
 کلوترونیسی شتاب دهنده ها با دستگاه پالسمای کانونی بعنوان جایگزین مناسبمقایسه 

 در پزشکی هسته ای

 دکتر مصطفی حسن زاده1 ، دکتر عبداهلل رفاعی1  ، هیوا رخزادی2

 چکیده

سته ای برای با توجه به پیشرفت تکنولوژی و پژوهشهای انجام شده برای گسترش استفاده صلح آمیز پزشکی از تحقیقات ه

بود دستگاهها درمان بیماری ها در کشورهای منطقه و جهان و لزوم پیشرفت ملی در این زمینه و بر طرف کردن مشکالت کم

ور برای تولید ه  معرفی دستگاهی جدید با امکان تولید ملی در داخل کشو هزینه ی باال ی آنها، در این پژوهش اقدام ب

ه یکی از دغدغه های رادیو ایزوتوپهایی با نیمه عمر کوتاه مینماییم در ادامه کاربردها و سطح ایمنی پرتویی دستگاه نیز ک

ستگاه کوچک دسیکلوترون را با در این طرح دستگاه گرانقیمت و حجیم شتابدهنده  کاربران دستگاه است، بیان می شود .

 ارزان و قابل جابحایی پالسمای کانونی مقایسه میکنیم.
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 مقدمه    

ند حوزه چحوزه ای میان رشته ای )ناشی از تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا  (Nuclear Medicine) ایزشکی هستهپ

ز خواص افیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی است که علمی و تخصصی( و برخاسته از رشته های تصویربرداری پزشکی، 

نقطه قوت پزشکی هسته ای، تصویر  .کندها استفاده میها( برای تشخیص و درمان بیمارییوایزوتوپای مواد )مثل رادهسته

ر روشهای ز دیگبرداری در سطح سلولی و مولکولی است و از این رو قادر به تشخیص زود هنگام بسیاری از بیماریها قبل ا

ی قلب و نیز حرکت متداول تصویر برداری میباشد.بعنوان مثال در اسکن پرفیوژن قلب رسیدن خون از طریق مویرگها به سلولها

ی که متابولیسم دیواره های قلب مورد مطالعه قرار میگیرد.در اسکن استخوان، فسفر نشان دار شده توسط تکنسیوم در نقاط

اداوری است که فسفر از یمرکز شده و این نقاط توسط گاما کمرا و اسپکت شناسایی میشوند. الزم به استخوانی باال رفته بیشتر مت

 .مواد اصلی بافت استخوان میباشد

 پژوهش روش

 مه عمر کوتاه است.مقاله حاضر یک مقاله برگرفته از رساله دکتری به منظور شبیه سازی برای تولید رادیوایزوتوپهای با نی

ولید کننده این ذرات تمحدودی در کشور دارای تجهیزات مناسب در این زمینه هستند با توجه به کمبود دستگاههای مراکز درمانی 

ل و نقل و ارزانتر اقدام و هزینه های باال برای خرید و داشتن توان داخلی برای ساخت و استفاده از دستگاههای کوچکتر، قابل حم

 ه اشت.به معرفی و مقایسه با دستگاه موجود شد

 نتایج

 های نیمه عمر کوتاههای تولید رادیو ایزوتوپروش

 های پالسمای کانونیدستگاه –راکتورهای گداخت  -1

 راکتورهای شکافت -2

: هاشتاب دهنده -3
سیکلوترون ∶ غیر خطی − 1

            Linac3: خطی −  2
} 

                                                             
3. Linear Radiofrequency Acceleration 



شوند. سیکلوترون در اصل یک ، معموالً توسط سیکلوترون تولید میPETهای گسیل پوزیترون مورد استفاده در رادیو ایزوتوپ

های آهنرباهای الکتریکی بزرگی باشد که بین قطبشتاب دهنده ذرات باردار است که شامل یک جفت الکترود به شکل نیم دایره می

پذیرد. جامد صورت میسیکلوترون به دو صورت هدف گازی و از طریق شتاب دهنده  PETهای رادیوایزوتوپقرار دارد. تولید 

