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 و کنترل کیفی محصول شویش آن86Ge/86Ga مشخصهیابی مولد
 علی بهرامی سامانی،* حسن یوسفنیا، سعید کاکایی،سمانه ذوالقدری
 تهران ـ ایران،66381-6868 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی مواد و سوخت هستهای

 با84Ge/84Ga  با توجه به ویژگیهای واپاشی مناسب و امکان تهیه به طور مستقل از سیکلوترون و به شکل مولد84Ga ،امروزه
84

:چکیده

84

 بر پایهی قلع اکسید درGe/ Ga  اخیراً مولد.( استPET)  یکی از گزینههای بسیار مناسب در مقطعنگاری نشری پوزیترون،هزینهای منطقی
 به منظور بررسی امکان استفاده از مولد ساخته شده در تولید و توسعهی رادیوداروهای، در این پژوهش.کشور با موفقیت عرضه شده است
، مشخصات اصلی مولد شامل انتخاب محلول مناسب برای شستشو، و به کارگیری آن در کاربردهای بالینی به صورت بهینه84Ga تشخیصی بر پایهی
 خلوص شیمیایی و خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد ارزیابی،منحنی شویش و بازدهی شستشوی تعیین شده و خلوص رادیونوکلیدی
 تولید شده در84Ge/84Ga  نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که مشخصات مولد توسعه داده شده در کشور قابل مقایسه با مولدهای.شد
. است84Ga  بر پایهیPET  و دارای عملکرد مناسب برای استفاده در توسعهی رادیوداروهای،سایر کشورها

 خلوص شیمیایی، خلوص رادیونوکلیدی، منحنی شویش، بازدهی شستشو،86Ge/86Ga  مولد:کلیدواژهها

Characterization of 68Ge/68Ga Generator and Quality Control of its Eluate
S. Zolghadri, S. Kakaei, H. Yousefnia*, A. Bahrami-Samani
Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: Nowadays, due to the suitable decay characteristics and possible production of

68

Ga
independent of the cyclotron in the form of Ge/ Ga generator with reasonable cost, this radionuclide is
known as a suitable choice for PET imaging. Recently, SnO 2 based 68Ge/68Ga generator was successfully
prepared in Iran. In this study, in order to investigate the possible utilization of the made generator in the
production and development of 68Ga-based diagnostic radiopharmaceuticals and optimal usage of the
generator in the clinical applications, the main characteristics of the generator including the selection of
appropriate eluent, elution profile and elution yield were determined, and radionuclidic, chemical and
radiochemical purity of the eluate were evaluated. The results of this study indicated that the
characteristics of the developed generator in Iran is comparable to those 68Ge/68Ga generators in other
countries and it has suitable performance for the usage of developing 68Ga-based PET
radiopharmaceuticals.
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مشخصهیابی مولد  84Ge/84Gaو کنترل کیفی محصول شویش آن

 .6مقدمه

سیکلوترون و در شکل مولد  84Ge/84Gaبا هزینهای منطقی،

امروزه 84Ga ،یکی از رادیوایزوتوپهای مناسب در پزشکی

یکی از گزینههای بسیار مناسب در تصویرگیری در مقطعنگاری

هستهای برای مقطعنگاری نشری پوزیترون ( )PETاست ].[8 ،7

نشری پوزیترون ) ،(PETبه ویژه در مراکز با امکانات محدود و

این رادیوایزوتوپ با نیم -عمر  81/89 minو با گسیل پوزیترون

فاقد امکان دسترسی به سیکلوترون است ] .[77رادیوایزوتوپ

با انرژی بیشینهی  )43%( 7/38 MeVو پرتوهای گاما با انرژی

مادر  84Geرا میتوان در یک سیکلوترون کوچک از طریق

واپاشیده

واکنشهای مختلف ،از جمله )،83Ga (d,9n) ،88Zn (a,8n

 )9/88%( 7711 keVبه رادیوایزوتوپ پایدار

84Sn

) 83Ga (p,8nتولید کرد ].[77

میشود ] .[9در حالیکه نیم -عمر این رادیوایزوتوپ با
جنبششناسی زیستی بسیاری از پپتیدها و مولکولهای کوچک

