J. of Nucl Sci. and Tech.

مجلهی علوم و فنون هستهای

74, 2016, 30-36

93-93 ،4934 ،74

 در رآکتور تحقیقاتی تهران به منظور222-امکانسنجی تولید رادیوایزوتوپ رادیم
درمان متاستازهای استخوانی
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 امکا اریکراا رادیونوکلیکدهای آ فاگسکی، رادیونوکلیدهای بتاگسی مختلفی بکرای تسککید درد اسکتخوان اسکتفاده شکدهانکد.برای بیماران به وجود آورد
) یکی از رادیونوکلیدهای آ فاگسی است که ذرات آ فکایt4/2=44/49 d( 229- رادیم.نتیجههای قاب قبو ی برای درمان متاستاز استخوان ارایه دادهاند
 در ایکد پکشوهم امککان تو یکد.) باال گسی و دز کشندهای به سلولهکای سکرنانی مکیرسکاندLET( ) با انتقال انرژی رطیEav=5/34 MeV( پرانرژی
 بررسکی و نتیجکههکایMATLAB  بکا اسکتفاده از نکرمافکاار،4×4349 cm-2 s-4  در رآکتور تحقیقاتی تهران و در شار نکوترون گرمکایی223Ra  از229Ra
،227Ac  درصد توافق بید نتیجههای تجربی و نظری حاص شکد و فعا یکت قابک قبکو ی از03  به نور متوسط باالی.حاص با دادههای تجربی مقایسه شد
شکدن

 ماه و پس از رنک4  در رآکتور به مدت223Ra  میلیگرم2/5  نتیجهها نشان داد که با بمباران نوترونی حدود. به دست آمد229Ra  هستهی-مادر

 مگککابکرل9/7  وجککود دارد کککه بککا توجککه بککه تاریککق حککدود229Ra ) میلککیکککوری3/29(  مگککابکرل0/54  امکککان تو یککد حککدود، مککاه4 نمونککه بککه مککدت
. اید رادیودارو را تاریق کرد، بیمار در هر دورهی تعادل2  میتوان به بیم از، کیلوگرمی73  میلیکوری) برای هر بیمار3/4(

 رآکتور تحقیقاتی تهران،222- رادیم، متاستاز استخوان:کلیدواژهها

Feasibility study of radium-223 production in Tehran Research Reactor for
treatment of bone metastases
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Abstract: Bone metastasis is a major clinical concern that can cause severe pain, bone fractures, spinal
cord compression, hypercalcemia and other problems for patients. Variuos β emitter radionuclides have
been used for bone pain palliation, but recently α emitter radionucliedes also have shown acceptable results
of treatment of bone metastasis. Radium-223 (t1/2=11.43 d) is one of the suitable α emitters that emits high
energy α particles (Ēav=5.64 MeV) with high linear energy transfer (LET) that delivers a killing dose to the
tumor cells. In this research, the feasibility of production of radium-223 from radium-226 was studied in
Tehran Research Reactor (TRR) in thermal neutron flux of 4×1013 cm-2 s-1 using MATLAB software.
Then, the data were compared with the experimental results. On average, over 80 percent agreement was
observed between the calculated and experimental data, and under appropriate conditions the acceptable
activity of 227Ac as a precursor of 223Ra was obtained. The results showed that with one month neutron
bombardment of 2.5 mg 226Ra in TRR and cooling for 4 months, it is theoretically possible to achieve
about 8.51 MBq (0.23 mCi) activity of 223Ra, that with respect to injection of about 3.7 MBq (0.1 mCi) per
patient (with normally 70 kg weight), it is possible to administer the produced 223Ra to more than 2 patients
in every equilibrium period.
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جدول  .1مشخصههای ذرههای باردار آ فا و بتا

 .1مقدمه
متاسککتاز اسککتخوان یکککی از سککرنانهککای متاسککتازی اسککت کککه از
حملهی تومورهای او یه در انکدامهکایی ماننکد پروسکتات ،پسکتان،
تیرویید و ریه به استخوان ایجاد میشود [ .]2 ،4متاسکتاز اسکتخوان
مشک بارگ با ینی اسکت ککه مکیتوانکد درد شکدید ،شکسکتگی

