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چکیده
یکی از مهمترین و مؤثرترین رادیونوکلیدهای بهکار رفته در درمان تومورها ،سرطان مغز استخوان و روماتوئید آرتریت ،رادیونوکلید هلمیوووم166-
است .استفاده از مولد درونتنی دیسپرسیوم /166-هلمیوم 166-بهمنظور تحویل رادیونوکلید هلمیوم 166-به بافت هدف ،باعث پرتوگیری حداقل
بافتهای غیرهدف و افزایش میزان دز جذبی بافت هدف در مقایسه با رادیوداروهای مشابه دیگر میشووود .در ایوون کووار ،محاسوولاد تولیوود مولوود
دیسپرسیوم /166-هلمیوم 166-در راکتور تحقیقاتی تهران ،از طریق حل همزمان معادلووههای دیفرانسوویلی زنجیرههووای واپاشووی بوورای هوودفهای
دیسپرسیوم طلیعی و غنیشده انجام گردیده و نتایج حاصل با مقادیر تجربی مقایسه شده است .نتایج نشان داد کووه سووازگاری خوووبی بووین مقووادیر
اندازه گیریشده بهصورد تجربی و نتووایج حاصوول از محاسوولاد تئووری وجووود دارد .نتووایج حاصوول از ایوون پووژوهش بوورای تولیوود بهینووه مولوود
رادیونوکلیدی  166Dy/166Hoبهکار گرفته میشود.

کلیدواژگان :رادیودارو ،دیسپرسیوم ،166-هلمیوم ،166-مولد درونتنی ،راکتور تحقیقاتی تهران.

 .1مقدمه
در بین رادیونوکلیدهای استفادهشده برای سایش مغز اسووتخوان

میتوان بهصوردهای مستقیم (پرتودهی  )165Hoو غیرمسووتقیم

و رادیوسوووینووکتومی ،رادیونوکلیووود هلمیووووم ،166-بهسووول

(پرتودهی  )164Dyتولید نمود .عالوهبر این یکی از روشهووای

ویژگیهای مطلوب همچووون نیمووهعمر کوتوواه ( 26/8سوواعت)،

تحویل این رادیوایزوتوپ بووه بافووت هوودف ،اسووتفاده از مولوود

گسیل ذراد بتووا بووا انوور ی میووانگین  665/7کیلوالکترونولووت،

درونتنوووی  166Dy/166Hoمیباشووود ] .[6در روش مسوووتقیم،

( )80 keVجهووت

هلمیوم 166-میتواند از طریق بملاران نوترونی هلمیوم 165-و

تصویربرداری و امکان تولید باال با استفاده از یک راکتور با شار

از طریق واکوونش فعا سووازی نوووترونی  ،165Ho(n,γ)166Hoبووا

متوسط مورد توجه قرار گرفتووه اسووت [ .]1-5هلمیوووم 166-را

سطح مقطع برهمکنش 64/7بارن ،در راکتور با شار متوسووط یووا

گسوویل ذراد گامووا بووا انوور ی مناسوو
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جذب نوترون متوسط هلمیوووم ،165-مقووادیر نسوولتاً زیووادی از