هر چند در طول  57سال اخیر ،انواع مختلفی از سیستمهای

سازگار است ] ،[8امکان تصویرگیری با قدرت تفکیک باال در

مولد  84Ge/84Gaبرای تهیهی رادیوداروهای پایهی  84Gaمعرفی

مقطعنگاری نشری پوزیترون ) (PETبا دز تابشی قابلقبول به

شدهاند ،اما مشکالتی از قبیل بازدهی شستشوی پایین ،84Ga

بیماران به علت کوتاه بودن نیم -عمر این رادیوایزوتوپ فراهم

حضور اکسیدهای فلزی یا یونهای فلزی جاذب در کنار

84Ga

است .از طرف دیگر ،کاتیون  ،84Ga9+پایدار بوده و میل ترکیبی

شسته شده ،کمپلکس ناخواستهی محلول شستشو با  84Gaو
(فرار)()7

باالیی برای اتصال به لیگاند حلقوی  DOTAدارد .در نتیجه ،این

رخنهی

رادیوایزوتوپ میتواند برای تهیهی ردیابهای پپتیدی و یا دیگر

مولد در کاربردهای بالینی تا دههی اخیر شده است ].[71-78

مولکولهای زیستی متصل به  ،DOTAبا پرتوزایی ویژهی باال

امروزه ،متداولترین سیستمهای تجاری مولد ،84Ge/84Ga

استفاده شود ].[8

سیستمهای با جاذب اصالحشدهی  TiO8و  SnO8است که در

رادیوایزوتوپ مادر ،مانع از به کارگیری این

کاتیون  84Ga9+در مقایسه با سایر رادیوایزوتوپهای مورد

آنها  84Ga9+با هیدروکلریک اسید شسته میشود ،در حالیکه

در مقطعنگاری

 84Ge8+جذب ستون میشود ] .[74در تصویرگیری با استفاده از

کامپیوتری نشری تکفوتون ( )SPECTو  74Fدر مقطعنگاری

رادیوداروها بر پایهی  ،84Gaپرتوگیری غیرضروری بیماران ناشی

نشری پوزیترون ،از نظر شیمیایی به منظور انجام واکنش و ایجاد

از دو منبع است .منبع اول ،رخنهی  84Geبه محصول

شویش()8

کمپلکسهای پایدار مناسبتر است .همچنین نتایج استفاده از

است که در فرایند نشاندارسازی حذف نمیشود .منبع دوم،

رادیوداروهای  84Gaدر بسیاری از موارد قابل مقایسه با عاملهای

احتمال نشاندارسازی ناقص در نتیجهی ناخالصیهای فلزی

بر پایهی  74Fاست ] .[8 ،5از اینرو ،اخیراً پژوهشها برای بررسی

غیرپرتوزا در محصول شویش است که باید در نظر گرفته شوند.

