 177Yb 
 Lu
177
process. The method of separation of Lu from macro amount of Yb target was based on extraction
chromatographic (EXC). The extractant used in resin was di(2-ethylhexyl) orthophosphoric acid (HDEHP).
Finally, (177Lu) with a specific activity of 230.1 MBq (6.22 mCi) was prepared without the addiation of any
carrier radionuclide. The process provides a separation yield of 75% 177Lu and a decontamination factor of
2000. The whole process to prepare NCA 177Lu takes almost 1.5 hours. The resultant NCA 177Lu can be
used for preparation of NCA 177Lu labeled radiotherapeuticals.
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 .1مقدمه

عامل مناسبی بارای تومورهاای هادف بسایار کوچاک و متاساتاز

 ،977Luیکاای از بهتااریط و امیاادبخشت اریط هسااتههااای پرتااوزا در
رادیوشیمی اس

اس

که در درماان هدفمناد سالو هاای سارطانی باا

که باعث میشود دز تابشی به بافا هاای غیار هادف زیااد

نباشدد همچنیط دو انرژی گامای گسیل شده برای تصاویربرداری
به روش مقط نیاری کامپیوتری تکفوتونی (2ی(SPECTی بسایار

تابش هستهی پرتاوزا اساتفاده مایشاودد اولایط پاژوهش در ساا
 9188روی  977Luبه وسیله کیلینگ و همکارانش انجام شاد ]9د

مناسب هستندد ایاط ویژگای یاک جنباهی بسایار مهام اسا

کاه

برای اولیط باار در ساا  9119در زمیناهی

گسیلندههای لالص بتا چون  81Sr ،32Pو  11Yبتا ،فاقد آن هستندد

نشاندارکردن  CC-49که یک آنتیبادی مونوکلونا حیاوانی باا

رادیاودارو باه

مجموعهای از مقاال

در نتیجه ،دسا یاابی باه دادههاای مسایر حرکا

 977Luقابل کاربرد در رادیوایمونوتراپی(9ی اس  ،گزارش شد ][2د

وسیلهی تصاویربرداری ساینتیگرافای پشا

در سا  ،9118بالسابرامانیوم ،تولید هساتهی پرتاوزای بادون

میشود که میتواند زمینهسااز فرصا

حامل افزودهی  977Luرا با پرتودهی ایتاربیم طبی ای گازارش داد
]3د اندو و همکارانش تهیهی Lu-EDTMP

977

سارهم امکاانپاذیر

مناسابی بارای تخمایط دز

تابش شده به تومور باشد ]97د
 977Luرا ماایتااوان بااه دو روش مسااتقیم و غیرمسااتقیم تولیااد

 ،]8و باه دنباا

آن سااوال و همکااارانش نیااز پژوهشاای مشااابه کااه دربردارناادهی

کاااردد شاااکل  ،9روش مساااتقیم تولیاااد آن از طریا ا واکااانش

جزئیاتی در مورد تزری رادیودارو به انسان بود ارائاه کردناد ]5د

 976Lu(n,γ)977Luرا نشااان ماایدهااد کااه سااطط مقط ا واکاانش

در سااااا  ،2119کاواکبااااام و همکااااارانش ،آمااااادهسااااازی

هستهای بسیار باالیی دارد (2165bید ایاط ساطط مقطا  ،بااالتریط

 977Lu-DOTATEو نیااز اسااتفادهی کلینیکاای آن را در بیماااران

مقداری اس

گزارش کردند ]6د لیو و همکارانش در همیط سا پژوهشهاای

تاکنون بیان شده اس د فراوانی ایزوتوپی  976Luبرابار  ،%2/6و در

لود را به نشاندارسازی پپتیاد  RGDباا  977Luم طاوف کردناد

هدف Lu

976

که برای تولید یک هستهی پرتوزای مفیاد درماانی
غنیشده بیشتر از %81اس .