مشخصه

آ فا

بتا

انرژی ذره ()MeV

3-2

2/5-3/4

انتقال انرژی رطی ()LET

433 keV/µm

3/2 keV/µm

نول مسیر ذره در بافت نرم

اسککتخوان ،فشککردگی سککتون فقککرات ،هایپرکلسککیمیا و کککاهم در

)Ra (11/ 43 d

کیفیت زندگی بیمار را به همراه داشته باشد [ .]9تقریباا  53درصد

223

کمتر از  433میکرومتر

حدود  3/5تا  42میلیمتر

(حدود  2تا  43برابر قطر سلول)

(حدود  53تا  4333برابر قطر سلول)

, 98 / 6 %
,100%
Ac (21/ 77 y) 
 Th (18 / 72 d) 

227

, 99 / 99977 %
100%
,100%

 Rn ( 3 / 96 s) 
 Po (1/ 78 ms) 
 
215

بیماران مبتال به سرنان پستان و  03درصد افکراد مبکتال بکه سکرنان

219

, 99 / 724 %
,100 %
Pb( 36 /1 m) 
 Bi (2 /17 m) 
) Tl (4 / 77 m
207

پروستات به بیماری متاستاز استخوان مبتال شکده و تقریبکاا نیمکی از

211

211

,100%

 Pb
207

آنها درد استخوان را تجربه میکنند [.]4
در نول واپاشی Ra

رادیوداروهای بتاگسی استخوانرواه مختلفی به نور مرتک

229

و درتر -هسکتههکایم تکا رسکیدن بکه

237

برای تسکید درد استخوان در اید نوع بیماران مورد استفاده قکرار

نوکلید پایدار  ، Pbسه ذرهی آ فکا از کک چهکار ذرهی آ فکای

میگیرند [ .]7 ،3 ،5رادیونوکلیدهای آ فاگسی عالوه بر ککاربرد

گسی شده در زنجیرهی واپاشی تقریباا بکه نکور آنکی (در ککمتکر

در تسکید درد استخوان ،اریراا نتیجههای قاب قبو ی برای درمکان

از  )4sگسی میشوند .میکانگید انکرژی ایکد ذرههکا در زنجیکرهی
229

متاستازهای اسکتخوان از رکود نشکان دادهانکد .جکدول  4بررکی از

واپاشی Ra

راصیتهای اید دو نوع ذرهی یونندهی گسیلیده از مکواد پرتکوزا

شده است [.]42

را با ی

227

همراه با سایر دادههای واپاشکی در جکدول  2ثبکت

دیگر مقایسه میکند [.]0
225

برد کوتاه و انتقال انرژی رطی باالی ذرههای آ فا در مقایسکه

 .2تولید Ac

با ذرههای بتا در بافت نرم به وضکو برتکری ذرههکای آ فکا را در

222

به عنوان مادر -هستهی Ra

دو روش عمده برای تو ید آکتینیم 227-عبارتاند از :جداسکازی
223

درمان متاستازهای استخوانی نشان میدهد ،زیرا به رانر برد بلنکد

شککیمیایی از سککند معککدن اورانککیم و بمبککاران نککوترونی Ra

ذرههای بتا نسبت بکه ذرههکای آ فکا ،مزکا قرمکا اسکتخوان و سکایر

رآکتورهای با شار باال .در روش اول  227Acبه وسیلهی رزیدهای

ناحیکهی تومکوری انکرژی زیکادی از ایکد

به نور شکیمیایی از مکادر -هسکتهاش

بافتهای سا م نادیک

تبادل یونی و روشهای مناس

ذرهها دریافت رواهند کرد .رادیم 229-یکی از رادیونوکلیدهای

Pa

294

در

جدا میشود []49

آ فاگسی است که ذرههای آ فای پرانرژی با انتقال انرژی رطکی
بککاال گسککی کککرده و دز کشککندهای را بککه سککلولهککای سککرنانی

100 %
,100 %
U (7  108 y) 

 Th (25/ 5 h ) 
) Pa (32670 y
231

میرساند .رادیم 229-اریراا فاز  9با ینی را در درمان متاسکتازهای

231

235

,100 %

) Ac (21/ 77 y
227

استخوانی با موفقیت پشکت سکر گذاشکته اسکت [ .]3رادیکوداروی

227

رادیم 229-به رودیرود استخوانرواه بکوده و نیکازی بکه حامک

دستیابی به Ac

برای رسیدن به عضو هدف ندارد .همچنید اید رادیودارو مشک

نیم -عمر نوالنی در زنجیکرهی واپاشکی پرهاینکه و دشکوار اسکت

مربککو بککه رادیونوکلیککدهای آزاد و نشککاندار نشککده را نخواهککد

(کمتر از  3/2میلیگرم آکتینیم 227-در هکر تکد از سکند معکدن

داشککت؛ ایککد امککر ،اسککتفاده از رادیککودارو بککرای درمککان را آسککان

اورانیم نبیعی).

