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 :چکیده

  کوتاهش،  عمر نیمه   به  توجه  با  اما  باشد می  آلفا  ذرات  وسیله  به  هدفمند  درمان  در  توجه  مورد  رادیونوکلئیدهای  از  یکی  دقیقه  55/60  عمر نیمه  با  212-بیسموت

  رادیونوکلئیدها  این .  گیرد می  قرار   استفاده  مورد     Bi212Pb/212  تنی درون  ژنراتور   صورت  به   لذا   شود می  مواجه   چالش   با  رادیودارویی   های   کاربرد   در  آن   مستقیم  استفاده 

  نوترون  شار  با   روز  30  مدت  به   تهران  تحقیقاتی  راکتور   در  Ra226  پرتودهی  از   ژنراتور  این  تولید  سنجی  امکان   مطالعه،  این  در .  می گردند  تولید  Ra224  واپاشی  از

 داد  نشان  نتایج. انجام گردید MATLAB  افزار¬نرم از  استفاده با واپاشی  های زنجیره دیفرانسیلی های معادله زمانهم حل  طریق  از ،s)2(n/cm 1310 ×4. حرارتی

( می شود که می تواند پس از نشاندارسازی به عنوان ژنراتور درون تنی مورد استفاده ~mCi  960)  Pb212، منجر به تولید اکتیویته قابل قبول از  Ra226پرتودهی    که

 قرار گیرد.
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Abstract : 
212Bi (t1/2: 60.55 m) is of interest for TAT, but its short half-life makes its direct use in radiopharmaceutical applications 

challenging, so it is used as a 212Pb/212Bi in-vivo generator. These radio isotopes are available from the decay of 224Ra. 

Feasibility study of 212Pb / 212Bi in vivo generator production through irradiation of 226Ra target in Tehran research reactor 

for 30 days irradiation in thermal neutron flux 4×1013(n / cm2.s), was performed through the simultaneous solution of 

differential equations of decay chains using MATLAB software. The results showed that the acceptable activity of 212Pb 

(960mCi), which can be used as an in-vivo generator after labeling, was produced by 226Ra irradiation in TRR. 
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 مقدمه .  1

(  اوژه  و   بتا   ، آلفا  گسیلنده های   مثال  عنوان  به)   پزشکی  درمان  برای  مناسب تابش  با   رادیونوکلئیدهایی   داروهای حاوی  رادیو  مندی به  عالقه

 بیماریهای درمان اما است، سرطان درمان در رادیونوکلئیدها این اصلی کاربرد .است یافته افزایش چشمگیری طرز به گذشته های دهه در

  بیولوژیکی  تابشی اثرات  ذره   هر  ای بنیادی،  هسته  ویژگی های  دلیل  به .]6-1[است    گرفته  قرار  مطالعه  مورد  باکتری نیز  یا   ویروس   با   مرتبط

  محدوده  یک  در(  MeV4-8)  را  خود  انرژی  و  می باشند(  keV/µm80-100)  باال  خطی  انرژی  انتقال  آلفا، ذراتی با  دارد. ذرات  مختلفی

  طوالنی  و  پیچیده  مسیر  طول  دارای  بتا  ذرات  به دلیل اینکه  .برجا می گذارند (  سلول  برابر قطر  چند  میکرومتر،  100-50)  کوتاه  نسبتاً  خطی

 انرژی  و   شده  طی  مسافت  .  ]8و7[  (keV/µm2/0 )  استکم    خطی آنها  انرژی  انتقال  ،(سلول  صد  چند  قطر  متر؛  میلی  12-3/0)  هستند

 مستقیم  برهم کنش   به سلولی  تخریب برای مسیر  کارآمدترین و  ترین اصلی زیرا است برخوردار زیادی  اهمیت از ها  سلول در  منتقل شده 

است  DNA  با  یونیزاسیون  وقایع فاصله  می  گرفته  نظر  در  β  ذرات  از  باالتر  بسیار  α  ذرات  1سلولی  سمیت  بنابراین  .مربوط   بین   شود. 

  بکشد،   را  سلول  یک  تواند  می،  α  ذره  یک  که  معنی  بدین  دارد،  مطابقت  متوالی آلفا  یونیزاسیون  دو  بین  فاصله   با  تقریباً  DNA  استرندهای

فاصله   β  ذرات  با  مقایسه  در  α  ذرات  مزایای  از  دیگر  یکی  .حاصل شود  β  ذره  با صدها  است  ممکن  ای،  رشته  دو  DNA  شکست  که  حالی  در

  .]9[شود  می  اطراف سالم سلولهای به آسیب کاهش  باعث یونیزاسیون است که کوتاه طی شده توسط محصوالت

یک روش امیدوار کننده برای درمان سرطان بوده و می تواند به عنوان جایگزین یا مکمل روش   (TAT)2درمان هدفمند بوسیله ذرات آلفا  

  درمانی   های  روش  به  نسبت  مشخص  مزیت  دو   دارای  سرطان  درمان  برای  گسیلنده های آلفا  از  ل نماید. استفادههای درمانی سنتی عم