مادر آن ،یعنی دیسپرسوویوم 166-بووا نیمووهعمر  81/5سوواعت و

هلمیوم 166-با اکتیویته ویژه قابل قلو بوورای اهووداف درمووانی

انر ی بتای میانگین  130کیلوالکترونولت میباشوود ] .[6مولوود

تولید میشود .اکتیویته ویووژه اشوولام هلمیوووم ،166-هنگامیکووه

درونتنی بر جداسازی شیمیایی رادیونوکلیوود دختوور از مووادر و

هوودف هلمیوووم در شووار نوووترونی  1×1014 n/cm2sپرتووودهی

وصلنمودن رادیونوکلید مادر به عامل درمووانی مخووتف بافووت

میشود ،تقریلاً برابر  639Ci/gاست که این مقدار ،تنها متنووا ر

استوار است .هرچند پس از جداسازی شوویمیایی ،رادیونوکلیوود

با فراوانی ایزوتوپی  0/1%میباشد .هلمیوم 166-تولید شووده در

دختر شروم به رشد میکنوود ،امووا اگوور زمووان مووورد نیوواز بوورای

این روش ،بهصورد همراهبر بوده کووه باعووث کوواهش اکتیویتووه

استقرار در بافت هدف ،کمتر از زمان رسیدن به تعوواد باشوود،

ویژه شووده و نشاندارسووازی آنتیبادیهووا و پپتیوودها را مشووکل

دز تابشی به بافتهای غیرهدف حووداقل خواهوود بووود .پووس از

میسازد .چراکه انجام نشاندارسازی بووا پپتیوودها و آنتیبادیهووا

استقرار مادر در بافت هدف و تولید رادیوایزوتوپ دختر ،بافت

نیازمند رادیونوکلیدهایی با اکتیویته ویژه باال است و این مسووئله

هدف مورد پرتودهی قرار میگیرد ] .[13از آنجاییکه مووادر و

از آنجا نشأد میگیرد که این گیرندهها بر پایهی عواملی عمل

دختر در بافت مووورد نظوور بوهطور همزمووان واپاشووی میکننوود،

میکنند که مقوودار کمووی از مولکو هووای حاموول ،رادیونشوواندار

بنابراین میتوان انتظار داشت که میزان دز جذبی ناشی از مولوود

میشوند .بنووابراین هلمیوووم حاصوول از ایوون روش ،تنهووا بوورای

درونتنی بیشتر از رادیوداروهووای مشووابه دیگوور باشوود .شوور

آمادهسازی رادیوداروهایی با اکتیویته ویژه پایین استفاده میشود

اساسی این مولدها ،حفظ پایداری اتصا شیمیایی مادر ،پس از

] .[7عووالوه بوور ایوون در روش مسووتقیم تولیوود هلمیوووم،166-

شکلگیری رادیونوکلید دختر است .این شر بوورای اسووتفادهی

ناخالصووی  166mHoتولیوود میشووود .ایوون رادیونوکلیوود دارای

النتانیدهای استخوانخواه مثل دیسپرسیوم 166-بووهعنوان مولوود

نیمهعمر بلند  1200سووا بوووده و ذراد بتووا بووا انوور ی ()%76

درونتنی ،بسیار مهم میباشد .با توجه به اینکه در ایوون روش،

 73/9 keVو گامووا بووا انوور ی ( 810/28 keV )%58و ()%55

رادیونوکلید مادر (دیسپرسیوم) جدا شووده و نشوواندار میگووردد،

 711/68 keVتابش میکند که باعث افزایش دز ناخواسووته بووه

166m

میتوان انتظار داشووت کووه در ایوون روش رادیونوکلیوود Ho

بیمار میشود ].[7

وجود نداشته باشد.

یکی از روشهای رادیوایمونوووتراپی ،اسووتفاده از مولوودهای

بنابراین مزیتهووای مولوود درونتنووی دیسپرسوویوم /هلمیوووم

درونتنی است ] .[8-12در این روش رادیوایزوتوپ مووادر ،بووه

علارد است از :افزایش دز تابشی به انوودام هوودف ،کوواهش دز

بافت مورد نظر تحویل داده شده و در داخل بدن بووه دختوور بووا

ناخواسته به اندامهای غیرهدف و حووذف رادیونوکلیوود مووزاحم

نیمهعمرکوتاه واپاشی میکنوود .در ایوون مولوودها رادیوایزوتوووپ

 166mHoکه تولیوود آن در روش مسووتقیم اجتنابناپووذیر اسووت.

مادر باید نیمهعمر متوسط داشته و ذراد بتا یا فوتونهای گامووا

عالوهبراین در این روش از دیسپرسیوم 166-اسووتفاده میشووود

با انر ی پایین تابش کنوود .در مقابوول رادیونوکلیوود دختوور بایوود

که نیمووهعمر آن نسوولت بووه هلمیوووم ،166-جهووت کاربردهووای

نیمهعمر کوتاه داشووته و ذراد بتووای پرانوور ی تووابش کنوود .در

کلینیکی مناس تر است .ملنای تولیوود مولوود دیسپرسوویوم/166-

صورد وجووود ایوون شوورایط ،پرتوووگیری بافتهووای غیرهوودف

هلمیوم ،166-روش تولید غیرمسووتقیم اسووت .در روش تولیوود

حداقل میشود ] .[8یکی از روشهای تحویوول رادیوایزوتوووپ

غیرمستقیم 164Dy ،با جذب دوگانه نوووترون بووه  166Dyتلوودیل
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شده و این رادیونوکلید با تابش بتا بووه  166Hoتلوودیل میشووود.
برهمکنشهای رخ داده علارتند از:
δ=1000b
δ =3500b
T1/2=81.5 h

55

بهمنظور تولید این مولوود درونتنوی ،از هوودف دیسپرسویوم
طلیعووی و غنیشووده میتوووان اسووتفاده نمووود .در ایوون مقالووه،

164Dy(n,γ)165Dy

اکتیویتهی تمامی رادیونوکلیدهای تولیدشده ناشوی از پرتووودهی

165Dy(n,γ)166Dy
166Dy(β-)166Ho

هوودفهای هلمیوووم طلیعووی ،دیسپرس ویوم طلیع وی و غنیشووده

میباشووود ،کو وومیتهای قابووول قلوووولی از اکتیو ووویته ویو ووژه

محاسله شده است .بهمنظور مقایسووه اکتیویتووه ویووژه حاصوول از

دیسپرسیوم ،166-در راکتورهایی با شار بوواال میتوانوود حاصوول

روشهای مستقیم و غیرمسووتقیم ،اکتیویتووه ویوژه هلمیووم166-

شود (تقریلاً  4000کوووری/گرم) ] .[7در ایوون روش اسووتفاده از

حاصوول از هوودفهای هلمیوووم طلیعووی ،دیسپرسوویوم طلیعوی و

هوودفهای غنیشووده ،بهخصووود در فعالیتهووای کلینیکووی،

غنیشووده (بوورای شوورایط یکسووان پرتووودهی و فاصووله زمووانی

ترجیح داده میشود .زیرا استفاده از هدفهای طلیعی ،منجر بووه

سردشدن) محاسله گردیده و با یکوودیگر مقایسووه شووده اسووت.