]7د پااایالی در ساااا  2112گزارشااای در رابطاااه باااا عامااال

مشکلی که در استفاده از روش مستقیم وجود دارد ایط اسا

نشاااندارسااازی لییانااد پلاایآمینااو فساافونا ب ارای کاااهش درد

کااه در آن ،هسااتهی پرتااوزای نیمااهپایاادار (ایزومااری  977mLuبااا

استخوانی منتشر کرد ]8د

نیمهعمر بلند  961/5dنیز تولید میشودد ایط هستهی پرتوزا به دلیل

کاربرد  977Luدر نقش یک هستهی پرتوزای درمانی ،به طور

نیمهعمر بلندش در مصارف پزشکی اساتفاده نمایشاود ،زیارا دز

وسی ی گساترش یافتاه اسا  ،باه طاوری کاه درماان هدفمناد باا

پسماند آن ب اد از

رادیوداروهای  977Luنشاندار شده ،یکی از شالههایی اس
پیشرف

زیادی را به بیمار تحمیل میکند و نیز مدیری

کاه

استفاده از هساتهی پرتاوزای  ،977Luکاار بسایار دشاواری اسا د

چشمییری در زمیناهی رادیوداروهاای هساتهای درماانی

همچنیط با استفاده از روش مساتقیم تولیاد ،مقاادیر مااکروگرم از

]96-1 ،8د هاادف از ایااط مطال ااه ،تولیااد هسااتهی

ایزوتو پرتوزای لوتسیم به همراه هستهی هادف وجاود دارد ،و

بدون حامل افزوده ،و جداساازی شایمیایی آن از

ایااااط منجاااار بااااه کاااااهش پرتااااوزایی ویااااژهی محصااااو

داشااته اس ا
پرتوزای Lu

977

هدف ایتربیم غنی شده و طبی ی اس د

میشودد

 .2تئوری
 977Luبااا نیمااهعماار  6/73dدارای واپاشاای بتااا اساا

و توزیاا

اناااارژیهااااای بتااااای آن بااااه صااااور (%78/6ی ،818 keV
(%1/9ی  385 keVو (%92/2ی  976keVاس د ایط هستهی پرتاوزا
هااااامچنااااایط دارای دو انااااارژی گاماااااای (%99ی  218 keVو
(%6/8ی  992keVاس د ذرا بتای گسیل شده از  ،977Luانارژی
متوسط و در نتیجه نفوذ متوسطی در باف

دارند ،و ایاط ویژگای،

شکل  .1نمودارهای واپاشی [98 ] 977Luد
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روش غیرمستقیم تولید  977Luبرای تهیهی هساتهی پرتاوزای