 کشتن   امکان  چند سلول متناظر است،  قطر  که تنها با  ،(متر  میلی  1/0  از  کمتر)  بدن انسان  بافت  در  آلفا  اشعه  برد کوتاه  .است  معمول

  باال  (LET)خطی    انرژی  انتقال  و  آلفا  پرتوهای(  ولت  مگا   چند)  زیاد  انرژی   عالوه بر این،   . سازد  می  فراهم  را  سرطانی  های  سلول  انتخابی

  با  درمان  برابر  در  مقاوم  های  سلول  تواند  می  آلفا  اشعه  بنابراین،  .گردد  می  سلول  مؤثر  بسیار  کشتار  به  برابر ذرات بتا( منجر  100)تقریبا  

مناسبی   درمانی  معمول، گزینه  درمانی  روشهای  برابر  در  مقاوم  تومورهای  برای  و  برده   بین  از  را  درمانی   شیمی   داروهای  یا  بتا، گاما  تابش 

گسیلنده های   ای  هسته  جدید نیاز به لحاظ کردن مشخصات فیزیکی و  رادیوداروهای  توسعه  مؤثر،  درمانی  نتایج  به  دستیابی  برای  . باشد

 اتصال گسیلنده آلفا به حامل مناسب و حامل مناسب به عنوان عامل مختص بافت دارد.بخش شالته کننده مورد استفاده برای  آلفا،

در سال های اخیر بررسی درمان هدفمند با استفاده از رادیونوکلئیدهای آلفازا بطور چشمگیر گسترش یافته است و آزمایشات بالینی اخیر 

  رادیونوکلئید  عمر  در پرتودرمانی، نیمه  و پزشکان را به خود جلب کرده است.  نتایج امیدوار کننده ای داشته و نظر تعداد بیشتری از محققان

باشد. از   طوالنی   خیلی  نباید  بیمار، نیمه عمر  به  غیرضروری  تحویل دز  از  جلوگیری  به منظور  . باشد  مناسب  درمان مورد نظر باید   برای

رادیودارو به بیمار نیاز به زمان دارد، نیمه عمر نباید خیلی کوتاه باشد تا دز کافی تحویل    و   شیمیایی   طرفی، از آنجائیکه تولید، فعالیت های

  زیاد،  انرژی  باال،  انشعاب  های  نسبت  با  رادیونوکلئید باید از طریق یک یا چندین واپاشی آلفا، ترجیحا  برای درمان فراهم گردد. واپاشی

 تعداد  گسیلنده آلفا، تنها   رادیونوکلئید  از میان صدها   . پایدار واپاشی کند  ار باال یا با نیمه عمر بسی  عنصر  یک   باال باشد و به  درصد فراوانی 

که به صورت مستقیم یا از طریق   شده  شناخته  گسیلنده های آلفا   حاضر،  حال   هستند. در  مناسب  پزشکی  کاربردهای   برای  آنها   از   کمی

 . ]At 211 ]10، و    Ra 223,224،Bi 213Ac/225،Bi 212Pb/212، Th226,227عبارتند از:   استفاده می شوند،  TAT مولد در

 
1 Cytotoxicity  
2 Targeted alpha therapy 
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یک   آن،  کوتاه   عمر  نیمه  اما   می باشد TAT دقیقه( یکی از رادیونوکلئیدهای مورد توجه برای استفاده در    55/60)نیمه عمر    212-بیسموت

استفاده  برای  رادیونوکلئید  مستقیم  چالش  برای  دارویی  رادیو  های   برنامه  در  این    تنی  درون  مولد  از  استفاده  مسائل،   این  اصالح  است. 

(Bi212Pb/212 )اگرچه. است گرفته قرار مطالعه مورد Pb212 سیستم  این به( ساعت64/10) آن عمر بلندتر نیمه اما است، گسیلنده بتا یک  

ها    ایزوتوپ  این  . دهد  تحویل  را  اکتیویته تزریقی  واحد  به ازای  بیشتر  دز  برابر  10  تا  ،Bi212  از  مستقیم  استفاده  با  مقایسه  دهد، در  می  اجازه

 . ]11[ (1 شکل) می شود تولید  واپاشی متوالی بتا و Ra226 نوترون توسط جذب دو گانه از Th228 .تولید شود Th228واپاشی   از می توانند

 

 
 

 در راکتور.  Ra226از هدف  Th228تولید  -1شکل 

 

 . روش کار 2

  یته یویمقاله، اکت  نیدر ا در راکتور تحقیقاتی تهران انجام شبده اسبت.    Ra226برای هدف غنی شبده     Bi212Pb/212محاسببات تولید ژنراتور  

رادیونوکلئیدهای تولید شببده موثر بر تولید   2شببکل  محاسبببه شببده اسببت.   یپرتوده در انتهای Bi212و   Th228 ،Pb212 یدهائیونوکلیراد

