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چکیده
استتتفاده از رادیوداروها براي درمان ،تستتکیک و کنترض بازتتی از بیماريها در پزشتتکی هستتتهاي از اهمیت بستتیار زیادي برخوردار استتت .انتخاب
رادیونوکلئیتد براي کتاربردهتاي درمتانی بته عوامتل مختلفی ازجملته نیمته عمر ،اکتیویتته ویژه ،نو و انرژي پرتوي ستتتا شتتتده از ن ،بستتتتگی دارد.
پرازئودیمیوم 143-یک رادیونوکلئید با نیمهعمر بلند و گستتیلنده هره بتاي خالا استتت .ایک رادیونوکلئید خصتتوصتتیال م لوب هستتتهاي جهت
کاربتتردهاي درمانی در پزشکی هستهاي دارد و میتوان ن را بهروش غیرمستقیم و از پرتودهی سریم بیای تولیتتد کتترد .در ایک تحقیق تولیتتد
 Pr-143بتتتتته دو روش محاستباتی و تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت .مدلزمان پرتودهی بهینه و مدلزمان بهینه پس از پرتودهی از ریق حل
همزمان ماادلههاي دیفرانستیلی زنجیرههاي واپاشتی براي هدف ستریم بیای بهدستت مد .نتایج نشتان داد که مدلزمان پرتودهی بهینه 5 ،روز و
مدلزمان خنکستازي  4روز میباشتد .با توجه به اختالف نستبی  4/6درصتدي بیک نتایج تجربی و محاستباتی ،اندازهگیري تجربی اکتیویته با نتایج
محاسباتی سازگاري خوبی دارند و میتوان نتیجه گرفت که براي تولید بیشینه اکتیویته رعایت شرایط فوق مهم است.

کلیدواژگان :سریم بیای ،پرازئودیمیم ،143-رادیونوکلئید درمانی ،پرتودهی نوترونی ،راکتور تحقیقاتی تهران.

شترو استتفاده از روش درمانهاي هدفمند در پزشتکی هستتهاي

درمورد محصتوتل دیگر هم گزارش شتده و باید به نها توجه

از حدود  80ستتاض قبل بود .درمان با استتتفاده از رادیونوکلئیدها

کرد .نتیبتاديهتاي نشتتتاندارشتتتده بتا مواد رادیواکتیو م تل

در دهه گذشتته با استتفاده روزافزون از محصتوتل تستکیک درد

نتیبتاديهتاي مونوکلونتاض کتانژوگتهشتتتده بتا  90Y-DOTAو

متاستتازي استتخوان و رادیوستینوویورتز همراه شتده استت .البته

عوامتل ویژه گیرنتده م تل  90Y-DOTA-Octreotideبرخی از

در ایک راب ته ،روش درمتان بتا یتد رادیواکتیو براي اختالتل

محصتوتتی هستتند که به ور گستترده براي درمان انوا مختلف

تیروئیتدي و همچنیک یتافتتههتاي امیتدوارکننتده ازستتتوي محققیک

تومورها بررستتی و گزارش شتتدهاند [ .]1انتخاب رادیونوکلئید
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براي کاربردهاي درمانی به عوامل مختلفی بستتتگی دارد .برخی