 کنند:ها با هم فرق میبرحسب ابعاد سیکلوترون نوع تولید رادیو ایزوتوپ

 PETهایای تولید رادیو ایزوتوپبر MeV 13-10کوچک با انرژیهای سیکلوترون  

 I124و  Cu64 ،Ga68 ،Br76 ،Rb82برای تولید  MeV 18-16متوسط با انرژی های سیکلوترون  

بافت مورد نظر آغاز ها و به عمل آوردن آنها به صورت رادیو دارو و تزریق آن به بیمار، تجمع آنها در پس از فرآوری ایزوتوپ

تر، حتی کمتر از یک میلیمتر چگالهای محیط های جامد و مایع، حدود یک میلیمتر و درشود. عمق نفوذ پوزیترون در محیطمی

انرژی  و γحد چند میلیمتر، با طول موج کوتاهی در های تابیده شده از رادیو داروی متعلق به بافت، در فاصله است. پوزیترون

KeV 511  های محلی الزم، با الکترونزمان کنند و بعد از رسیدن به تعادل گرمائی در نفوذ میدر مدت چند پیکو ثانیه در بافت

به درجه نسبت به هم شروع  180˚هم زمان و در راستای پس از برخورد دو ذره و نابودی آنها، دو فوتون به طور  کنند.برخورد می

د بررسی پوزیترون در بدن مورهای پردازی در تعیین محل، تابندهآشکار سازی و پس از دادهها، کنند و از طریق سوسوزنحرکت می

شود. طول در زاویه ای کمتر از یک درجه در چهار چوب آزمایشگاهی تولید می KeV 511گیرد. دو اشعه گاما با انرژی میقرار 

 [2,3,7,23,24]باشد، که به محیط بستگی دارد.پیکو ثانیه می 100 -500فرآیند، حدود عمر میانگین این 

 

 



 شتابدهنده سیکلترون -1شکل

 

 [5,6,8,11]اند:آورده شده 1های گسیلنده پوزیترون در جدول واکنشبرخی از 

 ( برخی از واکنشهای گسیلنده پوزیترون1جدول )

Decay Mode Half-Life Threshold Reaction 

β+ 20.38min 0.0MeV 10B(d,n)11C 

β+ 2.03min 0.0MeV 14N(d,n)15O 

β+[1.2MeV] 9.97min 0.33MeV 12C(d,n)13N 

β-[2.86-1.7MeV] 2.24min 0.0MeV 27Al(d,p)28Al 

β+[1.74MeV] 66sec 1.84MeV 16O(d,n)17F 

β+[2.34MeV] 38.5min 6.58MeV 63Cu(d,2n)63Zn 

β+[1.2MeV] 9.78min 4.72MeV 63Cu(d,t)62Cu 

β-[0.57MeV], β+[0.6 MeV] 12.8h 0.0MeV 63Cu(d,p)64Cu 

β+[2.34-0.6MeV] 243.7days 4.49MeV 65Cu(d,2n)65Zn 

β-[2.6-0.83MeV] 5.1min 0.0MeV 65Cu(d,p)66Cu 

 

های پالسمایی در یک دستگاه پالسمای کانونی با حجم و ابعاد کوچک همانند نوع بزرگ آن امکان پذیر تحقیق روی تمامی پدیده

چندین دستگاه پالسمای کانونی ، در شهر وارسای لهستان، دارای )ICDMP(4است. مرکز بین المللی پالسمای چگال مغناطیسی

های کند و جزو بزرگترین دستگاهکار می MJ 1های تحقیقاتی و آموزشی بین المللی است که یکی از آنها با انرژی برای پروژه

 رود.پالسمای کانونی دنیا به شمار می

                                                             
4. The International Center for Dense Magnetized Plasmas 



ای استفاده ن به عنوان راکتور همجوشی هستهتواهای پالسمای کانونی میای از دانشمندان معتقدند که از سیستمدر حال حاضر، عده

بور صورت گرفته است. –نمود. در این رابطه، در مرکز تحقیقات فیزیک پالسمای الرنس ویل آزمایشاتی روی همجوشی هیدروژن

ز های پالسمای کانونی، جهت تبدیل انرژی ناشی اهمچنین پروژه ساخت ژنراتورهای مولد جریان الکتریسیته به کمک سیستم

است. وی  Eric Lernerدرصد در دست اقدام است، سرپرست تیم فیزیکدان آمریکائی  70محصوالت همجوشی با کارآیی باالی 

های پالسمای کانونی به نتایج قابل توجهی دست یافته است و اخیراً نظرات خویش را ای توسط سیستمدر زمینه همجوشی هسته