با اید روش به د ی وجود رادیونوکلیدهای با

227

میسکازد .ایکد مایکتهکا همکراه بکا سکایر راصکیتهکای هسکتهای

در روش دوم Ac ،از نریق گیراندازی نوترون گرمایی بکه

منحصربهفرد آن (که در ادامه ذککر مکیشکود) مایکت اصکلی ایکد

وسیلهی هستههای ( 223Raواکنم ( ))n, γبا سطح مقطع  49 bدر

رادیودارو نسبت به سایر رادیوداروهایی اسکت ککه بکرای بیمکاران

رآکتور تو ید میشود .رادیکم 227-تو یکد شکده در ایکد روش بکا

دارای متاسککتاز اسککتخوان بککه کککار مککیرود [ .]43رادیککم 229-از

نککیم -عمککر  42/2دقیقککه و بککا گسککی بتککا بککه  227Acواپاشککیده

واپاشککی  227Acو  227Thبککه عنککوان مککادر -هسککته تو یککد مککیشککود.

میشود [.]44

زنجیرهی واپاشی  227Acهمراه با درصد و شیوههای مختلف واپاشی
درتر -هستههایم اید است []44
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امکانسنجی تو ید رادیوایاوتوپ رادیم 229-در رآکتور تحقیقاتی . . .
جدول  .2زنجیرهی واپاشی Ra
Ra

رادیونوکلید

229

Rn

243

229

Po

245

Pb

244

Bi

244

نیم -عمر

44/49 d

9/33 s

4/70 ms

93/4 m

انرژی متوسط ذرهی آ فا ()MeV

5/34

3/75

7/93

---

3/55

انرژی بیشینهی ذرهی بتا ()MeV
کسر انرژی در زنجیرهی واپاشی

--3/237

--3/240

--3/274

4/97
~3/347

--3/24

Tl

237

2/47 m

4/77 m
--4/42
~3/347

رادیم 223-یکی از محصولهکای واپاشکی زنجیکرهی اورانکیم

dN6 (t ) / dt  N5 (t )5  N6 (t ) 6  N6 (t )6  N6 (t ) 6

است و تقریباا  453میلیگرم از آن در هر تد سند معدن اورانکیم
یافت میشود [ .]45به د ی فراوانی بیمتر  223Raدر سند معدن

dN 7 (t ) / dt  N6 (t )6  N 7 (t )7

dN 8 (t ) / dt   N 8 (t ) 8  N 8 (t ) 8  N 5 (t ) 5

223

dN9 (t ) / dt  N8 (t )8  N9 (t )9  N6 (t )6

اورانیم نسبت به  ،227Acدر ایکد پکشوهم تو یکد  229Raاز Ra

در رآکتکککور تحقیقکککاتی تهکککران بکککا شکککار نکککوترون گرمکککایی

-2 -4

49

کککه در آنهککا  Фشککار نککوترون گرمککایی ( Ni ،)4×43 cm s

 4×4349 cm-2 s-4مورد بررسی قرار گرفت.