پتانسیل استفاده از عاملهای تصویرگیری بر پایهی  84Gaبرای

در واقع ،حضور این یونهای فلزی در محصول شستشو یک مانع

استفاده در مقطعنگاری نشری پوزیترون ) (PETگسترش یافته

عمده در شیمی کمپلکسدهی  84Gaاست ].[87 ،73

استفاده در پزشکی هستهای ،مانند

33mTc

است ] .[1در این بین ،میتوان به ترکیب نشاندار

اخیراً با توجه به قابلیت شناخته شدهی مقطعنگاری نشری

84Ga-DOTA-TOC

پوزیترون و رادیوداروهای بر پایهی  ،84Gaمولد  84Ge/84Gaبا

اشاره کرد که تمایل بسیار باالیی به اتصال به گیرندهی

سیستم جاذب  SnO8در کشور تولید شده است .در این پژوهش،

سوماتوستاتین در انسان دارد و امکان تصویرگیری از تومورهای

به منظور بررسی امکان استفاده از این مولد در تولید و توسعهی

کوچک را فراهم ساخته است ].[3 ،4

رادیوداروهای تشخیصی بر پایهی  84Gaو به کارگیری آن در

)(DOTA-D-Phe1-Tyr3-octreotide

 84Gaاز واپاشی  84Geاز طریق گیراندازی الکترون ()777%

کاربردهای بالینی به صورت بهینه ،مشخصات اصلی مولد شامل

با نیم -عمر نسبتاً باال ( )817/35 dتولید میشود ] .[9در واقع

انتخاب محلول مناسب برای شستشو ،منحنی شویش و بازدهی

نیم -عمر طوالنی هستهی پرتوزای مادر ،تهیه و دسترسی آسان

شستشو ،تعیین و خلوص رادیونوکلیدی ،خلوص شیمیایی و

 84Gaرا به صورت مقرون به صرفه و برای مدت زمان طوالنی در

خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد ارزیابی شده است.

مراکز  PETتضمین میکند .امکان تهیهی  84Gaبدون نیاز به
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عملکرد مولد از نظر بازدهی شستشوی  84Gaبرای نشاندارسازی

 .2روشکار
 6.2مواد و تجهیزها

در این پژوهش ،مشخصات اصلی مولد

84Ge/84Ga

معمول و منظم در برنامههای بالینی باید ارزیابی شود.

تولید شده در

86

 6.2.2تعیین قدرت اسیدی مناسب برای شستشوی مولد Ge/ Ga

کشور تعیین ،و کنترل کیفی آن انجام شد .کلیهی مواد شیمیایی

به منظور تعیین محلول مناسب برای شستشو ،مولد با  5میلیلیتر

مورد نیاز از شرکت سیگما -آلدریچ تهیه شد .به منظور

هیدروکلریک اسید  7/7تا  7 Mشسته شد و هر بار پرتوزایی

اندازهگیری پرتوزایی نمونه ،از دستگاه آشکارساز ژرمانیم

 84Gaدوشیده شده تعیین گردید .پرتوزایی نمونه با اندازهگیری

فوقخالص )( (HPGeمدل )Canberra ،GC1020-7500SL
همراه با یک تحلیلگر بسکاناله و دزسنج

سطح زیر قلهی انرژی پرتو گامای  577 keVبا آشکارساز HPGe

ISOMED 1010

و طبق رابطهی  7به دست آمد:

(محصول  Dresdenآلمان) استفاده شد .محاسبات پرتوزایی برای
قلههای واقع در انرژهای  577 keVو  7788 keVانجام شد.

()7

برای خوانش کاغذهای کروماتوگرافی از دستگاه خوانش
کروماتوگرافی  Bioscan AR 2000 , Paris, Franceاستفاده شد.

متناظر با انرژی قله؛  tsمدت زمان شمارش؛  mجرم نمونهی

محصول شویش مولد ،دستگاه پالسمای جفت شدهی القایی

اندازهگیری شده و ضریبهای  k1تا  k 5به ترتیب عبارتاند از؛

) (ICPساخت شرکت ( Varianمدل )Turbo-AX-Liberty-150

ضریبهای تصحیح مربوط به واپاشی هسته از زمان آماده شدن

استفاده شد.

نمونه تا شروع شمارش ،واپاشی آن در طول مدت شمارش،

 2.2مشخصهیابی مولد Ge/86Ga

مولدهای

N
  t s m k1 k 2 k 3 k 4 k 5

A

که در آن  εبازده در انرژی قلهی نوری؛  γاحتمال گسیل گامای

همچنین به منظور اندازهگیری میزان ناخالصیهای شیمیایی در

84Ge/84Ga

86

خودجذبی در نمونهی اندازهگیری شده در مقایسه با نمونهی

86

درجهبندی ،تپهای از دست رفته مربوط به تجمع تصادفی و در

بر پایهی جذب رادیوایزوتوپ مادر

نهایت تصحیح همزمانی برای هستههایی که در آبشاری از

ژرمانیم 84-در یک ماتریس ستونی ساخته میشوند .همانطور

گسیلهای متوالی فوتونها واپاشی میکنند؛  Nسطح خالص

که پیش از این بیان شد ،در طول  57سال گذشته سیستمهای مولد

تصحیح شدهی زیر قله است و از رابطهی زیر محاسبه میشود

گوناگونی گزارش و ارزیابی شدهاند .اصول موفقیت سیستمهای
جدید ،توسعهی مولدهایی است که رادیونوکلید را به شکل یونی

t
N  Ns s N b
tb

()8

ارایه میدهند ] .[87این مولدها با هیدروکلریک اسید قوی شسته
میشوند که در آن گالیم به شکل  84Ga9+است و میتواند برای