مبادلاااهکننااادهی کااااتیونی ،و باااه دنباااا آن شساااتط باااا اساااید

بدون حامل افزوده باه کاار مایرودد ) 977Lu (NCAباا واکانش

هیدروکلریک  1Mانجام میشود ]21د گازارشهاای انادکی در

غیرمستقیم  ،976Yb(n,γ)977Ybو همچنیط به دنبا یاک واپاشای

مااورد اسااتفاده از کروماااتوگرافی تباااد یااونی باارای جداسااازی

میآیدد در تولید غیرمستقیم  ،977Luامکان جداسازی

لوتسیم از هدف ایتربیم ارائه شده اس د بالسابرامانیوم جداساازی

بتا به دس

976

 977Luاز  Ybبه دلیل ویژگیهای متفاو

977

شیمیایی بیط ایط دو

 Luرا از  91/35 mgایتااربیم بااا اسااتفاده مبادلااهکنناادهی یااونی

وجود داردد بنابرایط ،تولیاد  977Luباه صاور بادون حامال کاه

 Dowex50W-X8با مش  211تا  ،811و با کاتیون همراه Zn2+

هاای گونااه ایزوتااو غیرپرتااوزایی در آن وجااود نداشااته باشااد،

با شویندهی  1/18Mاز  α-HIBبا  pH= 8/6شرح داده اس

امکااانپااذیر اساا د بنااا بااه دالیاال باااال ،تولیااد  977Luبااه روش

بهرهی  977Luجدا شده برابر با  ، %68للو

]3د

آن بیشتر از  %11و

977m

زمان مورد نیاز برابر با  8hاس د هاشیموتو و همکارانش توانساتند

در محصو نهایی ،دییر وجاود نخواهاد داشا د در داروساازی

را باارای

غیرمستقیم ترجیط داده میشودد در ایط روش ،نالالصای Lu

روش کروماااتوگرافی جفاا

هستهای ،استفاده از  977Luبا پرتوزایی ویژهی باال (به شکل بدون

جداسازی )Lu(NCA

977

یااونی در فاااز م کااو

از هدف پرتودهیشاده  Yb2O3بهیناه

میاان  976Luو  977Luباه

سازند ]29د مادهی پرتوزایی روی  C18بارگذاری ،و با مخلوطی

منظور برقراری پیوند با عامال زیساتی ،تارجیط داده مایشاودد باه

از محلااو  1/25Mاز  α-HIBبااه شااکل عاماال تشااکیلدهناادهی

شرط آن که جداسازی لوتسیم از ایتاربیم باه لاوبی انجاام شاود،

کمااپلکا و محلااو  1/9Mاکتاناسااولفانا بااه شااکل عاماال

حاملی برای به حاداقل رسااندن رقابا

پرتوزایی ویژهی  977Luکه از روش غیرمستقیم به دس

تشکیلدهندهی جف

میآیاد،

بسیار باالتر لواهد بودد

یونی شسته میشودد

نتایج نشان داده اس

که وقتای کاه مقادار ایتاربیم کامتار از

 9mgاس  ،جداسازی به طور کامال انجاام مایشاودد وقتای کاه
 1.2روشهای جداسازی

مقدار پرتودهی شدهی  Yb2O3از  1/19تا  5 mgافزایش مییابد،

لوتسیم تولید شده به روش غیرمستقیم ،باید از هدف ایتربیم ،جدا

قلهی ایتربیم به قلهی لوتسیم نزدیک میشود و بازدهی جداسازی

 977Luتهیه شده با چنیط فرایندی به مقدار زیادی به

کاهش ماییابادد در نتیجاه ،ایاط روش بارای تولیاد  977Luبارای

روش جداسااازی آن بسااتیی داردد ت اادادی از ایااط روشهااا در

کاربردهای پزشکی مناسب نیس د روشی که برای جداساازی باه

مطال ااا پیشاایط باارای جداسااازی النتانیاادها ،اغلااب باار پایااهی

کار برده میشود ،استخرا با حال یا کروماتوگرافی استخراجی

کروماتوگرافی تباد یونی و استخرا با حال یا کرومااتوگرافی

اس

که بر پایهی قابلیا هاای اساتخراجی متفااو النتانیادها باا

استخراجی بیان شده اس د نزدیک به پنجاه سا پیش ،جداسازی

استخرا کنندههای اسیدی ترکیبهای آلی فسفره (ارگانوفسفرهی

النتانیدها با شساتط ترکیابهاای آن از ساتون تبااد کااتیونی باا

اسا ا د ایپااایهاااارویتز ،جداساااازی النتانیااادها باااه وسااایلهی

اساااااتفاده از آلفاااااا -هیدروکسااااای ایزوبوتیریاااااک اساااااید

کروماتوگرافی استخراجی را به طور گسترده بررسی کرده اسا

شودد کیفی

(α-HIBی گزارش داده شده اس
مزی

روش تباد یونی ایط اس

]91د

]23 ،22د هاامچناایط بااه دنبااا آن ،تولیااد  -Lnرزیااط کااه از

که لوتسیم با مقاادیر بسایار

تکنولوژی شرک

باال قبل از ایتربیم شسته میشودد ایاراد روش تبااد کااتیونی ایاط
اس

اسا

ایکروم قابل دستر

اسا

نیاز گازارش شاده

]28د اسااتخرا کنناادههااای اسااتفاده شااده در  -Lnرزیااط،

که عمدهی لوتسایم باه وسایلهی حجام زیاادی از شاوینده،

دی ( -2اتیاال هیزیاالی اسیداورتوفساافریک ) (HDEHPاس ا د

شسته میشود و ایاط باعاث افازایش نالالصایهاای شایمیایی در

میرزاده و نپ ،روش نوینی را برای استفاده از  -Lnرزیط تجااری

محصو نهایی میشودد همچنایط ب اد از ایاط کاه  α-HIBبارای

موجود م رفای کردناد کاه باا اساتفاده از آن مایتاوان  977Luباا

شسااتط اسااتفاده شااد ،در آلااریط مرحلااه ،کمااپلکا لوتساایم بااا

پرتوزایی ویژهی باال تهیه کرد ]26 ،25د هاارویتز و همکاارانش،

 α-HIBبایااد تجزیااه شااودد ایااط کااار بااه وساایلهی جااذ  ،روی

جداسازی هستهی پرتاوزای  977Luبادون حامال افازوده را بارای
3
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هدف غنیشدهی  977Ybگزارش کردند که شاامل ساه مرحلاهی