تولیوود مقووادیر کمووی از دیسپرسوویوم 8/1( 157-سوواعت) و

عالوهبوور ایوون ،اکتیویتووه ویووژه دیسپرسوویوم 166-حاصوول از

دیسپرسووویوم 144/4( 159-روز) میگوووردد .در ایووون روش،

پرتودهی هدف دیسپرسیوم طلیعی و غنیشده محاسله شده و با

هلمیوم ،166-عالوهبر اینکووه از واپاشووی  β-دیسپرسوویوم166-

یکدیگر مقایسه گردید .بهمنظور مقایسه نتایج تئوری و تجربی،

تولید میشود ،از جذب نوترونی هلمیوووم 165-حاصلشووده از

اکتیویته دیسپرسیوم 166-و هلمیوم( 166-پس از سردشوودن و

واپاشووی  β-دیسپرسوویوم ،165-نیووز تولیوود میگووردد .بنووابراین

پس از جداسازی) ،در روش غیرمستقیم ،اندازهگیری شده و بووا

اکتیویته کل هلمیوم 166-حاصل از این روش ،جمووع اکتیویتووه

مقادیر حاصل از محاسلاد تئوری مقایسه گردیوده اسووت .الزم

هلمیوووم 166-تولیدشووده از طریووق برهمکووونش نوتووورون بووا

به ذکر است که در اندازهگیریهای تجربی ،آزمایشاد سووه بووار

هلمیوووم 165-موجووود در هوودف بهصوووورد ناخالصوووی و

تکرار شده و مقدار میانگین اکتیویتووههای انوودازهگیری شووده بووا

هلمیوم 166-حاصل شده از واکنشهای زیر است:

میانگین خطای تجربی  ،2/7%بهعنوان اکتیویته رادیونوکلیوودهای

Dy (n,  ) 165 Dy (n,  ) 166 Dy (  − ) 166 Ho

164

Dy (n,  ) 165 Dy (  − ) 165 Ho(n,  ) 166 Ho

164

روش تولید غیرمسووتقیم هلمیوووم در شووکل  1نشووان داده شووده
است.

مووورد نظوور گووزارش شووده اسووت .محاسوولاد اکتیویتووه سووایر
رادیونوکلیدها در مطالعاد پیشین آورده شده است [.]15 ،14

 .2محاسبات پرتودهی
 .1.2محاسبات پرتودهی هدف هلمیوم طبیعی
هلمیوووم 166-را میتوووان بووا بملوواران نوووترونی هوودف Ho

165

بهصورد مستقیم تهیه کرد.
Ho (n,γ)166Ho

165

شکل  2نوکلیدها و رادیونوکلیدهای تولیدشده در اثر پرتوودهی
هلمیوووم 165-را نشووان میدهوود .بووهمنظور تعیووین اکتیویتووه
شکل ( :)1تولید هلمیوم 166-بهروش غیرمستقیم در راکتور ].[7

رادیونوکلیوود هلمیوووم ،166-معووادالد دیفرانسوویل مربوطووه
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است .برای حل عووددی معووادالد دیفرانسوویل از تووابع ode45

 tاست .سطح مقطع جذب نوترون توسط هر هسووته  iو تولیود

اسوووتفاده شووده اسووت .در ایوون مطوووالعه ،یووک میلووویگرم از

نوکلید بعدی  ،i+1بووا

 σiنشووان داده شووده اسووت λi .ثابووت

هل وومیوم ،165-بوورای موودد هفووت روز در شووار )(n/cm2.s

واپاشی هر نوکلید میباشد .سطح مقطعها و ثابتهووای واپاشوی

 3×1013در نظر گرفته شد .بهعلت نوواچیزبودن مووواد تولیدشووده

استفاده شده در معادالد از سووایت آ انووس بینالمللووی انوور ی

در درجاد باالتر در تولیووداد زنجیوورهای ،از تولیوود ایوون مووواد

اتمووی اسووتخراج شووده اسووت .تعووداد هسووتههای هوور یووک از

صرفنظر شده است.

رادیونوکلیدهای فوق برحس
167

166

5

بهدست آمده و اکتیویته آنها نیز با اسووتفاده از رابطووه Ai(t)=λi

165

2

1

169

8

7

6

168

167

166

4

4

Ho

Er
Ho

Er
Ho

زمان با حل همزمان معووادالد و

محاسووله مقووادیر ) Ni(tبووا اسووتفاده از نرمافووزار MATLAB

168

Er

i+1

Er
Ho

) Ni(tمحاسله میگردد.