که در آن tb ،مدت زمان شمارش زمینه Ns ،سطح خالص زیر

کاربردهای نشاندارسازی استفاده شود .این مولدها از نظر

قلهی  577 keVدر طیف نمونه ،و  Nbسطح خالص زیر همان قله

ماتریس ستونی ،بازدهی شویش و قدرت شویندگی

در طیف زمینه است.

هیدروکلریک اسید با یکدیگر متفاوتند .هر چند از نظر
تکنیکی ،محصول شویش تمامی مولدها ،برای نشاندارسازی و

 2.2.2تعیین منحنی شویش مولد Ge/86Ga

استفادهی بالینی مناسب است ،اما تفاوتهای قابلتوجهی در

86

به منظور بهینهسازی حجم کمینهی شویندهی مورد نیاز برای

عملکرد این مولدها وجود دارد .از نظر امکان پسپردازش مؤثر و

شستشوی  84Gaبا بازده بیشینه و مقدار پرتوزایی که در اهداف

یا انتخاب سیستمهای بافر در استفادهی مستقیم ،قدرت اسیدی

نشاندارسازی اهمیت ویژهای دارد ،مولد با مقادیر مساوی

محصول شویش حایز اهمیت است و از اینرو باید محلول

 7/5 mlاز شوینده شسته ،و محصول شویش در ظروف جداگانه

شستشو به درستی انتخاب شود .همچنین منحنی شویش و

جمعآوری شدند .پرتوزایی هر نمونه با استفاده از آشکارساز

49
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 HPGeو طبق رابطهی  7محاسبه شد .به منظور تأیید نتایج ،این

شسته شده و سپس اندازهگیری قلهی انرژی پرتو گامای

آزمایش  5بار تکرار شد.

 ،577 keVمربوط به گسیل دختر  84Gaاندازهگیری شد .در این
اندازهگیری ،مقدار پرتوزایی

 3.2.2تعیین بازدهی شستشوی مولد Ge/86Ga

86

84Ga

به علت تعادل با

رادیوایزوتوپ مادر ،برابر با پرتوزایی  84Geاست.

به منظور محاسبهی بازدهی شستشوی مولد ،در بازههای منظم در
طول دورهی زمانی  8ماهه ،پس از شستشوی مولد ،پرتوزایی

 2.3.2بررسی خلوص شیمیایی

 84Gaدوشیده شده طبق رابطهی  7تعیین شد .در زمان شستشو،

به منظور تعیین ناخالصیهای شیمیایی در

پرتوزایی  84Geبا توجه به مقدار اولیهی این رادیوایزوتوپ و با

نمونهی آن به مدت  1روز به حال خود رها شد تا واپاشیده شود.

استفاده از رابطهی واپاشی  A  A etمحاسبه شد .بازدهی

آلودگی ناچیز به یونهای فلزی در نمونهی واپاشیده با استفاده از

84Ga

پالسمای جفت شدهی القایی ) (ICPتعیین شد .منحنیهای

شستشوی مولد به صورت نسبت پرتوزایی اندازهگیری شده
به پرتوزایی محاسبه شدهی  84Geبه دست آمد.

84Ga

شسته شده،

درجهبندی برای این یونها ،با استفاده از محلولهای استاندارد با
غلظت شناخته شده از این یونها به دست آمد.

 3.2کنترل کیفی محصول شویش مولد

از معایب عمدهی اکثر مولدهای

،84Ge/84Ga

آلودگی

84Ga

 3.3.2بررسی خلوص رادیوشیمیایی

دوشیده شده به رادیوایزوتوپ مادر  84Geبا نیم -عمر بلند است.

