تولید ژنراتور روی/26-مس 26-برای مقاصد  PETبه همراه تولید چشمه روی 26-به
عنوان محصول جانبی
سید یوسف فضائلی -محمدرضا عبودزاده -محمد رحیمی*  -علی رحیمی نژاد
سازمان انرژي اتمي ايران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهاي ،پژوهشكده تحقيقات كشاورزي ،پزشكي و صنعتي ،گروه پژوهشي
پزشكي هستهاي

چکیده
در این پروژه  ،پس از بررسي كدهاي هسته اي  ،واكنش هستهاي مناسب  ، natCu(p,xn)26Znماده هدف مناسب یعني
مس و الیه نشاني با قطر بهينه انجام شد .سپس بهترین روش براي ساخت هدف با توجه به شرایط موجود تعيين و
پارامترهاي بمباران پروتوني (انرژي ،شدت جریان و زمان بمباران) معين گردید .در مرحله بعد از بمباران به روشهاي
كروماتوگرافي روي 26-از ناخالصيهاي مس و سایر ناخالصيهاي احتمالي توليد شده تخليص شد .پس از خالص
سازي محصول ،مراحل كنترل كيفي بطور كامل بر روي رادیوایزوتوپ توليد شده انجام گردید .سپس رادیوایزوتوپ
روي ستون مناسب براي كاربرد در ژنراتور بار شد .در ادامه در یک توليد مجزا ناخالصي روي 26-حاصل از توليد به
طور كامل جهت ساخت چشمه كاليبراسيون جداسازي گردید و مراحل كنترل كيفي بر روي آن انجام شد.
كليدواژه :ژنراتور روي /26-مس ،PET ،26-چشمه كاليبراسيون

مقدمه
مس 26-یک رادیوایزوتوپ پوزیترون دهنده است كه توليد و مراحل شيميایي تبدیل آن به ماده نشانداركننده
مناسب براي تركيبات بيولوژیک ،با مشکالت خاصي مواجه بوده است[ .]1این رادیوایزوتوپ به دليل نيمه
عمر كوتاه ) (T1/6=96926 minنياز به روشهاي بسيار سریع براي توليد نشاندارسازي و بهكارگيري دارد و به
شيوههاي مختلفي توليد ميشود .البته از مزیتهاي نيمه عمر كوتاه امکان تکرار پياپي مطالعه بر روي یک
موجود در فواصل زماني كوتاه ميباشد[.]6
نکته حائز اهميت در مورد رادیوایزوتوپ مس 26-این است كه به دليل نيمه عمر كوتاه حتما باید بصورت
ژنراتور در دسترس بيمارستانها قرار گيرد و از طرفي به واسطه همين نيمه عمر كوتاه تهيه رادیوداروي
نشاندار باید باسرعت باال و بصورت خودكار انجام گيرد .هدف از این پژوهش طراحي و ساخت یک مادول
توليد مس  26ميباشد[.]3
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روش کار
انجام محاسبات هستهاي براي ساخت هدف:
براي انتخاب بازه مناسب انرژي پروتون براي بمباران مس ابتدا باید سطح مقطع واكنش  natCu( p,6n) 26Znرا
محاسبه كرد .با استفاده از كدهاي نظير  ، TALYSسطح مقطع واكنشهاي هسته اي محاسبه مي شود .ما در
این كار از كد هاي  ALICE/ASHو  TALYS 161و  TENDL-6111 databaseبراي محاسبه سطح مقطع
واكنش مورد نظر استفاده كردیم .نمودار زیر سطح مقطع ( )mbواكنش  natCu( p,6n) 26Znرا برحسب انرژي
پروتون ( ) MeVنشان مي دهد .در این نمودار داده هاي تجربي نيز براي مقایسه با داده هاي تئوري آورده
شده است[.]4-2

شکل  :1نمودار سطح مقطع – انرژي واكنش  natCu( p,6n) 26Znمي باشد .بيشينه سطح مقطع درمحدوده انرژي  61 -31 MeVمي-
باشد.