منظور تعیین اکتیویته، معادالت دیفرانسببیلی جذب و واپاشببی نوترونی برای  تمامی  دهد. بهرا نشببان می  Ra226ژنراتور در اثر پرتودهی  

برای حل   حل گردیده اسبت. MATLABافزار  نوشبته شبده و بطور همزمان با اسبتفاده از نرم  2رادیونوکلئیدهای نشبان داده شبده در شبکل  

روز در شبببار  30، برای مدت    Ra226در این مطالعه، یک گرم از   اسبببتفاده شبببده اسبببت.  Ode45عددی معادالت دیفرانسبببیل از تابع  

.s)2(n/cm 1310×4  از  سبط  مقطع جذب نوترون   و ]12[درصبد انشبعاب واپاشبی از مرجع  ،  رادیونوکلئیدها عمر در نظر گرفته شبد. نیمه

 استخراج شده است. ]13[پایگاده داده های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی 
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 Th230 Th229 Th228        

 Ac229 Ac228 Ac227        

Ra229 Ra228 Ra227 Ra226 Ra225 Ra224 

     Fr223 

     Rn222 Rn221 Rn220 

       At219 

       Po218 Po217 Po216    

         Bi215 Bi214 Bi213 Bi212 

         Pb214 Pb213 Pb212  

 

 Ra226حرارتی هدف  های تولیدی ناشی از پرتودهی نوترونرادیوایزوتوپ  واپاشی  شماتیک طرح -2شکل

 

 

 نتایج .  3

نشان داده شده    3روز پرتودهی در شکل    30  برای  ،Bi212pb/212رادیونوکلئیدهای تاثیرگذار بر تولید ژنراتور    زمان  حسب  بر  اکتیویته  نمودار

 .است
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 بر حسب زمان.  Ra226گرم از هدفنمودار اکتیویته رادیونوکلئیدهای تولید شده در پرتودهی یک . 3شکل 

گرم یک  پرتودهی  از  تولید،  مدت   Ra226 بهره  در    30به  حرارتی روز  نوترون  شار  با  تهران   تحقیقاتی   راکتور 

 2-cm.1-s.n  1310×4  میلی  1/0، حدوداً به ترتیب در حدود( گرمmCi  43  برای )Th228    نانو  224و در حدود( گرمCiµ  05/0  برای )Th229 

باشد )اکتیویته می    Th229برابر بزرگتر از رادیونوکلئید    500تولید شده در حدود    Th228باشد. باید توجه داشت تحت این شرایط، جرم   می

رادیونوک  860حدود   بر  عالوه  است(.  برابر  ژنراتور  لهزار  تولید  در خالل  داده شده  نمایش  رادیونوکلئید  Bi212Pb/212ئیدهای    ،Ac225  

توان با خلوص باال از این مخلوط بدست آورد به  پرکاربرد جهت مقاصد آلفاتراپی، را میروز( به عنوان یک رادیونوکلئید    10عمر :)نیمه

روز اجازه   7/3با نیمه عمر    Ra224روز به  15الی    10که باید یک استخراج اولیه رادیوم از توریوم صورت گیرد و پس از آن به مدت  طوری

   را از مخلوط رادیوم جدا نمود. Ac225توان نماید و بعد از آن میداده شود تا به ژنراتور رادیونوکلئیدی مورد نظر واپاشی 
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 بر حسب زمان.  Ra226گرم  1حاصل از پرتودهی  Bi212و  Pb212. نمودار اکتیویته 4شکل 

ژنراتور رادیونوکلئیدی، ، اکتیویته قابل قبولی از این ژنراتور قابل حصول است. در این سیستم  4با توجه به محاسبات انجام شده بر طبق شکل  

با استفاده از روش کروماتوگرافی تبادل یونی جدا   Th228جدا شده از    Ra224توان از  را می  Bi212و    Pb212گردد مخلوط  پیش بینی می

با اکتیویته ای   Bi212/Pb212/Ra224، ژنراتور رادیونوکلئیدی  10-6و نشت رادیونوکلئید مادر به میزان    %70نمود. با فرض دستیابی به بهره  

 کوری قابل دسترس خواهد بود.  میلی  960حدود 

 

  گیری . نتیجه4

های سرطانی هدف را داشته و در عین حال هدفمند با استفاده از آلفاگسیل ها، پتانسیل تحویل دز تابشی باال به سلولاز آنجائیکه درمان 

های سالم را نیز محدود می کند، تحقیقات بر روی این روش درمانی، در ده های اخیر، به طور قابل توجهی توسعه یافته آسیب به بافت

ای پاشی طوالنی رادیونوکلئیدهای آلفازا، دستیابی به اکتیویته قابل قبول جهت کاربردهای پزشکی هستههای وااست. با توجه به زنجیره

ژنراتور تولید  اولیه  امکان سنجی  است.  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  تنی   از  تولید    Bi212Pb/212درون  و  واپاشی  محاسبات  از  استفاده  با 

 باشد. رادیونوکلئیدها نشان داد که تولید این ژنرانور در راکتور تحقیفاتی تهران با اکتیویته مناسب امکانپذیر می
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