بررسی خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد به منظور

از طرف دیگر ،در بسیاری از موارد ،کاتیونهای فلزی (که اغلب

حصول نشاندارسازی باال با ترکیبات دارویی بسیار حایز اهمیت

از مواد ستون هستند) موجود در محصول شویش مولد ،به علت

است .در این مطالعه ،خلوص رادیوشیمیایی محصول شویش مولد

رقابت با  84Gaدر تشکیل کمپلکس ،فرایند نشاندارسازی را

با استفاده از روش کروماتوگرافی الیهی نازک در دو حالل

دچار اختالل میکنند ] .[88در هر دو مورد 84Ge ،و یا  84Gaآزاد

متفاوت انجام شد .برای این منظور محلول  84GaCl9در حالل

موجود در ترکیب نشاندار منجر به دز تابشی اضافی به بیمار

آمونیم استات  :77%متانول ( )7:7بر روی کاغذ سیلیکاژل و در

و کاتیونهای فلزی در

حالل  DTPAبا غلظت ( 77 mMقدرت اسیدی  )8بر روی کاغذ

محصول شویش برای هر مولد یکی از مراحل ضروری کنترل

واتمن شماره  7قرار گرفت .نهایتاً کاغذها با استفاده از دستگاه

کیفی است.

خوانش کروماتوگرافی اسکن شدند.

 6.3.2بررسی خلوص رادیونوکلیدی

 .3نتایج و بحث

خلوص رادیونوکلیدی  84Gaشسته شده از مولد با اندازهگیری

در این مطالعه ،مشخصههای اصلی مولد  84Ge/84Gaساخته شده

نیم -عمر  84Gaبراساس تعیین الگوی واپاشی و طیفنگاری

در کشور تعیین و کنترل کیفی محصول شویش آن انجام شد.

84Ge

میشود .بنابراین تعیین مقدار

گامای نمونههای واپاشیدهی

84Ga

با استفاده از آشکارساز

نتایج به دست آمده در ادامه ارایه شده است.

 HPGeدرجهبندی شده و وصل شده به تحلیلگر بسکاناله
بررسی شد .الگوی واپاشی  84Gaبا دنبال کردن نیم -عمر

84Ga

 6.3تعیین قدرت اسیدی مناسب به منظور شستشوی مولد Ge/86Ga

نزدیک به ( 8 hتقریباً  8نیم -عمر  )84Gaتعیین شد.

از آنجا که  84Geصرفاً از طریق گیراندازی الکترون به

86

در این مطالعه ،به منظور تعیین غلظت مناسب هیدروکلریک
84Ga

اسید ،مولد با  5میلیلیتر محلول هیدروکلریک اسید  7/7تا 7 M

واپاشیده میشود ،مقدار آلودگی آن را نمیتوان به طور مستقیم با

شسته شد .پرتوزایی اندازهگیری شدهی  84Gaبراساس غلظتهای

طیفسنجی پرتو گاما بررسی کرد .سطح این آلودگی با رها

مختلف اسید در شکل  7نشان داده است.

کردن نمونهی  84Gaبه مدت  88 hو واپاشی تقریباً کامل

84Ga

48
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7477
7877
7877

477
877

پرتوزایی )(MBq

7777

577
877
977
877

877
777

877

°
7

7/8

7/8

7/8
7/8
7/4
غلظت اسید ((mol l)-6

پرتوزایی )(MBq

7877

877

°

77

شکل  .6پرتوزایی  84Gaبرحسب غلظت هیدروکلریک اسید.