شکل ( :)2طرح شماتیک واپاشییی و شییمارهگذاری رادیوایزوتوپهییای
هلمیوم طبیعی تحت پرتودهی نوترون حرارتی و محصوالت تولیدی.

با استفاده از شکل  ،2معادالد دیفرانسوویل مربوطووه نوشووته
شده و از حل همزمووان ایوون معووادالد ( ،)1-9مقوودار اکتیویتوه
برحس و

زمووان (هفووت روز پرتووودهی و هفووت روز پووس از

پرتودهی) برای رادیونوکلیدهای مختلووت تولیدشووده ،بهدسووت
آمده است.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

dN1
= − N112 − N1120
dt
dN 2
= N112 − N 2 2 − N 2 23
dt
dN 20
= N1120 − N 2020 − N 20 203
dt
dN 3
= N 2 23 + N 20 203 − N 3 34 − N 33
dt
dN 4
= N 3 34 − N 4 45 − N 4 4
dt
dN5
= − N5 56 + N 2 2 + N 20 20
dt
dN 6
= − N 6 67 + N5 56 + N33
dt
dN 7
= N 6 67 − N 7 78 + N 4 4
dt
dN8
= N 7 78 − N8 89 − N88
dt

 .2.2محاسبات پرتودهی هدف دیسپرسیوم طبیعی
دیسپرسیوم طلیعی از هفت ایزوتوپ دیسپرسیوم ،شامل Dy
(Dy ،)0%/06

158

(Dy ،)0%/1

160

161

(Dy ،)2%/34

156

(،)18%/9

 )24%/9( 163Dy ،)25%/5( 162Dyو  )28%/2( 164Dyتشوووکیل
شده است .یک میلیگوورم از دیسپرسوویوم طلیعووی بوورای موودد
هفت روز در شار ) 3×1013 (n/cm2.sدرنظرگرفته شد .بهعلت
نوواچیزبودن مووواد تولیدشووده در درجوواد بوواالتر در تولیووداد
زنجیوورهای ،از تولیوود ایوون مووواد صوورفهنظر میشووود .ترتیوو
قرارگیری رادیوایزوتوپهای دیسپرسیوم و هلمیوم در شووکل 3
آورده شده است.
با استفاده از شکل  ،3معادالد دیفرانسیل تولید و فروپاشی
مربوطه نوشته شده (معادالد  )30-10و از حل این معووادالد،
مقدار اکتیویته برحس

زمان (هفت روز پرتودهی و هفووت روز

پس از پرتودهی) برای رادیونوکلیوودهای مختلووت تولیود شووده
(،166Ho ،167Dy ،166Dy ،165mDy ،165Dy ،159Dy ،157Dy
 (168Ho ،167Ho ،166mHoبهدست آمده است.
()10
()11

dN1
= − N112
dt

dN 2
= N112 − N 2 2 − N 2 23
dt
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dN 3
= N 2 23 − N 3 34
dt

()12

dN 4
= N 3 34 − N 4 4 − N 4 45
dt

()13

dN 5
= N 4 45 − N 5 56
dt
dN 6
= N 5 56 − N 6 67
dt

()15

dN 7
= N 6 67 − N 7 78
dt

()16

dN8
= N 7 78 − N8 89
dt

()17

dN 9
= N8 89 − N 9 910 − N 9 9100
dt

()18
()19

dN10
= N 9 910 − N101011 − N1010 + 0.9776 N100100
dt
dN100
= N 9 9100 − N100 100 − N10010011
dt

()20

dN11
= N10010011 + N101011 − N111112 − N1111
dt
dN12
= N111112 − N121213 − N12 12
dt

()22

dN13
= N121213 − N131314 − N1313
dt

()23

dN14
= N131314 − N1414 − N14 14
dt

()24

dN15
= N10 10 + 0.022 N100100 − N151516
dt

()25
()26

dN16
= N151516 − N1616 + N1111 − N161617
dt
dN160
= N1515160 − N16016017 − N160160
dt

()27
()28
()29
()30

dN17
= N161617 + N16016017 − N171718 − N17 17 + N12 12
dt
dN18
= N171718 − N181819 − N1818 + N1313
dt
dN19
= N181819 − N191920 − N1919 + N1414
dt

شکل ( :)3طرح شماتیک واپاشی و شمارهگذاری رادیوایزوتوپهای دیسپرسیوم طبیعی تحت پرتودهی نوترون حرارتی و محصوالت تولیدی.