رادیو نوكلئيد هاي كه همزمان با  26Znتوليد مي شود در در جدول  1آورده شده است[ .]7با توجه به نيمه
عمر این رادیو نوكلئيد ها  ،رادیو نوكلئيد هاي  16Cuو  16Cuبه عنوان رادیو نوكلئيد مزاحم مي باشند .حال
باید بازه اي از انرژي را براي بمباران انتخاب كرد كه ميزان توليد این رادیو نوكلئيد به حداقل خود برسد.
جدول  : 2رادیو نوکلئید های تولید شده در بمباران  natCuبا پروتون
نیمه عمر
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در شکل زیر نمودار سطح مقطع  -انرژي براي سه رادیو نوكلئيد  24Cuو  26Cuو  26Znكه به كمک كد

 TALYS 161بدست آمده آورده شده است .حال باید بازه انرژي پروتون را به گونه اي انتخاب كرد كه
بيشترین ميزان توليد  26Znو كمترین ميزان توليد  24Cuو  26Cuرا داشته باشيم.

شکل  :6نمودار سطح مقطع – انرژي واكنش  natCu( p,xn) 26Znو رادیونوكلئيد هاي مزاحمي كه به طور
همزمان با Zn

26

توليد ميشود به كمک كد  TALYS 161نشان داده شده است .با توجه به نمودار بازه مناسب
انرژي پروتون  14-31 MeVمي باشد.

باتوجه به محاسبات ارائه شده در شکل باال بازه مناسب انرژي براي پروتون  14-31 MeVمي باشد .البته
حائز اهميت است كه  Cuو  Znبه طور شيميایي داراي قابليت جداسازي مناسب ميباشند و توليد  24Cuدر
كل بازه خللي در محصول ایجاد نميكند زیرا در اولين مرحله توليد به صورت شيميایي جداسازي ميگردد.
در مرحله بعد باید ضخامت هدف مسي براي بمباران با باریکه پروتوني با انرژي اوليه  31 MeVمحاسبه
گردد .براي این منظور از كد  SRIM 6111استفاده گردید .كد  SRIMتوانایي محاسبه برد ذرات در مواد
گوناگون دارد .با دادن اطالعات ساده اي چون نوع و بازه انرژي پرتابه و نوع ماده هدف مي توان برد و توان
توقف پرتابه را محاسبه كرد.

شکل  :3نمودار برد – انرژي آلفا براي بمباران  natCuبا  Pنشان داده شده است .برد برحسب  mmو
انرژي پرتابه برحسب  MeVمي باشد.
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پروتون با انرژي  31 MeVوارد هدف مسي شده وميبایست با انرژي  14 MeVاز آن خارج شود .لذا به
كمک نمودار شکل  3ضخامت هدف را در  θبرابر( 2°زاویه فرودي بيم در سيکلوترون) محاسبه گردید:
mm

ضخامت مورد نياز براي بمباران هدف مسي  1/11 mmمحاسبه گردید.

ساخت هدف مس-طبیعی
ایجاد الیه روي ،به روش الکترودپوزیشن با تعيين زمان ،غلظت و پتانسيل الکتریکي مناسب بر روي زیر الیه
مسي براي رسيدن به قطر بهينه انجام شد[ .]1یکي از محتملترین روشهاي توليد مس 26-ميتواند از طریق
مس طبيعي باشد كه بدليل دسترسي آسان به این عنصر با خلوص باال براي توليد مستمر مس 26-از
تارگتهاي با درصد خلوص باال بدون الیه نشاني استفاده گردید و نتایج حاكي از آن است كه تارگت مسي
خالص نيز گزینه مناسبي براي بمباران در این پژوهش مي باشد.

بمباران هدف
با توجه به شرایط موجود ،مناسبترین انرژي براي پرتابه پروتون (69 MeVحداكثر توان سيکلوترون كرج)
است كه با توجه به سطح مقطع الیه هدف ،قطر آن ،واكنشهاي رقيب و با در نظرگرفتن انرژي سيکلوترون
تعيين گردیده است.