 ی بیان کرده است.در یک سخنران 2007در این زمینه در سال 

باشوود، ها میهای پژوهشووی تجربی در زمینه گداخت هسووته ای عمدتاً در راسووتای توکامکبا توجه به اینکه در کشووور ما فعالیت

 مشخصات تقریبی پالسمای تولید شده در توکامک و پالسمای کانونی جهت مقایسه در جدول زیر نشان داده شده است:

 

 دستگاه پالسما -2شکل                                                      

 

حجم  نوع دستگاه

 پالسما

 دمای پالسما جریان پالسما معیار الوسون عمر پالسما چگالی پالسما

 توکامک
3m 10 3-m 1910 s 1 3-sm 1910 MA KeV 

 پالسمای کانونی
3m 610 3-m 2510 s 7-10 3-sm 1810 MA KeV 

 (: مقایسه تقریبی بین مشخصات پالسمای تولید شده در توکامک و پالسمای کانونی2جدول )

 ایم.های پالسمای کانونی نوع مدر و فیلیپوف را به طور شماتیک آوردهیک نمونه از دستگاه 4و  3 در شکل



 

 دستگاه پالسمای کانونی نوع مدر -4شکل دستگاه پالسمای کانونی نوع فیلیپوف                             -3شکل 

 معرفی دستگاه پالسمای کانونی

 دستگاه پالسمای کانونی از دو بخش اساسی تشکیل شده است:

 باشند.های خازنی میگپ و بانکعناصر اصلی شامل محفظه تخلیه، سوئیچ اسپارك -1

پردازی و تشخیصی های دادهیق گاز و دستگاهعناصر جانبی شامل سیستم تغذیه الکتریکی، سیستم خالء، سیستم تزر -2

 باشند.می

توان اشاره کرد. در این سال ها می 1965و  1960در رابطه با پالسمای کانونی و نقاط عطف تحوالت آن در طول زمان، به دو سال 

کردند و به این ترتیب دو ساختار به ترتیب فیلیپوف و مدر نتایج کارهایشان را که به طور مستقل از یکدیگر انجام شده بود، منتشر 

 های فیلیپوف و مدر مطرح شدند.مختلف پالسمای کانونی تحت عنوان مدل

تواند به کمک تراکم و شتاب الکترومغناطیسی )در رابطه با فیزیک ای است که میبه طور کلی، دستگاه پالسمای کانونی وسیله

تولید کند که خود منبع تولید پرتوهای مختلف مانند: پرتو نوترونی،  ns 50تنگش(، پالسمای داغ و چگال با عمر کوتاه، حدود 

 شود.یونی، الکترونی و از همه مهمتر، پرتوهای ایکس نرم و سخت است. تراکم الکترومغناطیسی پالسما، تنگش نامیده می

تنگیده شده آنها تقریباً ثابت است.  های پالسمای کانونی آن است که چگالی انرژی پالسمایهای بسیار مهم دستگاهیکی از مشخصه

های مختلف ورودی )در محدوده کمتر از کیلو ژول تا مگا ژول( ها و بالتبع انرژیبه عبارت دیگر علیرغم ابعاد مختلف دستگاه



رگ های دما و چگالی الکترون در یک دستگاه کوچک مشابه یک دستگاه بزچگالی انرژی آنها تقریباً ثابت است. یعنی، مشخصه

 هایی با ابعاد بزرگتر، دارای حجم بیشتری از پالسمای کانونی با طول عمر و میزان تابش بیشتر هستند.پالسمای کانونی است. دستگاه

یشترین تحقیقات در بدهد که اند، نشان میهای اخیر در رابطه با پالسمای کانونی شده منتشر شدهبررسی آماری مقاالتی که در سال

 ترتیب در کشورهای آلمان، روسیه، آمریکا، آرژانتین، مالزی، هند و ایتالیا انجام شده است.این زمینه به 

کشور  8دستگاه پالسمای کانونی مشابه در  10های تحقیقاتی دایر شده است که پروژه 5AAAPTدر حال حاضر، شبکه بین المللی 

های بهبود های تحقیقاتی دانشجویان در زمینهها شامل: پروژهتگاهکند. کارهای تحقیقاتی انجام شده توسط این دسجهان را نظارت می

های پرتو ایکس نرم و های پالسمای کانونی و نیز در رابطه با شار نوترونی، الکترونی، یونی و تابشو بهینه سازی کارکرد دستگاه