ارزیابی شد و پرتوزایی نموناهی اولیاه باه دسا

جداسازی با استفاده از  -Lnرزیط و  -DGAرزیط اسا د بهارهی

 977Luبه دس

نهایی  977Luجدا شده برابر با  ،%73و فاکتور آلودگیزدایی برای

غناای شااده بااه ترتیااب براباار بااا 8/56 mCi( 968/7 MBqی و

 Ybبراباار  916اس ا د در باایط روشهااای جداسااازی بااه صااور

7/71 mCi( 288/2 MBqی بودد

آمادد پرتاوزایی

آمده در نموناههاا بارای ایتاربیم طبی ای و Yb

976

کروماااتورگرافی اسااتخراجی ،ایااط روش بساایار فراگیاار ،و در
 2.3جداسازی نمونه

کمتریط زمان برای بیشتریط مقادار ایتاربیم باه کاار رفتاه اسا

برای جداسازی Lu

]27د در فرایند جداسازی برای انجام ایط پژوهش ،از  -Lnرزیط

977

) (NCAحاصل از واپاشای Yb

977

از

نمونهی پرتاودهی شاده ،در ایاط آزماایش از روش هااویتز ،و از

و روش هارویتز استفاده شدد

 -Lnرزیااط ( HDEHPروی آمبکااروم CG-71ی اسااتفاده شاادد
 .3مواد و روشها

سیستمای کاه بارای جاداسازی استفاده شد ،یک ساتون شیشاهای

 1.3پرتودهی نمونه

به قطر داللای  99 mmو یاک مخازن بارای بارگاذاری نموناه و

مواد استفاده شده در ایاط مطال اه از جملاه اکساید ایتاربیم ،اساید

محلو های شوینده باوده اسا د بارای اساتخرا نموناه ،از پماپ

 Aldrichبااوده اس ا د

 9 mm/minاسااتفاده شااد (شااکل 2ید

هیاادروکلریک ،اسااید نیتریااک شاارک

پریسااتالتیک بااا ساارع

 Eichromبه کار بارده شاده اسا د

نمونهها در حجمهای  5میلیلیتاری دوشایده شادندد محلاو هاای

نمونههای  976Ybدر دالل آمپاو کاوارتز ریختاه ،پاا از سایلد

شویندهی اساید نیتریاک ( (HNO3باا غلظا هاای  1/9و 9/5 M

کردن دالل کطهای آلومینیمی قرار داده ،سپا به رآکتور (قلب

بوده اس د برای دوشیدن نمونه بدون حامال افازودهی  ،977Luاز

رآکتااور و بهتااریط موق ی ا ی باارای پرتااودهی نااوترونی بااا شااار

اسید نیتریک ( (HNO3با غلظ

 8Mاستفاده شدد ایاط آزماایش

 ،8×9193 n/cm2.sفرسااتاده ،و بااه مااد  7dپرتااودهی شاادندد

در دو مرحله انجام شدد مرحلاه او از ایتاربیم طبی ای باا للاو

نمونهها به دو گروه طبی ی و غنیشده تقسیم ،و پرتاودهی شادندد

(%11/11ی استفاده شاد کاه غناای  976Ybدر آن برابار باا %92/76

همچنیط  -Lnرزیط شرک

976

بوده اس د در مرحلهی دوم ،از Yb

نمونااااههااااا بااااه مااااد  2dساااارد ،و سااااپا در محلااااو
 HNO3به غلظا

 1/9 μحال شادندد نموناه پاا از انحاال  ،باا

با غناای بااالی  %16اساتفاده

شدد

استفاده از دستیاه طیفنیار گاما ،مجهز باه آشکارسااز ،HPGe
ستون 9

ستون 2

لروجی آ

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

 DGAرزیط

 -LNرزیط
ورودی آ

ظرف جم آوری نمونه

ظرف جم آوری نمونه

شکل  .2سیستمهای جداسازی تشکیل شده از ستون حاوی رزیط ،پمپ پریستالتیک و لولهد
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 3.3آمادهسازی ستون

