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 -1سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشكده تحقيقات كشاورزي ،پزشكي و صنعتي ،گروه
پژوهشي پزشكي هستهاي
 -2سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشكده چرخه سوخت هستهاي ،گروه پسمانداري

چکیده:
-2دی اکسی-2-فلوئور گلوکز( )FDGیک رادیودارو گسیل کننده پوزیترون( )PETبا نیمه عمر  111دقیقه برای اسکن مغز
می باشد .این دارو یکی از مشتقات گلوکز است که در آن یک گروه هیدروکسیل توسط فلوئور رادیواکتیو( )11Fجایگزین
شده

است11F.

محصول پرتودهی

11O

در سیکلوترون

میباشد(11F

( .) 11O)p,nاز آنجائیکه تهیه و غنی سازی  11Oبرای

تولید  FDGاز اهمیت بسزایی برخوردار است و منابع برای  11Oمحدود میباشد ،در این تحقیق بر آن شدیم تا از باقیمانده
 11Oپرتودهی شده مجدداً برای تهیه  11Fاستفاده نمائیم .بررسی ها نشان میدهد که حدود  %11از  11Oدر هدف مصرف
میشود و الباقی آن که غنای حدود  %77دارد را میتوان مجدداً مورد استفاده قرار داد .همچنین شرایط پرتودهی هدف نیز
برای حصول به راندمان باالتر از قبیل دما ،جنس تارگت و سایر شرایط تولید بررسی و بهینه سازی شد.
کلمات کلیدی :رادیوداروی  ،FDGبهینه سازی کولیماتور ،هدف

11O

مقدمه:
رادیو داروهای با نیمه عمر کوتاه مورد استفاده شده برای توموگرافی گسیل پوزیترون ( )PETدر دو دهه اخیر
مورد توجه خاصی قرار گرفته است .از اینرو چالشهای جدید برای ارزیابی خلوص آنها بوسیله تکنیکهای
کنترل کیفی رایج ،ارزیابی خودپرتوکافتی ،تجزیه شیمیایی و متابولیتهای آنها ایجاد کرده است[-2 . ]1دی
اکسی-2-فلوئور-دی -گلوکز( )11F-FDGبه عنوان یکی از پرکاربردترین و مفیدترین رادیوداروی  PETدر
تشخیص بیماریهای مغزی مورد استفاده است[ . ]3 ,2از آنجائیکه  11Fتولیدی در سیکلوترون بر روی گلوکز
استخالف میشود ،بنابراین روند تولید و خلوص  11Fبه عنوان اولین مرحله اهمیت خاصی دارد.
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برای تولید  11Fآب غنی شده با  11Oبه عنوان هدف تحت تابشدهی پروتون از سیکلوترون قرار میگیرد و طی
واکنش  11O(p,n)11Fبه  11Fتبدیل میشود .مقدار کل  11Fتولید شده به انرژی و جریان پرتو پروتون و نیز به
زمان تابشدهی بستگی دارد .ساختار بدنه هدف و مورفولوژی هدف ،عوامل تأثیر گذاری هستند که بستگی به
غنای  11Oمصرفی پیدا میکنند [.]4
روشهای بسیاری برای پایداری ،11Fسنتز و استخالف نوکلئوفیلیک  11Fبرای  11F-FDGازمواد اولیه مورد نیاز
ارائه شده است که این روشها عبارتند از 11F-Et4NF ، 11F-CsF :و  .]7-5[ 11F-KHFاز میان تمامی روشهای
موجود ،روش ارائه شده توسط  Hamacherو همکارانش در سال  1811که از کریپتوفیکس به عنوان کاتالیزور
استفاده کرد ،منجر به راندمان بهتری شده است[ .]1در این روش بازده واکنش به باالی  51%افزایش و زمان
واکنش تا  51دقیقه کاهش یافت.
از آنجائیکه طبق تجربیات گروه ما ،فرایند آماده سازی هدف ،تابش دهی پروتون آن و انتقال به سیستم سنتز
اهمیت یکسانی با روش سنتز این رادیو دارو دارد،بر آن شدیم تا در این پژوهش اثر کاهش قطر دهانه موازی ساز
و افزایش قطر داخلی ویندو هولدر را به موازات غنای  11Oهدف مورد استفاده ،بررسی نمائیم.