در روابتط ،اکتتتیتویتتتته رادیتونتوکتلتئتیتتد تتربتیتوم 161-و تتمتتام

از ایک عوامتل شتتتامتل ایک موارد میشتتتونتد :ویژگیهتاي پرتو

نتاختالصتتتیهتاي تولیتدي مورد محتاستتتبته قرار گرفتت .نتتایج

منتشترشتده ونو و انرژي پرتون نیمهعمر ،اکتیویته ویژه ،ستهولت

محتاستتتبتال نظري نشتتتان داد کته تولیتد تربیوم 161-بتهروش

مصتترف ،فراوانی بیای نوکلئید هدف ،خلوص رادیونوکلئیدي

مستتتتقیم ،بتهعللی چون اکتیویتته نتاچیز تولیتد شتتتده و خلوص

و امکان تولید رادیونوکلئید در فرم مناستتک کاربرد .براي درمان

رادیونوکلئیدي پاییک بهعلت وجتتتتتتود غیتتترقابتتتلاجتنتتتاب

بتتالینی رادیونوکلئیتتدي وRNTن ماموتً از رادیونوکلئیتتدهتتاي

تربیتتوم 160-در راکتتتور تحقیقاتی تهتتران بهصرفه نختتواهد

گستیلکننده بتا استتفاده میشتود .وجود گستیلهاي گاما بهمیزان

بتود [.]3

کم ،ستبک تستهیل تصتویربرداري و تخمیکهاي دزیمتري خواهد

در کاري که توستتط حستتینی و همکاران انجام شتتد ،روش

شتد .اگرچه درحاض حاضتر از رادیونوکلئیدهاي زیادي در RNT

تولیتد پرومتیم بتا پرتودهی نوترونی نئودیمیم مورد بررستتتی

استتفاده میشتود ،تحقیق براي پیدا کردن رادیونوکلئیدهاي بیشتتر

تجربی و نظري قرار گرفت .در ایک روش براي بهدستت وردن

بتا ویژگیهتاي م لوب درمتانی همچنتان ادامته دارد [ .]2اغلتک

مقتادیر  147Pmموردانتظتار ،بتا توجته بته نیمتهعمر متادر و دختر،

رادیونوکلئیدهاي درمانی در راکتورهاي هستتهاي تولید میشتوند

بتایتد زمتان تزم براي واپتاشتتتی متادر و تولیتد ایک رادیوایزوتوپ

و اساساً از واکنش  n,γبهدست می یند.

حتی تا  1/5ساض درنظر گرفته شود .در ایک تحقیق بررسی نتایج

پرازئودیمیوم 143-رادیونوکلئید بتاگستیل با نیمهعمر 13/57

بهدستتت مده از زمایشهاي تجربی و مقایستته نها با مقادیر

روز و انرژي بتاي  937کیلوالکترونولت وkeVن میباشتتد؛ ایک

نظري و محاستباتی ،ت ابق قابلقبولی را در محدوده اعداد نشتان

ویژگیهتتا براي کتتاربرد بتتهروش  RNTجتتذاب هستتتتتنتتد.

میدهد [.]4

 T1 / 2 = 33.04hاستتت .بنابرایک پرازئودیمیم 143-را بهوستتیله

کمتک برنامهنویستتتی متلتک ،شتتترایط بهینته براي تولیتد همزمان

فااضسازي نوترونی از ماده هدف از جنس سریم در یک راکتور

 186Reو  188Reبتهروش مستتتتقیم و از پرتودهی رنیم بیای

هستتهاي میتوان تولید کرد و بههمیک دلیل میتوان ن را به فرم

ارزیتابی و بتهدستتتت ورده شتتتد و اکتیویتته محصتتتوتل و

بتدون حتامتل بتهدستتتت ورد .بنتابرایک  143Prیتک مکمتل ایتده ض

ناخالصتتیها براي زمان پرتودهی  2تا  7روز محاستتبه میگردد.

براي  32Pپرمصتتترف بتهحستتتتاب می یتد و  T1/ 2 = 14.3dو

در ایک محتاستتتبتال  4روز پرتودهی و یتک روز خنتکستتتازي

 E (max) = 1.71MeVن ،چون انرژي بتتاي پتاییکتر و نیمتهعمر

بهعنوان زمان بهینه مارفی میشتوند تا ناخالصتیهایی که در ایک

مشتتتابته دارد .بتهعالوه  ،143Prکته جزء گروه تنتتانیتدهتا استتتت،

روش تولید می شتود در رادیودارو نهایی تاثیري نداشتته باشتد و

عملکرد شیمیایی مشابه لوتسیوم ،ساماریوم و هولمیم که درحاض

نیازي به فرایند جداسازي نباشد [.]5

حاضر کاربردهاي درمانی زیادي دارند ،نشان میدهد.