گرفته مایشاودد در  65 mlاو دوشایدن باا اساید نیتریاک ،8M

لیساندن  -Lnرزیط به وسیلهی اسیدنیتریک  1/9 Mانجام میشودد

مقدار بسیار نااچیزی از  Luآشکارساازی شادد مراحال ب ادی
دوشاایدن بااه صااور باارشهااای  5 mlو جم ااً بااا  51 mlاسااید
نیتریک  8Mانجام شدد

977

 -Lnرزینی که لو لیا شده اس  ،به ایط ستون شیشهای
شکل  2افزوده میشودد سوسپانسیون رزیط ،به ایط ستون شیشهای
که انتهایش با پشم شیشه به ارتفاع  2 cmپر شده اس افزوده ،و
اجازه داده میشود تا رزیط در ستون قرار گیردد سپا به دیوارههای
ستون به آرامی ضربه زده میشود تا حبا های هوا لار شوندد
زمانیکه ارتفاع ستون به مقدار مورد نظر (21cmی نزدیک میشود،
ستون بسته نمیشود و اجازه داده میشود تا ستون تح فشار ثقل
جریان داشته باشد ،آنگاه بقیهی رزیط به ستون اضافه میشودد

 .8یافتهها و بحث
شکل  ،3نتایج جداسازی  Luرا از  Ybبرای ایتربیم طبی ای
نشان میدهدد محور افقی حجمهای شستشو را با نام و مقدار نشان
میدهد و محور عمودی میازان پرتاوزایی را در هار یاک از ایاط
حجمها بیان مایکنادد الزم باه ذکار اسا کاه water1=51 ml
977

ب د از ایط که ستون با رزیط پر شد ،انتهای ستون دوباره با پشم
شیشه به ارتفاع  2cmپر میشود و ستون برای رف رزیط اضافی
باالی آن ،با آ مقطر شسته ،و پا از آن با سه حجم بستر اسید
نیتریک  1/9 Mبا سرع  51 ml/minآماده میشودد

روی محور افقی بیانکنندهی آن اس که ساتون ،باا  51 mlآ
مقطر شستشو داده شده اس و ب د از آن در زمان دییاری بارای
بررسی ایطکه آیا در ساتون بااز هام  977Luوجاود دارد یاا لیار،
ستون با اسید نیتریک  8 Mبرای لار کاردن  977Luبااقیماناده
شستشو داده شده اس د در مورد جداسازی برای ایتاربیم طبی ای،
از آن جا که غناای ایتاربیم  976Ybدر آن کام اسا  ،بارشهاای
شستشو با حجم  2 mlدر نظار گرفتاه شاده اسا د حجام اولیاهی
شستشااو نیااز باارای دوشاایدن براباار بااا  31mlدر نظاار گرفتااه شاادد
همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،در مورد ایتربیم طبی ی

 8.3بارگذاری ستون

نمونااهی تاارلیص شااده از رآکتااور ب ااد از  28 hساارد شاادن در
محلو اساید نیتریاک  1/9 Mحال مایشاودد نموناهای باه حجام
 51 μLاز آن برای برآورد پرتوزایی اولیاهی بارگاذاری شاده باه
طیفنیااری باه منظاور انادازهگیاری پرتاوزایی Lu

977

و Yb

975

نیااز جداسااازی بااه طااور کاماال انجااام شااده اساا د از مقاادار
8/56 mCi( 968/7 MBqی پرتااوزایی  977Luبارگااذاری شااده،
مقدار 3/98 mCi( 968/7 MBqی آن به طور کامل و عاری از هر
گونه نالالصی  975Ybجدا شده اس د شکل  ،8نمودار جداسازی
برای  976Ybغنی شده با غنای  %16را نشان میدهدد همانطور که
از شکل واضط اس  ،در حال غنای شاده ،مقادار  975Ybبسایار
ناچیز ،و تمامی پرتوزایی مت لا باه هساتهی پرتاوزا بادون حامال
افاااازودهی شااااده  977Luاساا ا د از 7/71 mCi( 288/2 MBqی
پرتوزایی بارگذاری شده ،نزدیک به 6/22 mCi( 231 MBqی از