3

4

1

8
5
8
شماره کسر

9

8

7

°

شکل  .2منحنی شویش مولد با هیدروکلریک اسید  7/8موالر.
 3.3تعیین بازدهی شستشوی مولد Ge/86Ga

همانگونه که در شکل  7مشاهده میشود ،با افزایش غلظت

86

با اندازهگیری پرتوزایی  84Gaو محاسبهی پرتوزایی  84Geدر

هیدروکلریک اسید ،پرتوزایی  84Gaافزایش مییابد .این موضوع
به این معنی است که افزایش غلظت هیدروکلریک اسید ،افزایش

زمان شستشو ،بازدهی شستشوی مولد به صورت نسبت پرتوزایی

بازدهی شستشوی مولد را در پی خواهد داشت .بر طبق این نتایج،

اندازهگیری شده به پرتوزایی محاسبه شده در طول بازهی زمانی

هیدروکلریک اسید  7 Mبازدهی شستشوی بیشتری را نشان

 8ماهه به دست آمد .جدول  ،7مقادیر به دست آمده برای بازده

میدهد که در تطابق کامل با سایر مولدهای توسعه داده شده بر

شستشو را در طول این دورهی زمانی نشان میدهد .همانگونه که

پایهی قلع است ] .[89به علت ایجاد تعادل مناسب میان بازدهی

مشاهده میشود ،بازدهی شستشوی مولد در طول این دورهی

شستشوی بهینه و قابلیت استفاده در نشاندارسازی ،هیدروکلریک

زمانی  78%کاهش یافته است.

اسید  7/8موالر حالل مناسبی برای شستشوی مولد تعیین شد.
 2.3تعیین منحنی شویش مولد Ge/86Ga

 8.3بررسی خلوص رادیونوکلیدی

به منظور استفاده از  84Gaبه دست آمده از مولد

86

 84Ge/84Gaبرای

کاربردهای بالینی ،الزم است اطمینان حاصل شود که سطح

منحنی شویش مولد با جمعآوری کسرهای  7/5 mlاز محصول

84Ga

شویش بررسی شد .پرتوزایی کسرهای جمعآوری شده در شکل

ناخالصیهای رادیونوکلیدی موجود در محلول

 8نشان داده شده است .همانگونه که در شکل  8مشاهده

حد مجاز باشد .برطبق فارماکوپهی اروپا ،این خلوص در محلول

میشود ،نمایهی شستشوی مولد کامالً تیز بوده و کمتر از  7/5%از

گالیم کلرید به مقدار کمینهی  33/3%در کل پرتوزایی محدود
84Ge

همیشه زیر

در محلول نباید از  7/777%تجاوز کند

 84Gaدر اولین کسر  7/5 mlاز ستون خارج میشود .در حالی که

میشود ،البته میزان

بیش از  37%از پرتوزایی  84Gaدر  8mlبعدی محصول شویش

[ .]88اهمیت این مسأله از آنجا ناشی میشود که با گذشت

مشاهده میشود .بنابراین ،برای شستشوهای منظم مولد به منظور

زمان ،حتی مقدارهای بسیار ناچیز این ناخالصی با طول عمر باال،

دستیابی به پرتوزایی با باالترین مقدار ،پیشنهاد میشود که اولین

نسبت قابلمالحظهای را ایجاد میکند.
در این پژوهش ،برای تعیین خلوص

کسر  7/5mlکنار گذاشته شده ،و  8 mlبعدی به شکل محلول با

84Ga

شسته شده از مولد،

بیشترین مقدار پرتوزایی برای اهداف نشاندارسازی استفاده

ابتدا الگوی واپاشی آن با استفاده از آشکارساز

شود.

درجهبندی شده بررسی شد .مشخصات واپاشی نمونه در شکل 9

HPGe

نشان داده شده است .عدم وجود هر گونه انحراف در انتهای
پایین منحنی خط مستقیم واپاشی ،تأیید کرد که نمونه
خالص بوده و شامل مقدارهای ناچیز از ژرمانیم با نیم -عمر
طوالنی است .نیم -عمر آن با استفاده از الگوی واپاشی برابر با
 88/3 min ±7/5محاسبه شد که نزدیک به نیم -عمر گزارش شده
برای  )81/89 min( 84Gaاست.
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مشخصهیابی مولد  84Ge/84Gaو کنترل کیفی محصول شویش آن

درصد رخنهی  84Geدر کسرهای اصلی (کسر  8تا  )5که حاوی

جدول  .6بازدهی شستشوی متوسط مولد  84Ge/84Gaدر طول یک دورهی
زمانی  8ماهه
زمان
بازدهی شستشو ()%