در فاتالیتت دیگري کته توستتتط پورحبیتک و همکتاران انجتام

در تحقیقی کته توستتتط شتتتریفی و همکتاران انجتام شتتتد،

گرفتت ،دو رادیوایزوتوپ رنیوم و 186Reو 188Reن بتهصتتتورل

روشهاي تولیتد تربیوم ،161-به دو روش تئوري و عملی مورد

عملی در شترایط بهینه ،که توستط محاستبال نظري انجام شتد،

ارزیتتابتی قترار گترفتتت .در روش تئتوري ،بتتا حتتل متاتتادتل

تولید گردید و 186Reو  188Reمیتوانند در ازبیکبردن تومورهاي

دیفرانستتیلی زنجیرهاي واپاشتتی و با اعماض مقادیر ثابت موجود

سر انی مفید واق شوندن .دادههاي نظري با نتایج تجربی ت بیق
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ختتتوبی دارند و حداک ر خ تتتاي نسبی برابر  8درصد بهدست

خواهتد گرفتت .همننیک تاییک متدلزمتان پرتودهی و متدل

می ید [.]6

خنکستتتت تازي بهینتتت ته ،براي داشتتک بیشتتریک اکتیویتتتت ته

در تحقیقی دیگر از ویمالنال و همکاران ،به تفصتیل درباره

پرازئودیمیم 143-مورد بررستی قرار خواهد گرفت و نهایتاً ایک

جداستتتازي و خالاستتتازي پرازئودیمیوم 143-که در راکتور

رادیونوکلئید براي اولیکبار در کشتور بهوستیله راکتور تحقیقاتی

تولید شتتده ،پرداخته میشتتود .در ایک مقاله نمونههایی با وزن

تهران تولید میگردد.

 10-500 mgستتتریم مونیومستتتولفتال و ستتتریماکستتتیتد در
کپستتتوضهتتاي لومیتنتیتومی قرار میگیترنتتد و در راکتتور مرکز
تحقیقتال بمبئی هنتد بتهمتدل  7روز درمارض شتتتار تقریبی
 1×1013قرار میگیرند .پس از خالاسازي پرازئودیمیوم،143-
ایک رادیونوکلئید را با هیدروکستی پاتیت نشتاندارسازي میکنند.
ایک رادیونوکلئیتد میتوانتد جهتت درمتان تومورهتاي نزدیتک بته
س ح پوست مناسک میباشد [.]7
تومیتتارو و همکتارش در تحقیقی بته تولیتد پرازئودیمیم143-
از پرتتتتتتتودهی اورانیم پرداختنتتد .هتتدف نهتتا از تولیتتد
پرازئودیمیم 143-به ایک روش ،رستم منحنی واپاشتی ،مقایسته
انرژي بیشتینه هرال بتاي واپاشتی رادیونوکلئید و نیز نیمهعمر ن
در برابر مقتادیر تجربی در ن زمتان بود .اورانیومدياکستتتیتد در
راکتور  JRR-1بهمدل  5ستتاعت تحت شتتار نوترونی 5×1011
قرار گرفتت .نتان زمتان خنتکستتتازي را  2روز درنظر گرفتنتد.
دراثر شتکافت اورانیوم ،ستریم 143-بهعنوان یکی از محصتوتل
شتکافت تولید میشتود .ایک رادیونوکلئید به پرازئودیمیوم،143-
یانی دخترهستتتهاش ،واپاشتتیده میشتتود .بدیکمنظور پس از 5

 .2مواد و روش
 .1.2روش محاسباتی
محتاستتتبتال هستتتتتهاي و بررستتتی تئوري میزان اکتیویتته
رادیونوکلئیتدهتا نقش کلیتدي در امکتانستتتنجی تولیتد و ارزیتابی
نها ایفا میکنند .ایک امر مهم غالباً توستط نرمافزارها و کدهاي
محاسباتی که براي ایک منظور توساه یافتهاند ،صورل میپذیرد.
در ایک تحقیق از نرمافزار  MATLABبراي محاستبال مربو ه
استتتتفتاده شتتتد .در ایک کتار از ستتتریم بیای کته داراي چهتار
ایزوتوپ پتایتدار بتا فراوانیهتاي هکرشتتتده در جتدوض  1استتتت،
استفاده شده است .در پرتودهی سریم بیای در راکتور با توجه
به مقدار ستت ح مق