 .3.2محاسبات پرتودهی هدف دیسپرسیوم غنیشده

همانند محاسلاد مربو به پرتودهی هدف دیسپرسیوم طلیعی،

در این روش ،یک میلیگرم از دیسپرسیوم غنیشده (با درصوود

معووادالد دیفرانس ویل تولیوود و فروپاشووی هوودف دیسپرسوویوم

غناء  )%96/4برای مدد هفت روز در شووار )3×1013 (n/cm2s

غنیشده نیز با استفاده از شووکل  4نوشووته شووده و از حوول ایون

قرارگیووری رادیوایزوتوپهووای

زمان (هفت روز پرتووودهی و

درنظرگرفتووه شوود .ترتیوو

دیسپرسیوم و هلمیوم در شکل  4آورده شده است.

معادالد ،مقدار اکتیویته برحس

هفت روز پس از پرتووودهی) بوورای رادیونوکلیوودهای مختلووت
تولیدشده ،بهدست آمده است.

 .3آزمایشهای تجربی
 .1.3مواد و تجهیزات
شکل ( :)4طرح شماتیک واپاشی و شمارهگذاری رادیوایزوتوپهای
دیسپرسیوم غنیشده تحت پرتودهی نوترون حرارتی و محصوالت
تولیدی.

برای جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم ،از  LN2رزین با انوودازه
مووش  50-20میکرومتوور سوواخت شوورکت  eichromآمریکووا

Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir at 16:28 +0430 on Tuesday May 18th 2021

()14

()21

57

نفیسه سالک ،سارا وثوقی* و علی بهرامیسامانی

58

جلد هشتم ،شماره 6

اسووووتفاده شوووود .پووووودر نیتراددیسپرسوووویوم طلیعووووی

پرتودهی یک میلیگرم  Dy(NO3)3.5H2Oبهمدد  7روز در شار

) (Dy(NO3)3.5H2Oاز شوووورکت  Aesar Alfaآمریکووووا و

 3×1013 ncm-2s-1و سردشدن نمونه بهمدد سه روز

اکسیددیسپرسیوم غنیشده ( )Dy2O3)164Dy: 96/4%از شرکت
 Aldrichتهیه و برای پرتودهی مورد استفاده قوورار گرفووت .در

حل نمودن نمونه در  1100میکرولیتر از اسیدنیتریک  0/05موالر و همزدن

ایوون آزمایشوواد ،بووهمنظور تعیووین مقووادیر النتانیوودها ،دسووتگاه
اسپکترومتری گاما مد  SILENAساخت کشور ایتالیا مجهووز

بارگذاری محلو حاوی  1/02میلیکوری از هلمیوم 166-و  0/91میلیکوری
از دیسپرسیوم 166-روی ستون  LN2رزین

به آشکارساز  HPGeاستفاده گردید.

شستشوی) (washستون با  30میلیلیتر اسیدنیتریک  0/1موالر

 .2.3آمادهسازی نمونه برای پرتودهی
 1میلیگرم از دیسپرسیوم ،در داخل آمپو های کوووارتز ریختووه

شویش( )elutionستون با 200میلیلیتر اسیدنیتریک  1/5موالر

شده و مهروموم میشود .نمونووهها داخوول کنهووای آلومینیووومی
قرار داده شده و سپس برای پرتودهی به راکتور (قل

راکتور و

%Ho

%Dy

BV

<% 0.01

%95

14-20

%93

<%0.1

23-34

بهترین موقعیت) فرستاده شد .پس از ترخیف از راکتور ،نمونه
سرد شده و سپس در  1100میکرولیتر از محلو 0/05 HNO3

شکل ( :)5فرآیند سداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم با استفاده از روش

موووالر حوول گردیدنوود 100 .میکرولیتوور از نمونووه حلشووده ،بووا

کروماتوگرافی استخراسی.

استفاده از دسووتگاه اسووپکترومتری گامووا مجهووز بووه آشکارسوواز
 HPGeمورد ارزیووابی قوورار گرفتووه و اکتیویتووه نمونووهی اولیووه

 .4نتایج

بهدست آمد.

 .1.4نتایج محاسبات پرتودهی هدف هلمیوم طبیعی
نمودارهووای اکتیویتووه رادیونوکلیوودهای مختلووت تولیدشووده

 .3.3فرآینییید سداسیییازی بیییهروش کرومیییاتوگرافی

برحس

استخراسی

برای هفت روز پرتووودهی و هفووت روز پووس از پرتووودهی ،در

همانطور که در بخش مقدمووه توحوویح داده شوود ،تولیوود مولوود

شکل  6نشان داده شده است.

166

درونتنی Dy/166Ho

زمان در ازای پرتودهی  1میلیگوورم از هلمیوووم،165-

مستلزم جداسازی رادیونوکلید مادر از

دختوور میباشوود .در ایوون پووژوهش از روش کروموواتوگرافی

 .2.4نتایج محاسبات پرتودهی هدف دیسپرسیوم طبیعی

استخراجی ملتنیبوور  Lnرزیوون اسووتفاده شووده اسووت .جزئیوواد

نمووودار اکتیویتووه برحسوو

بهینهسووازی روش جداسووازی کروموواتوگرافی اسووتخراجی ،در

دیسپرسیوم و هلمیوم تولیدشده ،بوورای هفووت روز پرتووودهی و

مقاالد پیشین نویسندگان آورده شده است ]16و .[17خالصووه

هفت روز پس از پرتودهی هدف دیسپرسیوم طلیعووی بووهترتی

روش جداسازی برای هوودف دیسپرسوویوم طلیعووی در شووکل 5

در شکلهای  7و  8نشان داده شده است.

