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.1سازمان انرژی اتمی ایران-هلدینگ کاربرد پرتوها -شرکت پارس ایزوتوپ
 .2دانشگاه آزاد اسالمی –واحد علوم و تحقیقات تهران-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی پرتوپزشکی

چکیده :
 99mTcتک انرژی بوده و انرژی گامای حاصل از تبدیل آن  041الکترون ولت میباشد که برای علوم پرتونگاری بسیار
مناسب بوده و نیمه عمر آن  6/10ساعت میباشد .نیمه عمر کوتاه و نیز انرژی پایین گامای آن سبب شده است که حدود
 %01مطالعات پزشکی هستهای با استفاده از آن صورت گیرد  .نوع کروماتوگرافی ژنراتور تکنسیم 99m-بر مبنای جاذب
آلومینا سالیان درازی است که در ایران تولید میشود .ژنراتور جدید تک ستونی  PARSTEC IIتماما در داخل کشور
طراحی و ساخته شده است  .در این مقاله پارامترهای مختلف ژنراتور (  ) PARSTEC IIمانند زمان دوشش ,میزان نشت
مولیبدن ,راندمان و پروفایل شستشو برای یک هفته کاری ژنراتور بررسی و اندازهگیری شد.
کلمات کلیدی  – PARSTECII :ژنراتور تکنسیم – 99m-راندمان ژنراتور -نشت مولیبدن -پروفایل شستشوی
ژنراتور

 -1مقدمه :
امروزه ژنراتور  99 m Tcمعمولترین ژنراتور به کار رفته در کاربرد های دارو سازی هسته ای و پزشکی
هسته ای می باشد .ایزوتوپ مادر ( ) 99 Moیک رادیو ایزوتوپ محصول راکتور با نیمه عمر  66,6ساعت است
که به روش گاما و بتا فروپاشی می کند( شکل  06 .) 0درصد مادر به  99m Tcایزوتوپ دختر مورد نظر فروپاشی
می کند که تک انرژی بوده و انرژی گامای حاصل از تبدیل آن  041الکترون ولت میباشد که برای علوم
پرتونگاری بسیار مناسب بوده و نیمه عمر آن  6/10ساعت میباشد [0].تکنسیم 99m-با برخورداری از
خصوصیات هسته ای ویژه مانند نیمه عمر کوتاه ( 6ساعت) و پرتونگاری تک انرژی( 041الکترون ولت) گاما
از رایج ترین رادیوایزوتوپ های مورد استفاده در پزشکی هسته ای به شمار می رود .ژنراتور مولیبدن-
/99تکنسیم 99m-سیستمی متشکل از این دو رادیوایزوتوپ بوده و به علت خواص ذکر شده برای تکنسیم-
 99mپرمصرفترین ژنراتور رادیو دارویی محسوب میشود .تاکنون روشهای گوناگونی برای تولید این ژنراتور
معرفی شده اما روش کروماتوگرافی ستونی پراستفادهترین روش در جهان است ].[2در روش کروماتوگرافی
ستونی تاکنون از جاذبهای مختلفی چون آلومینیم اکسید ] ,[3فریک هیدروکسید ] ,[4منگنز دی اکسید ][6,6
در مقادیر متفاوت استفاده و عملکرد جذب هر یک از آنها نسبت به مولیبدن بررسی شده است .اساس کار
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ژنراتورهای تولید شده مبتنی بر جداسازی مولیبدن و تکنسیم از یکدیگر در ستونهای کروماتوگرافی بکار رفته
در این ژنراتورهاست .
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شکل ( : )0مدل فروپاشی مولیبدن99 -
ژنراتور  PARSTEC IIنسل جدید ژنراتورهای تک ستونه می باشد که برای اکتیویته های باال ( تا  4کوری )
نیز استفاده می شود  .در این ژنراتور از یک فیلتر در خروجی محلول استفاده میشود که این فیلتر از نوع
آبدوست -آبگریز می باشد و به فیلتر محلول ژنراتور نیز معروف است .این فیلتر بین سوزن خروجی و ستون
اصلی ژنراتور  PARSTEC IIقرار می گیرد و نقش اساسی آن افزایش کیفیت محصول نهایی میباشد این یکی
از مزیت های اصلی ژنراتور محسوب می شود  .همچنین در این تحقیق پروفایل دوشش نیز بررسی شد.

 -2روش کار :
ابتدا یک ژنراتور  PARSTEC IIدر شرکت پارس ایزوتوپ به شرح زیر آماده گردید که برای تهیه ستون این
ژنراتور از پودر آلومینای تجاری ساخت کمپانی مرک استفاده گردید .
ژنراتور  :PARSTEC IIاین ژنراتور شامل یک ستون شیشه ای به ارتفاع  6سانتی متر و قطر حدود  1,6سانتی
متر در شیلد مخصوص سربی بوده که یک فیلتر محلول میلیپور ما بین سوزن خروجی و ستون اصلی ژنراتور
قرار دارد .ستون ژنراتور به مدت یک ساعت در دستگاه  Shakerقرار داده شد تا در نهایت ستون یکدست و
یکنواختی حاصل شود .در نهایت ستون آماده شده در ژنراتور مربوطه تعبیه و جهت عملیات بارگذاری (
 ) Loadingبا اکتیویته مولیبدن 99 -حاصل از فیشن به درون هات سل منتقل شد.
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جدول  : 1میزان اکتیویته محلول  99 MOهنگام بارگذاری ژنراتور
ژنراتور

ژنراتور PARSTEC II

میزان اکتیویته () mci

603

یکی از فاکتور های مهم در بررسی ژنراتور تکنسیم 99m-راندمان محلول دوشیده شده  99m Tcاز ژنراتور
است که طبق رابطه ( )0می توان آن را محاسبه نمود.