جذب نوترونی پدیده گیراندازي نوترون

و فاتتاضستتتتازي نوترونی ر میدهتتد کتته ستتتبتتک تولیتتد
رادیونوکلئیتدهتاي متوالی و پیدرپی شتتتده و درنهتایتت بتا تولیتد
ستریم 143-و واپاشتی بتاي ن ،رادیونوکلئید پرازئودیمیم143-
تولید میشود.
جدول )1( :فراوانی ایزوتوپی سریم طبیعی.

واپاشتیده شتدهاند [ .]8برخالف کار دیگران که از محصتوتل و

Ce-136

0/19

پارههاي شتتکافت و یا پرتودهی ماده هدف و بهروش مستتتقیم

Ce-138

0/25

Ce-140

88/48

Ce-142

11/08

براي تولیتد رادیونوکلئیتدهتا بهره بردنتد ،در ایک تحقیق بتهروش
غیرمستتقیم و از پرتودهی ستریم بیای بهروش محاستباتی و هم
بهروش تجتربی تولیتد پرازئتودیمیم 143-متورد ارزیابی قترار

شتکل  1رح شتماتیکی از رادیونوکلئیدهاي تولیدي محتمل
و واپاشی نها را نشان میدهد.
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شکل ( :)1طرح شماتیک رادیونوکلئیدهای محتمل تولیدی از پرتودهی سریم طبیعی (جهتنمای سبز :واکنش n,γجهتنمای قرمز :واپاشی بتامنفی
جهتنمای آبی :واپاشی بتامثبت).

بتا توجته بته ماتادلته بیتمک وBatemanن ماتادلتهي تولیتد و
واپاشی رادیونوکلید را میتوان بهصورل زیر نوشت [:]9
و1ن

) dNi (t
=    N j (t ) j →i ( E ) +  N k (t )k →i
dt
j
k
−  (t ) N i (t ) i→l ( E ) − N i (t ) i→n
l

n

که)𝑡( 𝑖𝑁 چگالی تاداد نوکلید  iدر زمان ،t

وخنتک ستتتازي و زمتان تزم براي واپتاشتتتی ستتتریم 143-بته
پرازئودیمیم 143-و فر یند رادیوشتتیمیایین  6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و
 7روز درنظر گرفته میشتتود تا مدلزمان مناستتک و بهینه براي

در فاز دوم با ثابت نگهداشتتتک زمانپ پس از پرتودهی ،مدل
میکروستتکوپی براي تبدیل نوکلید n

به نوکلید  mدر انرژي ،E
𝑚→𝑛𝜆 ثابت واپاشی براي تبدیل نوکلئید  nبه نوکلئید m

و شرایط اولیه .𝑁𝑖 (0) = 𝑁𝑖0
ماادله و1ن مجموعهاي از ماادتل دیفرانستتیل مرتبهي اوض
همگک است و میتواند بهشکل ماتریس کلی زیر نوشته شود:
و2ن

را  48ستتتتاعتتت لحتتا

کرده و زمتتان پس از پرتودهی را

باد از پرتودهی مشخا شود.

𝜑 شار کل نوترونی،
) 𝐸( 𝑚→𝑛𝜎 س ت ح مق

انجام شتده استت ،به ایک صتورل که در فاز اوض زمان پرتودهی

گرفته و محاستتبال براي تاییک مدلزمان بهینه پرتودهی انجام
میگردد.