آورده شده است.

زمووان رادیونوکلیوودهای مختلووت
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سدول( :)1اکتیویته رادیونوکلیدهای حاصل از پرتودهی هدف
دیسپرسیوم طبیعی بالفاصله پس از پرتودهی و سه روز پس از سردشدن.
اکتیویته بالفاصله پس
از اتمام

رادیونوکلید

پرتودهی()mCi

پرتودهی یک میلیگرم از هدف هلمیوم طبیعی برحسب زمان.

سردشدن()mCi

Dy-157

0/06

0/0001

Dy-159

0/004

0/004

Dy-165

2130/9

1/14×6-10

Dy-165m

1361/3

3/33× 10

Dy-166

2/13

1/157

Dy-167

0/0003

1/6×213-10

11-

17-

Dy-168

6/39× 10

Ho-166

3/67

1/8

Ho-166m

6/52×7-10

6/52×7-10

Ho-167

0/005

10-

Ho-168

8-

160-

7/89× 10

10

160-

×1/4

4/96× 10
10

×2/1

 .3.4نتییایج محاسییبات پرتییودهی هییدف دیسپرسیییوم
غنیشده
نمووودار اکتیویتووه برحسوو
شکل ( :)7نمودار اکتیویته رادیونوکلیدهای دیسپرسیوم تولیدشده در
پرتودهی یک میلیگرم از هدف دیسپرسیوم طبیعی برحسب زمان.

زمووان رادیونوکلیوودهای مختلووت

دیسپرسیوم و هلمیوم تولیدشده ،بوورای هفووت روز پرتووودهی و
هفت روز پس از پرتودهی هدف دیسپرسیوم غنیشده بهترتی
در شکلهای  9و  10نشان داده شده است.
اکتیویتووه رادیونوکلیوودهای تولیدشووده بالفاصووله پووس از
پرتودهی و نه روز پس از سردشدن محاسله شده و در جوودو
 2آورده شده است.

شکل ( :)8نمودار اکتیویته رادیونوکلیدهای هلمیوم تولیدشده در
پرتودهی یک میلیگرم از هدف دیسپرسیوم طبیعی برحسب زمان.

با توجه به اینکه از زمان ترخیف نمونه از راکتور تا شروم
فرآیند جداسازی ،حداقل سه روز زمان صرف میشود ،اکتیویته
رادیونوکلیدهای تولیدشده بالفاصله پس از پرتودهی و سه روز
پس از سردشدن محاسله شده و در جدو  1آورده شده است.

شکل ( :)9نمودار اکتیویته رادیونوکلیدهای دیسپرسیوم تولیدشده در
پرتودهی یک میلیگرم از هدف دیسپرسیوم غنیشده برحسب زمان.
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حاصل از پرتودهی هدف دیسپرسوویوم طلیعووی و غنیشووده (بووا
فرض بازدهی جداسازی  )%100برای شرایط یکسان ،بووهترتی
در جدو های  3و 4آورده شده است.
سدول( :)3اکتیویته ویژه دیسپرسیوم 166-حاصل از پرتودهی هدف
اکتیویته ویژه دیسپرسیوم)mCi/ mg( 166-
زمان

شکل ( :)10نمودار اکتیویته رادیونوکلیدهای هلمیوم تولیدشده در
پرتودهی یک میلیگرم از هدف دیسپرسیوم غنیشده برحسب زمان.
سدول ( :)2اکتیویته رادیونوکلیدهای حاصل از پرتودهی هدف
دیسپرسیوم غنیشده بالفاصله پس از پرتودهی و نه روز پس از
سردشدن.
اکتیویته بالفاصله پس
رادیونوکلید

از اتمام
پرتودهی()mCi

Dy-165

23167/5

زمان

پس از 7

رسیدن

رسیدن

روز

 165Dyبه

 165Dyبه

پرتودهی

 %5مقدار

 %1مقدار

اولیه

اولیه

دو روز

یک روز

سرد

سرد شدن

شدن

پرتودهی
دیسپرسیوم

6 /46

5 /92

5 /66

4 /29

5 /27

طلیعی
پرتودهی

اکتیویته پس از نه روز

دیسپرسیوم

سرد شدن()mCi

غنی شده

22 /29

20 /98

19 /58

15 /2

18 /21

0
17-

Dy-165m

14808/5

4/67× 10

سدول( :)4اکتیویته ویژه هلمیوم ،166-حاصل از پرتودهی هدف های

Dy-166

57/1

9/14

هلمیوم ،165-دیسپرسیوم طبیعی و دیسپرسیوم غنیشده.