کاهش قطر دهانه ی موازی ساز (: )Collimator
یکی از مشکالتی که موجب اتالف زیادی در باریکه پروتونهای فرودی میشد ،عدم تناسب قطر دهانه کولیماتور
نسبت به قطر دهانه تارگت بود .یعنی باریکه پروتون ها پس از عبور از دهانه کولیماتور به قطر  ،11,5 mmبه
سمت تارگت با دهانه ی  12,8 mmحرکت می کردند .که این خود موجب اتالف زیاد پروتونها ،در اثر برخورد
با جدارههای تارگت می شد .همچنین اتالف پروتونها قبل از ورود به تارگت ،موجب عدم توانایی در اندازه-
گیری جریان واقعی ایجاد شده در تارگت نیز میشد.
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شکل :1شکل شماتیک موازی ساز و پرتو ورودی به آن

با توجه به شکل باال مقادیر اتالف در هر یک از بخش های اتصال قسمت ها بررسی شد .نکته قابل توجه در این
محاسبات یکنواخت گرفتن پرتو ورودی یا همان بیم پروتون ها می باشد .که در غیر اینصورت باید محل کار
گذاشتن لنز و نقطه کانونی آنرا در نظر گرفته تا بتوان محاسبات دقیق تری صورت داد.
در صورتی که در چشمه(1منبع ) و چاهک اتالف وجود نداشته باشد:
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بدلیل اینکه توزیع را یکنواخت در نظر گرفته ایم :

پس نتیجه می شود که جریان به چگالی  ،مسافت و سرعت بستگی دارد .با فرض ثابت بودن چگالی و سرعت
داریم:
I A  r 2

در صورتی که تنها مساحت تغییر کند :

Source1
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شکل  :2عالمت گذاری قسمتهای موازی ساز

I 2 r22 5.75 2 33 .0625



 50 %
I1 r12 8.15 2 66 .4225

مقدار عبور از ( )2نسبت به (: )1
بنابراین مقدار  %51اتالف خواهیم داشت.
مقدار عبور از ( )3نسبت به (: )1

I 3 r32
52
25
 2 

 37 .6%
2
I1 r1 8.15
66 .4225

بنابراین مقدار  %12,4اتالفی خواهیم داشت.
مقدار عبور از ( )3نسبت به (: )2

I 3 r32
52
25
 2

 75 .6%
2
I 2 r2 5.75
33 .0625

بنابراین مقدار  %14,4اتالفی خواهیم داشت.
از این رو برای حل این مشکل ،دو راه حل وجود داشت -1 :کم کردن اندازه قطر دهانه ی کولیماتور -2استفاده
از تارگتی با دهانه و حجم بزرگتر .فرایند کاهش دهانه کولیماتور آسانتر از راه حل دوم میباشد ،بنابراین دهانه ی
کولیماتور را با قرار دادن یک اورینگ به طول  ،21 mmقطر داخلی  11 mmو قطر خارجی  11,45 mmکاهش
یافتند و قطر داخلی آن به مقدار  11 mmرسانده شد که موجب کانونی شدن جریان پروتون گردید و باعث
افزایش راندمان تولید  11Fشد.
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شکل  :3اورینگ ساخته شده برای قرار دادن داخل کولیماتور

افزایش قطر داخلی ویندو هولدر:
از طرفی ویند و هولدر ،که برای نگه داشتن ویندو استفاده می شود و مابین کولیماتور و تارگت قرار دارد ،دارای
قطر داخلی  11 mmبود .که با توجه به کوچک بودن قطر دهانه ی آن نسبت به کولیماتور ،پروتونها به جداره ی
آن برخورد کرده و اتالف می شوند .برای رفع این مشکل ،اندازه قطر داخلی ویندو هولدر افزایش داده شد و به
مقدار  11,5 mmرسانده شد.

شکل  :4ویندو هولدر از نمای روبرو

استفاده مجدد از هدف

شکل  :5ویندو هولدر از نمای پشت

:81O

همانطور که در قسمتهای باال اشاره شد برای تولید  ،11Fهدف آب غنی شده ( )H211Oتحت تابش پروتون قرار
می گیرد .ازآنجا که تولید آب غنی شده با خلوص باال موجب صرف هزینه های زیادی میشود ،بر آن شدیم تا
امکان استفاده مجدد از آبی که قبالً تحت تابشدهی قرار گرفته شده و 11Fتولیدی آن مصرف شده است را بررسی
نمای یم .بررسی ها نشان داد که در هر پرتودهی آب غنی شده با خلوص  85%تنها  11%آن مصرف شده و حدود
 77%آن به صورت  11Oباقی میماند .بنابراین میتوان مجدد ًا از آن برای تولید استفاده نمود .ما در این کار ،دو
مرتبه از آب با غنای  77%استفاده نموده ایم و امکان بررسی استفاده بیشتر نیز در حال انجام است.

نتیجه گیری:
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. افزایش جریان پروتون به هدف موجب افزایش راندمان تولید آن خواهد شد، 11O(p,n)11F با توجه به واکنش
 امکان برخورد را،بنابراین می توان پنجره هدف را تا حد ممکن وسیعتر نمود یا با کانونی تر کردن جریان پروتون
 همچنین با افزایش امکان. در این پژوهش هر دو مورد بررسی شد و موجب افزایش راندمان شد.افزایش داد
. استفاده نمود11F برخورد میتوان از هدف با غنای کمتر نیز بدون کاهش راندمان تولید
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