 .2.2آزمایشات تجربی
محلوض حاوي  1میلیگرم ماده هدف ستتتریوم بیای در مپوض
کوارتز تحت جو نیتروژن حرارل  50°cداده شد .سپس کپسوض

با حل همزمان ماادتل با استتفاده از نرمافزار MATLAB

کوارتزي درون محفظتهي استتتتوانتهاي از جنس لومینیوم قرار

براي رادیونوکلئیدهایی که در راکتور تولید میشتتوند ،درنهایت

گرفته و کامالً ببند شتتده و براي پرتودهی نوترونی به راکتور

ماادلهي 𝐍 𝐀 = λما را به اکتیویتهها میرساند .مقادیر مربوط به

تحقیقتاتی تهران ارستتتاض میگردد .از اپراتور راکتور خواستتتتته

ثابتهاي واپاشتی و ست ح مق ها در ماادتل بهکاربردهشتده،

می شود تا نمونه در مکانی از قلک راکتور قرار داده شود که شار

از سایت ژانس بیکالمللی انرژي اتمی استفاده شده است [.]10

نوترونی ن نتاحیته حتدود  5×1013 cm-2s-1بتاشتتتد و زمتان

در م الاهي حاضتر ،محاستبال در دو فاز براستار پرتودهی

پرتودهی را م ابق ننه محاستبال ،زمان بهینه بهدستت وردند،

 1میلیگرم ستتریم بیای در شتتار نوترونی 5×1013 cm-2s-1

براي ماندن نمونه در راکتور تاییک میکنیم.
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پس از ترخیا نمونه از راکتور ،نمونه سترد شتده و ستپس

همان ور که از جداوض  2و  3مشتتخا استتت ،با افزایش

براي حل شتدن رستوب خشتک پرتودیده ،محلوض استیدنیتریک

زمتتتتان خنکستازي ،تاتتتتداد هستتهها و اکتیویتۀ رادیونوکلئید

10درصتتد اضتتافه شتتده و ستتپس محلوض موجود در کپستتوض

ستتتریم 143-کتاهش پیتدا میکنتد .هرچنتد ایک کتاهش مقتدار

کشتیده شتده و در ویاض خأ تخلیه میشتود.

ستتتریم 143-کته بتهعنوان یتک نتاختالصتتتی عمتل میکنتد ،امري

یف گتامتاي محلوض حتاصتتتل بتا استتتتفتاده از یتک ستتتیستتتتم

م لوب شتتمرده میشتتود و میتواند خوب باشتتد؛ ولیکک از ن

یفستنجی گاما مجهز به شتکارستاز  HPGeبهدستت می ید و

ترف ،متقتتدار و متیتزان اکتتیتویتتتته پترازئتودیتمتیتم ،143-بتتهعتنتوان

کوارتزي با سترن

محصتوض اصتلی ،پس از یک روند افزایشتی تا  4روز ،یک روند

براي اندازهگیري اکتیویته نمونه استفاده میگردد.

کاهشتتتی را تجربه میکند که براي داشتتتتک بیشتتتتریک اکتیویته
مناسک نیست.

 .3نتایج و بحث
جتتدوض  2تاتتداد هستتتتتتههتتاي رادیونوکلئیتتد اصتتتلی یانی
پرازئودیمیم 143-و رادیونوکلئید مولد ن یانی ستتریم 143-را
که از محاستبال تئوري براي پرتودهی  1میلیگرم ستریم بیای

جدول ( :)3اکتیویته سریم 143-و پرازئودیمیم 143-حاصل از پرتودهی
هدف سریم طبیعی.
مدتزمان

مدتزمان

پرتودهی

خنکسازی

(ساعت)

(ساعت)

اکتیویته رادیونوکلئید
سریم)MBq( 143-

اکتیویته رادیونوکلئید
پرازئودیمیم143-
()MBq

بهمدل  48ستاعت و پس از خنکستازي در  7روز متوالی نشتان

24

13/01

2/00

میدهد.