های اختر سازیبرداری پزشکی، شبیههای میکرولیتوگرافی، ساخت و اصالح مواد، عکسسخت است که کاربرد وسیعی در زمینه

 ,[1,3,20,21,22]سازی در پالسما دارد.-فیزیک، محاسبات و مدل

 ها نیاز داریم:در کاربردهای مختلف دستگاه، به دانستن مشخصات تابش

 شار ذرات -1

 طیف انرژی -2

 توزیع زاویه ای -3

 ابشتشرایط بهینه دستگاه برای هر  -4

 ولتاژ 

 فشار 

  هندسیپارامترهای 

 هاها و مطالعه مکانیسمارتباط بین تابش -5

 های پالسمای کانونی عبارتند از:های مهم دستگاهها، ویژگیصرفنظر از ابعاد سیستم

  :دمای اولیه پالسماeV 10-5=plasmaT 

                                                             
5. Asian African Association for Plasma Training 



  سرعت الیه جریانcm/s 710v> 

  3چگالی پالسما-cm#/ 1910-1610 

 :3چگالی پینچ-cm#/ 2110 

  :دمای پینچK 710×1.160KeV= 1 

 :200-50عمر پینچ ns 

  :3چگالی نقاط داغ-cm#/ 2410-2210 

  :10عمر نقاط داغ ns 

 ها: دمای یونKeV 300=ionT 

 100-0.01ها: بازه انرژی یون MeV 

 ها: دمای الکترونKeV 100=eT 

 1.0-0.01ها بازه انرژی الکترون MeV 

  10-2محدوده فشار گاز کاری Torr 

  ایکس نرم اشعهKeV 10-0.1~υhE 

 اشعه ایکس سختKeV 1000-10~ υhE 

 ای تک انرژی همجوشی هستههای نوترونMeV 14.1  2.45و~nE 

 کنیم:های هیدرژون، مثالً دوتریم فرض اگر سوخت مصرفی را ایزوتوپ 

 2W∝t,        Y 2W∝p,       Y 2W∝iN 

Wانرژی بانک خازنی 

iN میدان الکتریکی القائیهای دوترون شتاب گرفته از یون 

pY ای در پالسماهای هستهبهره واکنش 

tY 13,14,15,16,17,18[ای در هدف خارجیهای هستهبهره واکنش[ 



 برخی از کاربردهای دستگاه پالسمای کانونی

 کاربردهای آموزشی -1

 برنامه های تحقیقاتی -2

 کاربردهای صنعتی -3

  مایکرولیتوگرافی پرتوX با گازهای نئون و آرگون 

 لیتوگرافی به وسیله پرتوهای الکترون 

 کاربرد در علم مواد 

 هاسیستم ایمنی فرودگاه 

 آنالیز به روش فعال سازی با نوترون 

 های مورد استفاده در عکسبرداری تشخیصیتولید رادیوایزوتوپ

 حفاظت در برابر پرتوهای دستگاه پالسما کانونی

آید. عالوه بر این سایر پرتوهایی مانند پرتوهای های پر انرژی به حساب مییک چشمه قوی تولید نوترون دستگاه پالسمای کانونی

X[9.10]شوند.ها نیز از این دستگاه ساطع میها و یون، پرتوهای گاما، الکترون 

دهند که با تغییر انرژی بانک خازنی ن میها نشاانجامد. گزارشها تا صدها نانو ثانیه به طول میمعموالً نابودی نوترون در حدود ده

کند. در حالی که این میزان پرتو و انواع آن برای نوترون در هر پالس تغییر می 1210تا  710، گسیل نوترون از MJ 1تا  kJ 1از 

دریافتی کاربران، کند. حذف کامل دوز ها مفید است، این پرتو دهی، خطر تشعشع پرتو را برای کاربران دستگاه ایجاد میآزمایش

بدون قرار دادن دستگاه در مکانی بسیار دور محقق نخواهد شد. از طرفی دستگاه هم از نظر استفاده عملی و هم برای تعمیر و 

کنند به سطح ایمن، باید نگهداری باید در دسترس باشد. بنابراین برای کاهش دوز دریافتی کاربرانی که در نزدیکی دستگاه کار می

کافی فراهم شود. حفاظ دستگاه باید موثر و قابل اجرا باشد و از طرفی گران قیمت نباشد. در کاهش دوز، ضخامت و  هایحفاظ

 جنس مواد استفاده شده، هر دو دارای اهمیت هستند.