Dy-167

0/03

0

اکتیویته ویژه هلمیوم)mCi/ mg( 166-

Dy-168

8-

1/89× 10

0

زمان

Ho-166

70/15

13/56

رسیدن

رسیدن

Ho-166m

6-

7/56× 10

6-

165

165

Ho-167

0/21

22-

2/59× 10

Ho-168

1/16×5-10

0

پس از 7

7/57× 10

همانگونووه کووه طلووق جوودو ها دیووده میشووود ،در روش
غیرمسوووتقیم ،ناخالصوووی اصووولی دیسپرسو وویوم مربوووو بوووه
دیسپرسیوم 165-است (با توجه به مقدار نسلتاً باالی اکتیویتووه).

روز
پرتودهی

پرتودهی
هلمیوم165-

Dy

به %5

به %1

مقدار

مقدار

اولیه

اولیه

-

-

یک روز

دو روز

سرد

سرد

شدن

شدن

161 /37

86 /74

پرتودهی
دیسپرسیوم

502

451

425 /5

351 /62

277 /48

طلیعی

بنووابراین بوورای تعیووین زمووان بهینووه جداسووازی دیسپرسوویوم از

پرتودهی

هلمیوم ،مقدار دیسپرسیوم 165-پس از پرتودهی مهم میباشد.

دیسپرسیوم

بنووابراین محاسوولاد اکتیویتووه ویووژه بوورای زمانهووای رسوویدن

296 /29

Dy

زمان

444 /5

407 /14

376 /5

352 /42

272 /38

غنیشده

دیسپرسیوم 165-به  %5مقدار اولیه ،به  %1مقدار اولیه ،یک روز

همانگونه که در جوودو  3دیووده میشووود ،اکتیویتووه ویووژه

پس از پرتودهی و دو روز پس از پرتودهی انجام شووده اسووت.

دیسپرسوویوم 166-حاصوول از پرتووودهی دیسپرسوویوم غنیشووده

بهمنظور مقایسه ،اکتیویته ویژه دیسپرسیوم 166-و هلمیوم166-

نسلت به دیسپرسوویوم طلیعووی بوواالتر اسووت .بنووابراین در مولوود
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سدول ( :)6مقایسه نتایج تئوری و تجربی اکتیویته رادیونوکلیدهای

درونتنووی دیسپرسوویوم /166-هلمیوووم 166-بوورای رسوویدن بووه

 166Dyو  166Hoحاصل از پرتودهی هدف دیسپرسیوم غنیشده.

اکتیویته ویووژه بوواالتر دیسپرسوویوم ،166-بهتوور اسووت از هوودف
دیسپرسیوم غنیشده برای پرتودهی استفاده شود.

شار

اکتیویته دیسپرسیوم-

نوترون

( 166میلیکوری)

طلق جدو  4مشاهده میشود که اکتیویته ویووژه هلمیوووم166-

حرارتی

پس از پرتودهی ،بیش از سووه برابوور اکتیویتووه ویووژه حاصوول از
پرتودهی هلمیوم 165-میباشد ،که این امر خود یکی دیگوور از
مزایای مولد مذکور است.

-

( n.cm
2 -1

)s
13

3×10

درصد
خطای

اکتیویته هلمیوم166-
(میلیکوری)

درصد
خطای

محاسلاد

اندازهگیری

نسبی

محاسلاد

اندازهگیری

نسبی

تئوری

تجربی

()%

تئوری

تجربی

()%

9 /14

9 /38

2/6

13/56

13/95

2/8

در جدو های  5و  6مشاهده میشود کووه نتووایج تئوووری و
تجربی همخوانی خوبی دارند (میووانگین خطووای نسوولی تقریلواً
 11%برای هدف طلیعووی و  3درصوود بوورای هوودف غنیشووده).