48

7/82

2/41

72

4/75

2/60

96

2/87

2/65

120

1/73

2/63

1/05

2/57

0/64

2/48

جدول ( :)2تعداد هستههای سریم 143-و پرازئودیمیم 143-حاصل از
پرتودهی هدف سریم طبیعی و پس از زمانهای مختلف سردشدن.
تعداد

تعداد

رادیونوکلئیدهای

رادیونوکلئیدهای

144

سریم( 143-پایان

پرازئودیمیم143-

فرآیند)

(پایان فرآیند)

168

24

2/23×1012

3/39×1012

48

1/34×1012

4/08×1012

72

8/14×1011

4/39×1012

پرازئودیمیم 143-ایک استتت که با اتمام پرتودهی ،فرایند تولید

96

4/92×1011

4/49×1012

هستتههاي ستریم 143-متوقف شتده ولی روند تولید هستتههاي

120

2/97×1011

4/45×1012

پرازئودیمیم 143-ناشتی از واپتتتتاشتی هستتتتتتۀ مادرش ،یانی

144

1/80×1011

4/35×1012

168

1/09×1011

4/20×1012

مدتزمان

مدتزمان

پرتودهی

خنکسازی

(ساعت)

(ساعت)

48

48

وجتدوض 2ن در ثتابتت واپتاشتتتی و

ln 2

𝑇 = 𝜆ن ن رادیونوکلئیتد

1/2

بتهدستتتت می یتد کته جتدوض  3میزان اکتیویتته رادیونوکلئیتدهتاي
سریم 143-و پرازئودیمیم 143-را نشان میدهد.

ستتتریم ،143-همننتان ادامته دارد کته ایک تولیتد تتا حتدود  4روز
ستتبک افزایش اکتیویته ن میشتتود ولی باد از ن چون مقدار
زیادي از ستریم به پرازئودیمیم تبدیل شتده استت و با توجه به
واپاشتتی خود پرازئودیمیم ،143-لذا ستترعت واپاشتتی از تولید
بیشتتتر شتتده و در نتیجه میزان اکتیویته ن رو به کاهش خواهد
رفت .بنابرایک مدل زمان حدود  4روز و 96ستتاعتن براي پس
از پرتودهی ،زمان بهینه تلقی شود.
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پس از اینکه مدلزمان بهینه براي پس از پرتتتودهی  4روز

همان ور که نتایج جدوض  4و  5نشتان میدهد ،هرچه زمان

تاییک شتد ،محاستبال اکتیویته ستریم 143-و پرازئودیمیم143-

پرتودهی بیشتتتر باشتتد ،اکتیویته و مقدار پرازئودیمیم 143-نیز

بتا متدل پرتودهی  1تتا  7روز انجتام گردیتد کته جتدوض  4تاتداد

بیشتتتر میشتتود ولی شتتیکپ افزایش اکتیویته کندتر میشتتود؛ به

هستتتتتههتاي رادیونوکلئیتد پرازئودیمیم 143-و رادیونوکلئیتد

عبتتارتی دیگر ،هرچتته روزهتتاي پرتودهی میگتتذرد ،افزایش

ستتتریم 143-را کته از پرتودهی  1میلیگرم ستتتریم بیای بتا

اکتیویته نسبت به روز قبلش افزایش کمتري ختتواهد داشت .از

مدلزمانهاي مختلف  1تا  7روز و خنکسازي  4روز را نشان

رف دیگر ،میزان اکتیویتته ستتتریم ،143-بتهعنوان مولتد و متادر
پرازئودیمیم ،143-باد از  5روز پرتودهی ،دیگر افزایش بستتیار

میدهد.
جدول ( :)4تعداد هستههای سریم 143-و پرازئودیمیم 143-حاصل از
پرتودهی هدف سریم طبیعی با مدت زمانهای مختلف.