د. موثرترین حفاظ، ساختار انهای گوناگون نوترونی مانند بتون، پارافین، پلی اتیلن و مواد بورات شده، مورد استفاده قرار گرفتهحفاظ

حی شوند که دوز ها طوری باسد طرااست، حفاظ mSv 20مارپیچی است. از آنجا که میزان استاندارد دوز دریافتی ساالنه هر فرد 

 باشد. mSv 20دریافتی ساالنه کاربران در حدود کمتر از 

بود. حفاظ  مبتنی خواهد تعداد دفعات استفاده از دستگاه، های نصب باتصمیم نهایی برای انتخاب ساختار حفاظ، بر مقایسه هزینه

دستگاه در برابر  دهد. با حفاظ گذاری مناسبهای زیادی را میروی دیوارها، امکان شات cm 75مارپیچی با بتون به ضخامت 

واردی که از دستگاه در منوترون و سایر پرتوها، در مورد دریافت پرتو توسط کاربران، دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت. تنها 

PF جود دارد. در حفاظ ومتری  5/2شود، خطر پرتو دهی در فاصله های نیمه عمر کوتاه استفاده میبرای تولید رادیو ایزوتوپ

 سرب cm 5دهد که استفاده از گذاری برای محافظت از این خطر، محاسبات نشان می

محاسبه شده است.  حفاظ سربی cm 5.5ها، برای ظرف انتقال قال ایزوتوپبتون در ناحیه کار مناسب است و برای انت cm 54یا 

سب در اختیار شود، باید جهت حفاظ گذاری دستگاه، بودجه مناترین امور محسوب میاز آنجا که ایمنی کاربران از اصلی

 سازندگان آن قرار داده شود.

 گیری نتیجه و بحث

 با دستگاه پالسمای کانونی های گسیلنده پوزیترونتولید رادیو ایزوتوپ

ها را به دو روش هدف پالسمایی های تولید و عملکردشان توانایی تولید رادیو ایزوتوپهای پالسمای کانونی بر مبنای مکانیزمدستگاه

 )هدف جامد( دارند. 7( و هدف خارجی6)داخل پالسما

گاز با عدد  در این روش محفظه پالسما را از یک نوع گویند، که: روش تولید در داخل پالسما را هدف پالسمایی میروش اول

های تولیدی وپ)بسته به رادیو ایزوت 2CO ،2N( نظیر HZو یک نوع گاز با عدد اتمی باال ) Hو  He3 ،D( نظیر LZاتمی پایین )

واهیم داشت. مزیت خها در محیط پالسمای فراهم شده در دستگاه، تولید رادیو ایزوتوپ  HZها با  LZکنیم. از واکنش دارد( پر می

ز مخلوط یک ا PFهای واکنش بسیار باالتر درون نقاط داغ است. با پر کردن محفظه خأل استفاده از این روش، رسیدن به سرعت

 گیرد.، فرآیند تولید صورت می(HZ( با گازهای دیگر با عدد اتمی باالتر )LZگاز با عدد اتمی پایین )

                                                             
6. Endogenous 
7. Exogenous 



: نوع دوم تولید به صورت بارگذاری هدف خارجی )که معموالً جامد هستند( به عنوان یک هدف در مقابل تابش یونی روش دوم

نامند، که در این صورت ای میباشد. اگر هدف در داخل محفظه دستگاه جاگذاری شود، آن را هدف درون محفظهمی LZذرات 

ای های هستهدهد که نرخ واکنشهای منظمی از محفظه خأل بیرون بیاوریم. مطالعات نشان میا پس از اتمام تابش در بازهباید هدف ر

های جامد و خارج باشد. عالوه بر این در روش بیرونی مشکالتی از قبیل استفاده از هدفدر روش درونی بیشتر از روش بیرونی می

شود. مزیت اصلی روش هدف پالسمایی نسبت به منظم باعث پایین آمدن راندمان کاری می های زمانیها در فاصلهکردن هدف

توان به طور همزمان دو ایزوتوپ روش هدف خارجی به طور عمده سرعت واکنش باال در پالسما است. مورد دیگر این است که می

 مختلف یکی به روش پالسمایی و دیگری به روش هدف خارجی تولید کرد.
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