 .4.4مقایسه نتایج تئوری و تجربی

تفاود در اکتیویتههای مشاهدهشده میتوانوود بووهدالیلی ازقلیوول

بوووهمنظور مقایسوووه نتوووایج تجربوووی و تئووووری اکتیویتوووههای

اختالف سطح مقطع و ثابت واپاشی استفادهشده در محاسوولاد

دیسپرسیوم 166-و هلمیوم ،166-معادالد مربو به پرتووودهی

تئوری که از مراجع معینی استخراج شدهاند بووا مقووادیر واقعووی،

هدف دیسپرسیوم طلیعووی بوورای دو شووار نوووترونی n.cm-2s-1

تغییر قدرد راکتور ،کوواهش یووا افووزایش شووار راکتووور بووهعلت

 5×1013و ( 3×1013شرایط کاری راکتور تهران در زمووان انجووام

حضور نمونههای مجاور در راکتور علیالخصووود هنگامیکووه

تح ووقیق) و دیسوووپرسیوم غنویش ووده بوورای ش ووار نوت وورونی

نمونهها جذبکنندهی قوی نوترونی باشند و همچنووین خطووای

 3×1013 n.cm-2s-1بووا اسووتفاده از نرمافووزار  MATLABحوول

شمارش دستگاه اسپکترومتری گامووا ناشووی گووردد .بنووابراین بووا

شووده و از آنجاییکووه پووس از پرتووودهی هوودفهای طلیعووی و

توجه به تطابق خوب نتایج تئوری و تجربی ،بووهمنظور تخمووین

بهموودد سووه و نووه روز خنووک

اکتیویته رادیونوکلیدها در هر زمان ،میتوان از نتایج محاسوولاد

غنیشووده ،نمونووهها بووهترتی

میشدند ،مقدار اکتیویته بهدست آمده برای این دو رادیونوکلید

تئوری استفاده نمود.

در زمانهووای ذکرشووده محاسووله شووده و بووا نتووایج تجربووی

 .5.4نتایج سداسازی بهروش کروماتوگرافی استخراسی

اندازهگیریشده مقایسه گردیده است .نتایج در جوودو های  5و

نتایج جداسازی بهروش کروماتوگرافی اسووتخراجی ،بهصووورد

 6نشان داده شده است.

کامل در مقاالد پیشووین نویسووندگان آورده شووده اسووت ].[17

سدول ( :)5مقایسه نتایج تئوری و تجربی اکتیویته رادیونوکلیدهای

بووهطور خالصووه ،جداسووازی کمووی بووین  166Dyو  166Hoبووا

 166Dyو  166Hoحاصل از پرتودهی هدف دیسپرسیوم طبیعی.

خلود رادیونوکلیدی  >%99و بازده جداسازی  ،%95در یووک

شار

اکتیویته دیسپرسیوم-

نوترون

( 166میلیکوری)

حرارتی

درصد
خطای

اکتیویته هلمیوم166-
(میلیکوری)

درصد

ستون  Lnرزین حاصوول گردیوود .کنتوور کیفووی دیسپرسوویوم و

خطای

هلمیوم تولیدشده از فرآینوود جداسووازی بووهمنظور تولیوود مولوود

محاسلاد

اندازهگیری

نسبی

محاسلاد

اندازهگیری

نسبی

تئوری

تجربی

()%

تئوری

تجربی

()%

5×10

3 /15

3 /45

8 /6

4 /91

5 /4

9

3×10

1 /15

1 /32

12 /8

1 /8

2 /1

14 /2

-

( n.cm
2 -1

)s
13
13

درونتنی  ،166Dy/166Hoبا استفاده از روش آنالیز طیووت اشووعه
گاما انجووام شووده اسووت .شووکل  11طیووت اشووعه گامووا هوودف
پرتودهیشده و محصو نهایی حاصل از فرآینوود جداسووازی را
نشان میدهد.
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نتووایج تجربووی نشووان داد کووه بووهمنظور تخمووین اکتیویتووه
 میتوان از نتایج محاسوولاد تئوووری،رادیونوکلیدها در هر زمان
 از آنجاییکه در جریان تولیوود مولوود، عالوهبراین.استفاده نمود
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 محاسوولاد، تولیوود میشووودNCA  بهصورد166Ho ،درونتنی
 بهمنظور مقایسه بووا روش،166-مربو به اکتیویته ویژه هلمیوم
 نتایج محاسلاد مربو به اکتیویتوه ویووژه. انجام گرفت،مستقیم
 حاصوول از پرتووودهی166-نشان داد که اکتیویته ویووژه هلمیوووم
 تقریلاً بیش از سه برابر اکتیویته، طلیعی و غنیشده-دیسپرسیوم
 با درنظرگوورفتن. میباشد165-ویژه حاصل از پرتودهی هلمیوم

 محصول:) هدف پرتودهیشده و (ب:) طیف پرتو گاما (الف:)11(شکل
.[17] نهایی بعد از سداسازی

نتووایج محاسوولاد و بووا لحووا کردن مزایووای ایوون نوووم مولوودها
همچون تحویل دز بیشتر در بافت هدف و حفا ت بیشتر از

 نتیجهگیری.5

 میتوان اذعان داشت که بووهمنظور سووایش،بافتهای غیرهدف

،166Dy/166Ho  محاسلاد تئوری مولد درونتنی،در این مطالعه

 مولووود درونتنوووی،مغوووز اسوووتخوان و رادیوسوووینووکتومی

 با استفاده از نتایج بهدست.در راکتور تحقیقاتی تهران انجام شد

 نسوولت بووه رادیوداروهووای مرسوووم کاندیوود166Dy/166Ho

166- امکووان تولیوود اکتیویتووه قابوول قلووو از دیسپرسوویوم،آمده

.مناس تری میباشد

(بهمنظور تولید مولد درونتنی) در شار نوترونی راکتووور تهووران
 مقایسووه نتووایج حاصوول از محاسوولاد و.مورد تأیید قرار گرفت
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