تعداد اتمهای نوکلید  iام σi ،سطح مقطع جذب نوترون گرمکایی

 .2محاســبههــای نظــری تولیــد و واپاشــی  222Raدر
228
بمباران نوترونی Ra

و  tمدت زمان بمباران نکوترونی اسکت .مقکدارهای اسکتفاده شکده

در نول بمباران نوترونی  ،223Raرادیونوکلیدهایی تو ید میشوند

برای ثابتهای واپاشی و سطح مقطعهای جذب نوترون گرمکایی

که به علت بررورداری از سطح مقطع جذب نوترون گرمایی باال

در جدول  9ثبت شده است [.]44

نوکلید  iام برحس

بارن λi ،ثابت واپاشی نوکلیکد  iام برحسک

s-4

میتوانند رادیونوکلیدهای نارواسته و مااحم با نیم -عمر نوالنی

در اید پشوهم ،نرمافکاار  MATLABبکرای حک هکمزمکان

نککوترون

معاد ههای فوق مکورد اسکتفاده قکرار گرفکت .فکرک شکد ککه 2/5

ایجکاد کننککد .آکتینکیم 227-بککا سکطح مقطککع  003bیک

گرم کایی جککذب نمککوده و  220Acرا بککا نککیم -عمککر  3/94 hتو یککد

میلیگرم (معادل  2/5میلیکوری) Ra

223

مطابق با شرایط تجربکی

ماه در شار نوترون گرمایی  4×4349 cm-2 s-4تحت

مککیکنککد کککه بککه نوبککهی رککود رادیونوکلیککد مککااحم  220Thبککا

به مدت ی

نیم -عمر  4/34 yتو ید میکنکد .رادیونوکلیکدهای او یکهی تو یکد

تابم قرار گرفته و بکرای رشکد درتکر -هسکتههکای آن و حصکول
229

شده از بمباران نوترونی  223Raعبارتاند از

رادیوایاوتککوپ م کوردنظر ( ) Raو هککمچنککید کککاهم فعا یککت
رادیونوکلیدهای نارواسته ،نمونه بعد از رکار شکدن از رآکتکور

,98 / 6 %
)n, 
,100%
Ra (1600 y) (
 Ra (42/2 m) 
 Ac (21/ 77 y) 
) Th (18 / 72 d
227

227

227

226

به مدت  4ماه رن

) (n, 

)Th (1/ 91 y

,100 %
Ac (6 /13 h ) 


228

شده است.

 .8یافتهها
فعا یت به دست آمده برای  Acو دیگر رادیونوکلیکدهای مهکم

228

227

اگر  N0 ،N7 ،N3 ،N5 ،N4 ،N9 ،N2 ،N4و  N3به ترتیک
220

در پایان مدت زمان پرتودهی و رن

تعکداد
223

هستههای ، Th ، Th ،227Th ،220Ac ،227Ac ،227Ra ،223Ra

شکدن نمونکه در جکدول 4

ثبت شده است .براساس انالعات جدول  4 ،4ماه پس از بمبکاران
نککوترونی نمونککهی  223Raو رنکک

 229Raو  224Raباشند ،در اید صورت معاد کههکای تو یکد و واپاشکی

شککدن آن بککه مککدت  4مککاه،

حدود  3/29میلیکوری  227Acقاب دسترسی اسکت .بکا توجکه بکه

رادیونوکلیدها ،در بمباران نوترونی  223Raچنید رواهند بود

نیم -عمر نوالنی  )t4/2=24/77 y( 227Acکاهم قاب تکوجهی در

dN1 (t ) / dt   N1 (t )1  N1 (t )1

فعا یت آن در نول مدت زمکان رنک

dN2 (t ) / dt  N1 (t )1  N2 (t )2  N2 (t )2

شکدن نمونکه ( 4مکاه) ر

نخواهد داد .شک  4تو ید و انباشت رادیونوکلید موردنظر Ra

dN 3 (t ) / dt   N 3 (t )3  N 3 (t ) 3  N2 (t )2

را در مدت  4ماه پرتودهی در دار قل

dN4 (t ) / dt   N4 (t )4  N4 (t )4  N3 (t )3
dN 5 (t ) / dt  N 3 (t ) 3  N 5 (t ) 5  N 5 (t )5

92

229

رآکتور نشان میدهد.
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جدول  .2ثابتهای واپاشی و سطح مقطعهای جذب نوترونی رادیونوکلیدها ][44
223

رادیونوکلید

227

Ra

ثابت واپاشی ()s-4

Ra

220

220

Th

Th

4/97×43-44

2/79 ×43

4×43

9/44×43

4/20×43

49

7/40

003

24

437

424

()barm

ENDF/B-4
VII.

-3

-4

-5

ENDF/B-4

TENDL-2344

-7

EAF-2343

VII.

-0

ENDF/B-°
VII.

JEFF-9/2

جدول  .8فعا یت رادیونوکلیدهای تو ید شده در پایان مدت زمان پرتودهی و مدت زمان رن
223

227

Ra

رادیونوکلید

227

Ac

Ra

220

Ac

227

Th

229

Th

4/45×43

سطح مقطع جذب

مرجع

Ac

227

Ac

227

223

224

Ra

Ra

9×43

7×43

2/43×43

73

493

42

ENDF/B-4

JEND-4

VII.