ماه

ماه

ماه

ماه

ماه

ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

51/4

58/9

58/8

59/7

57/8

57/8

بیش از  37%پرتوزایی است ،برابر با  7/7773%تعیین شد که در
محدودهی مجاز فارماکوپهی اروپا است.
 1.3بررسی خلوص شیمیایی

77777

تعیین شد (جدول  .)9همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود،

7777
777

شمارش در دقیقه

777777

مقدار یونهای فلزی موجود در محصول شویش با تکنیک

مقدار کل یونهای فلزی موجود در محصول شویش متناظر با
محلول شستشوی هیدروکلریک اسید  7/8 Mکمتر از 7 ppm
است ،در حالی که در محصول شویش مربوط به محلول

77

5

8

8

9
زمان (ساعت)

°

7

8

شستشوی هیدروکلریک اسید  ،7 Mمقدار یونهای فلزی افزایش

7

یافته است.

شکل  .3الگوی واپاشی  84Gaشسته شده از مولد .84Ge/84Ga

به

منظور

اندازهگیری

میزان

کمّی

 8.3بررسی خلوص رادیوشیمیایی

خلوص رادیوشیمیایی  84GaCl9با استفاده از تکینیک  ITLCو با

ناخالصیهای

استفاده از  8سیستم حالل ]الف)  DTPAبا غلظت 77 m mol l-7

رادیونوکلیدی ،از طیفنمایی پرتو گاما استفاده شد .طیف گامای

و قدرت اسیدی  ،5و ب) آمونیم استات  :77%متانول

نمونههای  84GaCl9در شکل  8نشان داده شده است .خلوص
شد و مقدار متوسط ناخالصی

([)7:7

بررسی شد (شکل .)5

رادیونوکلیدی  84Gaبه دست آمده از مولد ،باالتر از  33/3%تعیین
84Ge

ICP

در محلول  ،DTPAکاتیون گالیم به فرم چربیدوستتر

ناشی از رخنهی آن

 Ga-DTPAتبدیل میشود و به  Rfباالتر میرود ،در حالی که

 7/8×77-9%برابر پرتوزایی  84Gaبه دست آمد.

اگر مقدارهای ناچیزی از شکلهای دیگر آن وجود داشته باشند

مشخصات اصلی مولد مورد استفاده و سایر مولدهای

که به شکل  Ga-DTPAدرنیایند ،مثل  GaCl8-یا کلویید ،باید در

 84Ge/84Gaتوسعه داده شده در دیگر کشورها در جدول  8درج

پایین کاغذ باقی بمانند .در محلول دیگر یعنی آمونیم استات :%77

شده است .همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،بازدهی

متانول ( ،)7:7کاتیونهای یونی  84Gaبه غیر از  Ga9+که سریعتر

مولد و درصد  84Geدر محصول شویش قابل مقایسه با سایر

شسته میشوند (در اینجا مشاهده نمیشوند) به  Rfباال خواهند

مولدهای  84Ge/84Gaاست .هر چند که درصد رخنهی  84Geدر

رفت و آنچه در  Rfپایین باقی مانده است همان  Ga9+است.

کل محصول شویش باالتر از حد فارماکوپهی اروپا است ،اما

77

)166 (keV

3
4
8

5
8
9
)6077 (keV

8
7
°

7337/8

7138/5

7539/4

7935/7

7738/8

331/1

133

877/9

انرژی )(keV

شکل  .8طیف گامای  84GaCl9با آشکارساز .HPGe
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877/8

878/3

شمارش
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جدول  .2مقایسهی مشخصات اصلی مولد  84Ge/84Gaموجود در ایران و دیگر کشورها
کشور

آلمان

روسیه

آمریکا

آفریقای جنوبی

ایران

نام سازنده

ITG

Cyclotron Co

Eckert&Ziegler

I.D.B. Holland B.V.