کمی خواهد داشتتتت؛ لذا نتیجه ایک استتتت که زمان بهینه براي
پرتودهی میتوانتد حتدود  5روز و 120ستتتاعتتن درنظر گرفتته

تعداد

تعداد

رادیونوکلئیدهای

رادیونوکلئیدهای

سریم( 143-پایان

پرازئودیمیم143-

فرآیند)

(پایان فرآیند)

24

3/07×1011

2/24×1012

48

11

4/92×10

12

4/49×10

72

6/04×1011

6/69×1012

6/72×1011

8/83×1012

120

7/13×1011

1/09×1013

144

7/37×1011

1/29×1013

هرگونته تتابش گتامتا استتتت؛ بنتابرایک انتدازهگیري اکتیویتته ن بتا

168

7/52×1011

1/47×1013

روش گاما استپکترومتري امکانپذیر نمیباشتد؛ لذا براي ا مینان

مدت زمان

مدت زمان

پرتودهی

خنکسازی

(ساعت)

(ساعت)

96

96

شود.
نتتایج کتار تجربی و عملی براي ایک تحقیق وپرتودهی نمونته
واقای در راکتورن از دو جنبه بستتتیار حائز اهمیت استتتت .اوض
اینکته میتوان اثبتال کرد روش محتاستتتبتال و نتتایج ن یتا قتابتل
قبوض هستت یا نه .جنبه دوم که بستیار اهمیت دارد ایک استت که
چون پرازئودیمیم 143-یتک بتتاگستتتیتل ختالا ،یانی بتدون

از میزان اکتیویتته تولیتد شتتتده ن ،اگر اکتیویتته ستتتریم 143-از
جدوض  5میزان اکتیویته ستتریم 143-و پرازئودیمیم 143-را
تحت شرایط پرتودهی و خنکسازي بات نشان میدهد.
جدول ( :)5اکتیویته سریم 143-و پرازئودیمیم 143-حاصل از پرتودهی
هدف سریم طبیعی.
رادیونوکلئید

رادیونوکلئید

سریم143-

پرازئودیمیم143-

()MBq

()MBq

24

1/79

1/32

48

2/87

2/65

72

3/52

3/96

3/92

5/22

120

4/16

6/44

144

4/30

7/63

168

4/39

8/69

مدت زمان

مدتزمان

پرتودهی

خنکسازی

(ساعت)

(ساعت)

96

96

م ابقت داشتتته باشتتد ،نگاه میتوان نتایج محاستتباتی اکتیویته
پرازئودیمیم 143-را مورد پذیرش و استفاده قرار داد.
جتدوض  6مقتادیر اکتیویتته رادیونوکلئیتدهتاي ستتتریم 143-و
پرازئودیمیم 143-به روش محاستتباتی و تجربی براي پرتودهی
ستتتریم بیای  5روز و باد از  4روز خنکستتتازي را نشتتتان
میدهد.
جدول ( :)6مقایسه اکتیویته رادیونوکلئیدها پس از مدت  5روز
پرتودهی با نوترون و پس از  4روز خنک شدن.
رادیونوکلئید

سریم143-
پرازئودیمیم-
143

اکتیویته محاسبهشده

اکتیویته اندازهگیری

()MBq

شده ()MBq

4/16

4/35

6/44

-

اختالف ()%

% 4/6
-
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همان ور که نتایج جدوض  6نشتتان میدهد ،اختالف نستتبی
بیک نتایج محاستتباتی و تجربی براي میزان اکتیویته ستتریم143-

43

اکتیویتته را براي شتتترایط گونتاگون و متفتاول م الً در زمتانهتاي
مختلف تابش و همننیک باد از اتمام پرتودهی محاسبه کرد.

حدود  4/6درصتد استت که نشتاندهنده ایک استت که ت ابق و

در ایک تحقیق بهمنظور رستیدن به اکتیویته بیشتینه و مناستک،

همخوانی خوبی بتا هم دارنتد .البتته ایک میزان اختالف بتهختا ر

زمتان پرتودهی بهینته و زمتان بهینته باتد از پرتودهی براي تولیتد

عتدم ق ایتت در انتدازهگیري ،خ تاي نمونتهبرداري براي نتالیز و

پرازئودیمیم 143-از پرتودهی ستریم بیای به روش محاستباتی

عدم ق ایت در زمان و مکان قراردهی نمونه در راکتور میتواند

انجام شتد و م ابق با شترایط بهدستت مده از روش محاستباتی،

ر دهد که امري بدیهی و قابل چشمپوشی میباشد.