L-

- 42

-7

223

220

Th

Th

229

Ra

نیم -عمر

4333 y

42/2 m

24/77 y

3/49 h

40/72 d

4/34 y

7943 y

فعا یت در پایان  4ماه پرتودهی ()mCi

2/4304

39/30

3/2992

0/390

3/332

3/400

4/92×43

3/3933

سازی ()mCi

2/4540

~°

3/2942

~°

3/220

3/430

4/92×43

3/220

فعالیت (میلیکوری)

ضمناا محاسبه نشان داد که حدود  45/5مکاه ( 9/0سکال) نکول
مککیکشککد تککا فعا یککت  227Acحاص ک از پرتککودهی نککوترونی 2/5
میلیگرم  223Raبه بیشینه مقدار رکود (حکدود  2/5میلکیککوری)
برسد .هماننور که در شک  2نشکان داده شکده اسکت ،بکه د یک

3/335
93

3/430

مادر جدا کرد.

3/34

25

3/304

3/395

3/345

23

9/33 d

 227Thو  229Raرشد کنند .سپس میتوان آنها را از رادیونوکلید

3/32

45

-7

Ra

3/34

3/325

43

-7

224

 227Raو  220Acالزم است اجکازه داده شکود تکا رادیونوکلیکدهای

3/39

5

TENDL-2344

سازی نمونه
44/49 d

فعا یت بعد از  4ماه رن

-3

گیراندازی نوترون گرمایی به وسیلهی هستههای  223Raو واپاشی
سریع  227Raفعا یت  227Acبعد از حدود  9/0سال به بیشینه مقدار

°

زمان پرتودهی (روز)

رود مکیرسکد و پکس از آن بکه د یک مصکرف هسکتههکای Ra

شکل  .1فعا یت  229Raتو ید شکده در مکدت  4مکاه پرتکودهی در دارک قلک

223

و  227Acو واپاشککی بتککایی  227Acفعا یککت آن شککروع بککه کککاهم

رآکتور.

میکند .همکاننورککه شکک  2نشکان مکیدهکد در چنکد مکاه اول

توریم 220-که مهمترید نارا صکی رادیونوکلیکدی اسکت در

پرتودهی نمونه (تا  43ماه) ،فعا یت  227Acتقریبکاا بکه نکور رطکی

پایان مدت زمان پرتودهی نکوترونی بکه میکاان  3/42میلکیککوری

افاایم مییابد و میتوان فرک ککرد ککه در ایکد مکدت ککاهم

تو ید میشود .با بهرهگیری از ستونهای تبادل یونی با رزیدهکای

قاب توجهی در فعا یت  227Acر نمیدهد.

مناس ک

مککیتککوان نارا صککیهککای رادیونوکلیککدی ماننککد  220Thو

همانسان که در شک های  9و  4نشان داده شده است ،بعد از
رککار کککردن  223Raاز رآکتککور ،فعا یککتهککای  227Thو Ra

 224Raرا جدا کرده و رادیونوکلید مطلوب و را ص  229Raرا بکه

229

دست آورد .رادیم 224-دارای رواص هستهای و شیمیایی مشکابه

همزمان با واپاشی  227Acنسبت به مقکدار او یکهی تو یکد شکده در

 229Raاست ،از ایدرو رادیونوکلید  229Raرا میتوان در حضکور

رآکتور (به ترتی  3/332 ،و  3/3933میلیککوری) رشکد ککرده و

اید نارا صی نیا برای درمان بیماران مبتال به متاستاز اسکتخوان بکه

بعد از گذشت به ترتی  4 ،و  5ماه به مقدار تعاد ی رکود ،ککه بکا

کککار بککرد ،زیککرا  224Raنیککا اسککتخوانرککواه بککوده و ذرات آ فککای

فعا یت مادر -هسکتهاشکان برابکر اسکت ،رواهنکد رسکید (بکه د یک

انرژی -باال گسی میکند [.]42

نیم -عمر بلند  227Acدر مقایسکه بکا  227Thو  229Raتعکادل دیرپکا

به منظور حصول فعا یت بکیمتکری از رادیونوکلیکد  229Raو

حاص رواهد شد).

کاهم سطح فعا یت دیگر رادیونوکلیکدهای عمکر -کوتکاه ماننکد
99

امکانسنجی تو ید رادیوایاوتوپ رادیم 229-در رآکتور تحقیقاتی . . .