پارس ایزوتوپ

موالریتهی هیدروکلریک اسید

7/75

7/7

7/7

7/8

7/8

بازده

< 47%

15%-87

15%-17

47%

< 51%

درصد  84Geدر محصول شویش

> 7/777

> 7/77

> 7/777

> 7/771

> 7/7771

جدول  .3مقدارهای متوسط یونهای فلزی برحسب  ppmدر محصول شویش در مدت  8ماه
یون فلزی

روی

قلع

آهن

گالیم

ژرمانیم

هیدروکلریک اسید 7/8 M

7/897

> 7/7

7/947

> 7/7

> 7/7

هیدروکلریک اسید 7 M

7/848

7/987

7/551

محلول

> 7/7

> 7/7
87777

8577
84

Ga-DTPA

Ga9+

8777

Rf.7/4

75777

Rf.7/7

777%

777%

شمارش

77777

شمارش

7577

84

7777
5777

577
°

757

777
موقعیت )(mm

57

°

°

777

57
موقعیت )(mm

°

شکل  .1خلوص رادیوشیمیایی  84GaCl9تعیین شده با استفاده از تکنیک  ITLCو با استفاده از  8سیستم حالل :آمونیم استات  :77%متانول (( )7:7چپ) و DTPA
با غلظت  77 m mol l-7و قدرت اسیدی ( 8راست).

 .8نتیجهگیری
در این مطالعه ،به منظور بررسی امکان استفاده از مولد
84Ge/84Ga

شویش کنار گذاشته شده ،و  8میلیلیتر بعدی برای اهداف
نشاندارسازی استفاده شود .بازده مولد و درصد

84Ge

در

ساخته شده در کشور برای تولید و توسعه

محصول شویش به ترتیب برابر با  51/4%و  7/8×77-9%بود که

رادیوداروهای تشخیصی بر پایهی  84Gaو به کارگیری آن در

قابل مقایسه با مولدهای  84Ge/84Gaدیگر کشورها است .بازدهی

کاربردهای بالینی به صورت بهینه ،مشخصات اصلی مولد شامل

شستشوی مولد در طول دورهی زمانی  8ماهه 78% ،کاهش یافت.

انتخاب محلول مناسب شستشو ،منحنی شویش ،بازدهی شستشو،

هر چند که درصد  84Geدر کل محصول شویش باالتر از حد

خلوص رادیونوکلیدی ،خلوص شیمیایی و خلوص رادیوشیمیایی

فارماکوپهی اروپا است ،درصد رخنهی  84Geدر کسرهای اصلی

محصول شویش مولد ارزیابی شدند .برطبق نتایج به دست آمده،

(کسر  8تا  )5که حاوی بیش از  37%پرتوزایی است ،برابر با

هیدروکلریک اسید  7/8 Mحالل مناسبی برای شستشوی مولد

 7/7773%تعیین شد که در محدودهی مجاز فارماکوپهی اروپا

تعیین شد .برای شستشوهای منظم مولد به منظور دستیابی به

است.

پرتوزایی با باالترین مقدار ،براساس منحنی شویش به دست

همچنین مقدار کل یونهای فلزی موجود در محصول

آمده ،پیشنهاد میشود که مقدار  7/5میلیلیتر اول محصول

شویش متناظر با هیدروکلریک اسید  7/8 Mکمتر از 7 ppm
41

 و کنترل کیفی محصول شویش آن84Ge/84Ga مشخصهیابی مولد

پینوشتها

 نتایج به دست آمده از این پژوهش بسیار، به طور کلی.است

1. Breakthrough
2. Eluate

 و مولد توسعه داده شده در کشور دارای ویژگیها و،امیدبخش
عملکرد مناسب به منظور استفاده در توسعهی رادیوداروهای
.است

84Ga

( بر پایهیPET) مقطعنگاری نشری پوزیترون

 با توجه به توسعهی روزافزون تکنیک تصویرگیری،بنابراین
گسیل پوزیترون در کشور و از طرف دیگر هزینههای بسیار باالی
 این مولد، به علت نیاز به سیکلوترون74F رادیوداروهای بر پایهی
میتواند نقش مهمی در تولید رادیوداروهای مورد استفاده در
. در کشور ایفا کندPET
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