شیمی تخلیص
با استفاده از سيستم توليد دو مرحله اي كروماتوگرافي و شستشوي نهایي ،رادیوایزوتوپ هاي مزاحم مس
ابتدا جدا ميشود و سپس روي رادیواكتيو در مرحله بعدي جدا ميشود .در شيمي مرحله  6روي 26-به فرم
كلرید از ستون خارج مي شود .مراحل شيمي به شرح ذیل مي باشد:
درابتدا هدف بمباران شده با  61-31ميلي ليتر اسيد نيتریک  1موالر شسته شده و محلول آبي رنگ نيترات
مس تشکيل ميگردد .سپس محلول حاصله را خشک نموده و به آن دو ميلي ليترآب مقطر اضافه مي گردد.
این مرحله سه بار تکرار شده سپس پس از خشک كردن نهایي به محلول  61ميلي ليتر اسيد كلریدریک غليظ
اضافه شد و محلول مجدداً خشک گردید و به آن  11ميلي ليتر اسيد كلریدریک  6موالر اضافه شد .محلول
حاصله از روي ستون  DOWEX 1X1با مش  111تا  611كه با  61ميلي ليتر اسيد كلریدریک غليظ آماده
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سازي شده است ،به آرامي عبور داده شد .سپس براي خروج نا خالصي ها ستون با  61ميلي ليتر اسيد
كلریدریک  6موالر شسته شد .در نهایت براي خروج  61 Zn-26ميلي ليتر اسيد كلریدریک  1/16از روي
ستون عبور داده شد .محلول بدست آمده از مرحله آخر را خشک كرده و به آن  6/6ميلي ليتر اسيد
كلریدریک  6موالر اضافه نموده و بر روي ستون طراحي شده ژنراتور به ابعاد  1سانتي متر قطر و  6سانتي
متر ارتفاع تثبيت گردید (شکل.)6

شکل  :4ژنراتور با ستون 6سانتي متري با قابليت حمل  611ميلي كوري اكتيویته

کنترل کیفی محلول راديوايزوتوپی
کنترل راديونوکلئیدي:
این مرحله بر اساس بازبيني طيف گاماي مقادیر اندكي از محلول رادیواكتيو توليدشده ،با استفاده از
آشکارساز  HPGeصورت گرفت و توليد روي  26و متعاقبا مس  26تایيد شد(رادیوگرام .)3-1

رادیوگرام  -1طيف  HPGeمحلول دوشيده شده از ژنراتور كه حاوي مس-

رادیوگرام  -6طيف  HPGeمحلول تثبيت شده روي 26-بر روي ستون

 26ميباشد

رادیوگرام  -3طيف  HPGeمحلول دوشيده شده از ژنراتور كه حاوي مس 26-ميباشد در ناحيه انرژي مشخصه مس 1176 Kev
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کنترل شیمیايی:
تعيين دقيق ناخالصيهاي شيميایي غير رادیواكتيو مانند روي و مس به روشهاي رنگ سنجي انجام ميشود.
محلول نهایي رادیودارو باید از نظر مقدار یون هاي طبيعي كه در پروسه توليد و بمباران در تماس با محلول
دارو بوده ،تحت كنترل قرار مي گيرد تا از عدم وجود این یونها به ميزان باالتر از حد استاندارد دارونامه
رسمي ایاالت متحده ) (USPو اروپا ) (EPاطمينان حاصل شود.این پروسه با استفاده از دستگاه پالروگراف
انجام شد و نمونه ها عاري از هرگونه مس و روي تشخيص داده شد(شکل .)6

شکل :6پالگرام محصوالت

جداسازي روي 56-از محلول نهايی:
در یک توليد مجزا محلول روي 26-حاصله را به مدت یک هفته درون شيلد سربي قرار داده تا با توجه به
نيمه عمر پایين روي  26و مس  ، 26این دو ایزوتوپ به ایزوتوپ هاي پایدار تبدیل گردند .در این حالت به
دليل نيمه عمر باالي روي  26تنها رادیو ایزوتوپ باقي مانده روي  26خواهد بود .لذا فرایند جداسازي روي
از مس را مجدداً با استفاده از رزین فوق الذكر انجام داده و روي  26بسيار خالص تهيه گردید .آزمایشات
كنترل كيفي با دستگاه  HPGeمؤید خلوص باالي رادیوایزوتوپي روي  26-مي باشد.

رادیوگرام  -4طيف  HPGeمحلول روي26-
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نتیجه گیري
 بارگذاري. ژنراتورهایي با قابليت حمل مقادیر باالي اكتيویته توليد شد26-با توجه به نيمه عمر كوتاه مس
 نيز به عنوان26- ایزوتوپ روي. با موفقيت بر روي رزین انجام شد26- ميلي كوري از روي611 تا ميزان
 چشمه111  ميلي كوري توليد گردید كه از این مقدار ميتوان در توليد بيش از6 محصول جانبي به مقدار
.كاليبراسيون استفاده نمود
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