پس از جداسکازی حکدود  3/29میلکیککوری  227Acاز دیگکر

2/5

رادیونوکلیدها در یک

2

4

 229Raرککا ص از سککتون جککاذب  ،227Acسککتون بایککد بککه مککدت

فعالیت (میلیکوری)

4/5

حدود  4تا  5ماه به حال رود رها شود تا هستههای درتر موردنظر
( 227Thو  )229Raدر آن دوباره رشد کنند .فعا یتهکای  227Thو
 229Raبعکد از جککذب شککدن حککدود  3/29میلککیکککوری  227Acدر

3/5

433

423

03

43

33

سککتون ،در مککدت  4مککاه بککه ترتیکک  ،از  °تککا  3/2272و 3/2237
میلیکوری رشد رواهند کرد .رشد نمایی اید درتر -هسکتههکا و

°

23

برقراری تعادل دیرپا در شکک  5نشکان داده شکده اسکت .الزم بکه

زمان پرتودهی (ماه)

ذکر است که در شرایط برقراری تعادل دیرپا نمودار نمایی درتکر

شکل  .2تزییر فعا یت  227Acدر نول  423ماه پرتودهی در دار رآکتور.

227

( ) Thهمککواره دارای تقعککر رو بککه پککایید و نمککودار نککوهی آن
( ) 229Raابتدا دارای تقعکر رو بکه بکاال و سکپس تقعکر رو بکه پکایید

3/24
3/22

است ،به عبارتی نمکودار رادیونوکلیکد نکوه دارای نقطکهی عطکف

3/2

3/43
3/44

است [.]43

فعالیت (میلیکوری)

3/40

به منظور بررسی صحت و دقکت برنامکه و معاد کههکای نوشکته
شککده در محککیط نککرمافککاار  ،MATLABاز نتیج کههککای تجربککی
کازنیتسو و همکاران ] [47استفاده شکد .در مطا عکهی کازنیتسکو و

3/42

همکاران حدود  2/5میلیگکرم رادیکم 223-بکه مکدت  25روز در

3/4

9

9/5

4

2/5

4/5

2

3/5

4

°

شار نکوترون گرمکایی  4/5×4345 cm-2 s-4تحکت پرتکودهی قکرار

3/30

گرفتککه و بککه مککدت  47روز بعککد از رککار شککدن از رآکتککور

زمان خنکسازی (ماه)

رن

سازی شد .نتیجههکای نظکری نیکا بکا ایکد شکرایط پرتکودهی

شکل  .2رشد فعا یت  227Thبا مقدار او یهی  3/332میلیکوری تکا رسکیدن بکه

محاسبه و در جدول  5با نتیجههای تجربکی کازنیتسکو و همککاران

حا ت تعادل در مدت  4ماه.

مقایسه شد.
براساس انالعات جدول  ،5توافق قاب قبو ی بکید نتیجکههکای

3/25

تجربی و نظری وجود دارد .تفاوتهای مشاهده شده میتوانکد بکه

3/2

3/4

دالی ذی باشد :سطح مقطعها و ثابتهای واپاشی اسکتفاده شکده

فعالیت (میلیکوری)

3/45

در محاسبههای نظری ممکد است متفکاوت از مقکدارهای واقعکی
بوده باشند ،در محاسبههای نظری بر رالف نتیجههای تجربی شار
نوترونهای تشدیدی و نوترونهکای تنکد موجکود در رآکتکور در
نظر گرفته نشدهاند ،در نتیجههکای تجربکی کازنیتسکو و همککاران

3/35

5

سکتون تبکادل یکونی ،بکه منظکور دوشکیدن

4/5

4

9/5

9

2/5

2

4/5

4

3/5

°

برای اندازهگیکری فعا یکت رادیونوکلیکدهای موجکود در نمونکه از

°

روشهای مختلف شیمیایی ،رسوبدهی و ستونهای تبکادل یکون

زمان خنکسازی (ماه)

برای جداسازی رادیونوکلیدها استفاده شده و سپس محلولهکا بکا

شکل  .8رشد فعا یت  229Raبا مقدار او یهی  3/3933میلیکوری تا رسکیدن بکه

استفاده از آشکارسکازهای معکید شکمارش شکده و فعا یکت آنهکا

حا ت تعادل در مدت  5ماه.

تعیید شده است،
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