(ATc(m) ) / (ATc(t) ) *011

)(0
) A Tc(mاکتیویته اندازهگیری شده Tc

99m

در محلول دوشیده شده است که بوسیله دستگاه دوز کالیبراتور

اندازهگیری میشود و ) A Tc(tاکتیویته تئوری  99mTcاست که بر طبق اکتیویته  99Moجذب شده در ستون و
زمان بارگذاری ژنراتور یا آخرین زمان دوشش محاسبه میشود .اکتیویته  99Moژنراتور در هر زمان )A Mo(t
از رابطه ( )2بدست میآید AMo(1) .مقدار اکتیویته مولیبدن در زمان بارگذاری ژنراتور و  tزمان گذشته از
بارگذاری ژنراتور بر حسب ساعت است λ .نیز ثابت واپاشی  99Moو برابر  1/1016 hr-0میباشد.
)(2
با توجه به اینکه  06درصد  99Moبه Tc

99m

AMo(t) = AMo(1) × e-λt

ایزوتوپ دختر مورد نظر فروپاشی می کند] [0بنابراین میزان

اکتیویته تئوری تکنسیم 99m-از رابطه زیر به دست می آید.
)ATc (t) = 1.06 × A Mo(t) (3
بمنظور بررسی پروفایل شستشو نیز به ترتیب هشت ویال که در هر کدام  0ccاز محلول سالین وجود داشت
برای انجام عمل دوشش به صورت متوالی استفاده گردید.

 -3یافته ها :
با توجه به اینکه بیشترین مقدار اکتیویته  99m Tcدر ژنراتور تقریبا پس از گذشت  24ساعت ازآخرین دوشش
به دست می آید تمام دوشش ها هر روز یکبار و هر  24ساعت انجام شدند .ژنراتور روزانه با  6سی سی
محلول  %1,9سدیم کلراید (سالین ) دوشیده شد ( .به مدت  4روز )
همچنین میزان اکتیویته تکنسیم 99m -و میزان نشت مولیبدن 99-به کمک دستگاه دز کالیبراتور مدل
 Capintec CRC-52Rاندازه گیری شدند که نتایج حاصل از آن در جدول  3آورده شده است.
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جدول  -2مقایسه و ارزیابی مقادیر تکنسیم 99m -دوشیده شده از ژنراتور
ترتیب دوشش

اکتیویته Tc m99

مولیبدن 99-نفوذی

ژنراتور PARSTEC II

ژنراتور PARSTEC II

(میکرو کوری)

(میلی-کوری)

1
436
0
1
366
2
1
266
3
1
203
4
در ادامه میزان راندمان محاسبه شده ژنراتور و متوسط زمان های دوشش را می توان در جدول  3مشاهده
نمود.
جدول : 3متوسط بازده ژنراتور
متوسط زمان دوشش

بازده ژنراتور PARSTEC II

 06ثانیه

% 96

در بررسی پروفایل شستشو نیز با توجه به اندازهگیریهای به عمل آمده در تمامی دوششها میزان اکتیویته
 breakthroughمولیبدن  99برابر با صفر بود .میزان اکتیویته  99mTcاندازه گیری شده نیز به ترتیب در جدول
4نشان داده شده است.
جدول  -4مقادیر تکنسیم 99m -دوشیده شده از ژنراتور
ترتیب دوشش

ژنراتور II PARSTEC
اکتیویته ( Tc m99میلی-کوری)

0
2
3
4
6
6
6
0

36,6
94,4
23,0
6,60
2,02
1,649
1,620
1,096

649

شکل زیر پروفایل دوشش تکنسیم دوشیده شده از ژنراتور در هر سی سی سالین را نمایش می دهدو
همانطور که مشخص است بیشترین میزان تکنسیم در یک سی سی دوم دوشش بدست آمده است .
100

60
40

Series1

20

تکنسیم دوشیده شده

80
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2

1

شماره دوشش

شکل  : 2نمودار ستونی تکنسیم دوشیده شده از ژنراتور در هشت سی سی سالین

 -4بحث و نتیجه گیری :
با توجه به جدول  3زمان های دوشش ژنراتور  PARSTEC IIحدود یک دقیقه و کامال مناسب می باشد.
راندمان ژنراتور نیز با توجه به جدول  3در حدود  96درصد می باشد .این راندمان نسبت به نوع دو ستونی
افزایش قابل مالحظه ای را نشان می دهد .بر اساس جدول  4و شکل  2تقریبا کل اکتیویته ژنراتور با  4سی
سی اول دوشش استحصال شده است .این مسئله نشان دهنده آن است که در زمان هایی که غلظت اکتیویته باال
مورد نیاز است می توان به جای حجم سالین استاندارد  0سی سی از سالین با حجم  4سی سی استفاده کرد.
این کار باعث افزایش غلظت اکتیویته استحصال شده از ژنراتور  PARSTEC IIبه خصوص در روزهای پایانی
استفاده از آن خواهد شد .
در کل با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی می توان نتیجه گرفت که  PARSTEC IIدارای پارامترهای
بهینه تری نسبت به انواع قبلی ژنراتورهای تولید شده در ایران می باشد و قابلیت رقابت با سایر ژنراتورهای
تکنسم 99m-تولید شده در جهان را دارد .
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:  مراجع-5
.020  صفحه0392  مفاهیم وکابردها " چاپ/ محمد قنادی مراغه " داروسازی هسته ای-کمال یاوری-0
 هایpH بررسی تاًثیر,شهاب-شیبانی,حسین- موحد,معصومه- ذوقی,حسین- عباسی,حجت اهلل- صالحی-2
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