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 ه: چکید

پرتودهی  های مناسب در باشد. رادیوایزوتوپ ها میبخش مهمی از خدمات بهداشتی در زندگی بشر وابسته به کابرد رادیوایزوتوپ 

ها نآمین و استفاده از أرغم مشکالت تاند و علیرفته  های گذشته با موفقیت بکارتجهیزات پزشکی و درمان انواع سرطان در دهه

هایی که بطورمستقیم در گردند. رادیوایزوتوپکنندگان ارسال میجهان تولید و به مصرف  یهمچنان در بسیاری از مراکز اصل

ولی با توجه به محدود شدن    شدندمیتراپی تقسیم  های براکیمانی به دو گروه رادیوداروها و چشمهشوند زانسان مصرف می

باشند که موتور  های درون تنی رادیوداروها میترین رادیوایزوتوپمهم  ،تراپی در دهه اخیرهای براکیتولید عرضه و مصرف چشمه 

های پزشکی  نشان داده که هرگونه خلل در تولید و عرضه رادیوایزوتوپ  ای بوده و تجربه سالیان اخیر محرکه رشته پزشکی هسته

گذارد. رادیوداروها در تشخیص،  ها در عرصه جهانی بجای میثیر منفی بزرگی بر تشخیص و درمان بیماریأو رادیوداروها چه ت

بیماری از  پیگیری درمان بسیاری  از جمله سرطاندرمان و  بازی    ...   قلبی، عصبی و های  بیماری   ها،های بشری  مهمی  نقش 

لکولی جدید )مانند وهای شگرف در تولید و کاربرد رادیوداروهای ترانوستیک مرهون توسعه اهداف سلولی، مکنند. پیشرفتمی

باشند که  تون، پوزیترون، بتا و آلفا دهنده میوهای ف( نشاندارشده با رادیوایزوتوپ FAPI, سوماتوستاتینی،  PSMAلیگاندهای  

های پزشکی مهم )مانند  های نوین تولید رادیوایزوتوپ اند. روشهای نوینی برای پزشکان در تشخیص و درمان ایجاد نمودهعرصه

های پزشکی برای تولید  سو و کاربرد سیکلوترونهای الکترونی از یک( بوسیله شتابدهنده۲۲۵-و اکتینیوم  ۶۷-، مس99-مولیبدن

تشخیصی  رادیوایزوتوپ جدید  شروه  بهای  گالیومهای  تکنسیوم  ۶۸-)مانند  معضالت   99-و  رفع  برای  امیدهای جدیدی  ام( 

 . اندتحریمی، قیمتی، کیفیتی و عرضه یکنواخت برای کشورهای جهان ایجاد نموده
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