(نالالصاای هسااتهی پرتااوزای بااا اسااتفاده از آشکارساااز ،HPGe
فرستاده شدد پا از آن ،نمونه با اسایدنیتریک  1/9 Mباا سارع
 21ml/minبارگذاری میشودد
 1.3جداسازی به روشکروماتوگرافی استخراجی

پا از آمادهسازی ستون و بارگذاری نمونهی پرتاودهی شاده در
آن ،ستون با محلو هاای  1/9و  9/5 Mاساید نیتریاک بارای رفا
نالالصی  975Ybشساته مایشاودد مقادار  977Luدر ماورد ایتاربیم
طبی ی بسیار ناچیز و در حدود 9nCi( 37Bqی ،و در مورد Yb

975

ساتون دوشایده شااده اسا و هاای نالالصای  975Ybدر نمونااهی
لار شده وجود نداردد بهرهی جداسازی  977Luبه طور میانییط
برابر با  ،%75و فاکتور آلودگیزدایی آن برابر با  2111اس د کال
زمان انجام واکنش از ترلیص نمونه پرتودهی شده از رآکتور تاا
جداسازی کامل آن 9/5 ،تا  2 hطو میکشد که از مزایای روش
جداسازی کروماتوگرافی استخراجی نسب باه ساایر روشهاای
اشاره شده اس د طیف گاما بارای نموناهی قبال از جداساازی در
شکل  ،5و برای نمونهی ب د از جداسازی در شاکل  6نشاان داده
شده اس د

976

غنی شده ،مقدار لار شدهی آن از ستون با ایط حاال هاا صافر
اس د ب د از شستشوی ستون ،مرحله دوشیدن ستون آغاز میشودد
دوشیدن ستون با محلو  8Mاسید نیتریک انجام میشودد
برای بررسی دقیا نتاایج و اطاالع دقیا از مقادار پرتاوزایی
 977Luو  ،975Ybبرشهای حجمی  5 mlدر هار یاک از مراحال
شستشو و دوشیدن در نظر گرفته میشود تا پرتوزایی در هر یاک
از ایط برشها سنجیده شودد پاا از انجاام شستشاو ،دوشایدن باه
صور بازهای و مقایسه و تحلیل آنها ،مقادار  31 mlبارای هار
یااک از مراحاال شستشااو بااا اسااید نیتریااک  1/9و  9/5Mدر نظاار
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E93=2
E98=2
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º
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شکل  .3کروماتوگرافی حاصل از شمارش برشهای جم آوری شده در جداسازی  977Luاز هدف ایتربیم طبی ی پرتودهی شدهد
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51
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7
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91
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w2=31
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شکل  .8طیف گامای حاصل از نمونهی جدا شده از ستون حاوی 977Luد

شکل  .8کرومااتوگرافی حاصال از شامارش بارشهاای جما آوری شاده در
جداسازی  977Luاز هدف ایتربیم غنی شده پرتودهی شدهد

 .1نتیجهگیری

977

Lu

977

Lu

یکی از مهمتریط پارامترهاای ماؤثر در نحاوهی عملکارد هساتهی

98
93
92
99
91
1
8
7
6
5
8
3
2
9
°

پرتوزا به عناوان عامال درماانی ،پرتاوزایی ویاژهی آن اسا د باه
کارگیری هستههای پرتوزای بدون حامال افازوده و باا پرتاوزایی

شمارش

975

Yb

611/8

819/7
انرژی ()keV

961

Yb

212/1

ویژهی باال ،باعث میشود تاا مولکاو حامال پرتاوزایی نشااندار
شاده ،از هار نظار ایادهآ باشادد در نشااندارساازی باا پپتیادها و
آنتیبادیهاا و ساایر عاواملی کاه اساا
دریاف کنندهها هساتند ،الزم اسا

عملکردشاان بار مبناای

هساتهی پرتاوزا از پرتاوزایی

ویژهی باالیی برلوردار باشد تا بدون اشباع کردن سای هاای در
دسااتر

شکل  .1طیف گامای حاصل از نمونهی پرتودهی شده قبل از بارگذاری به ستوند
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