بهصورل عملی تولید گردید.

یکی از مهمتریک علتتهتاي دیگر ایک اختالف مربوط بته

از مقایستته نتایج تجربی و محاستتباتی میتوان نتیجه گرفت

جذب نوترونی به انرژي نوترون استت که

که نه تنها تخمیک نو و میزان رادیواکتیویته محصوتل احتمالی

با توجه به وجود نوترونهاي با یف گستتردهاي از انرژيها در

تولیدشتتده ،با روش محاستتباتی دقیق قابل انجام استتت ،بلکه

جتذب

چناننه در بیک محصوتل ،رادیونوکلئیدي پیدا شود که با توجه

نوترونی ،براي نوترونهاي فوق حرارتی و ستتری میبایستتت

بته ویژگیهتاي هستتتتتهاي ن نتوان بته صتتتورل تجربی مورد

حتماً ایک موضو را در محاسبال لحا کرد .در نهایت با توجه

شتتناستتایی و ارزیابی قرار گیرد ،از نتایج محاستتباتی میتوان به

به ت ابق نتایج حاصتتل براي ستتریم ،میتوان به میزان اکتیویته

نو و اکتیویته ن با دقت خوبی پی برد.

وابستتگی ست ح مق

راکتور ،در صتتتورل قتابتل مالحظته بودن ستتت ح مق

بهدستتت مده براي پرازئودیمیم 143-اعتماد کرد و فاالیتهاي
بادي براي جداسازي و تولید رادیودارو را انجام داد.

درنهتایتت بتا توجته بته امکتانپتذیري تولیتد رادیونوکلئیتد
پرازئودیمیم 143-در راکتور تهران ،میتوان ن را بتهعنوان یتک

در فاتالیتت شتتتریفی و همکتارانش اختالف نتتایج تجربی و

گزینه و نامزد براي مقاصتتد پزشتتکی پیشتتنهاد داد .همننیک با

محاستتباتی در تولید رادیونوکلئید موردنظرشتتان در حدود %13

توجته بته تولیتد رادیونوکلئیتدهتاي دیگري بتهجز رادیونوکلئیتدهتاي

گزارش شتده استت .ایک اختالف در کار حستینی و همکارانش

اصتتتلی کته بتهعنوان نتاختالصتتتی در تولیتد رادیودارو نتام برده

در حتدود  5/5%و در فاتالیتت پورحبیتک و همکتاران حتدود %8

میشتتوند ،ارزیابی و بررستتی ایک ناخالصتتیها براي پژوهش و

بیتان شتتتده استتتت ولی در تحقیق حتاضتتتر ایک اختالف در

فاالیتهاي تی پیشنهاد میشود.

حدود  4/6%استت که بهدلیل دقت در رعایت مؤلفههایی استت
که سبک ایجاد ایک اختالف میشود.

نویستتندگان بر خود تزم میدانند مراتک تشتتکر و قدردانی

اولیک مرحله در تولید رادیودارو ،تولید رادیوایزوتوپ میباشتتد.

صتتمیمانه خود را از رئیس و پرستتنل زمایشتتگاه شتتناستتایی و

محتاستتتبتال هستتتتتهاي مقتادیر رادیواکتیویتته ،نقش مهمی در

مشتتخصتتهیابی رادیونوکلئیدها پژوهشتتکده چرخه ستتوخت

امکتانستتتنجی تولیتد رادیوایزوتوپهتا دارنتد .بتا بتهکتاربردن

هستتتتهاي پژوهشتتتگاه علوم و فنون که ما را در انجام و ارتقاء

روشهاي نظري با استتفاده از نرمافزارهاي محاستباتی ،میتوان

کیفی ایک پژوهش یاري دادند ،اعالم نمایند.
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