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• پژوهشگر: محمد رضا خسروی بخت
•عنوان طرح : بررسي و توليد راديو ايزوتوپ پرازئوديميوم-142
•اساتيد راهنما: دكتر مهدی صادقی و دكتر سيد جواد احمدی

•مؤسسه هاي همكار: سازمان انرژی اتمی ، ستاد ويژه توسعه فناوری نانو و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران

چكيده طرح: 
پرازئوديمي��وم يا پراسئوديميوم)Praseodymium( با عدد اتمی 59 در جدول تناوبی عناصر از خانواده النتانيد ها 
می باش��د. راديو ايزوت��وپ پرازئوديميوم -142 به دليل گسي��ل پرتوهاي بتا با انرژی بيشين��ه 2/16 مگا الكترون ولت 
می تواند در حدود چند ميلی متر در نسوج نرم بدن انسان نفوذ كنند. لذا در اين طرح توليد Pr-142 و امكان بهره مندی 
از تشعشع��ات Pr-142 در پرتودرمانی مورد بررسی قرار گرفت. به عالوه، دستورالعمل ها و روش های مدونی با در نظر 
گرفت��ن مقتضيات پزشكی هست��ه ای و فيزيك پزشكی جهت توليد Pr-142  به كمك شتاب دهنده های ذرات باردار و 
راكتوره��ای هست��ه ای ارائه گرديد. اين روش ها مبتنی بر محاسبات سط��ح مقطع واكنش های گوناگون و لحاظ كردن 
مسائ��ل راديو شيميايی و اقتصادی بود. همچنين، طراحی بهينه هدف مورد نياز جهت پرتودهی و بررسی امكانات بومی 
مدنظ��ر قرار گرفتند.  متعاقبًا، كميت ها و ارق��ام مرتبط با پرتوافكنی و داده های مرتبط با مسائل حفاظت در برابر پرتوها 
كه در فرآيند پرتو درمانی با راديوداروهای توليد شده  با Pr -142  مورد نياز است برای تمامی نسوج و ارگان های بدن 
انسان محاسبه شد. سپس، اين راديوايزوتوپ در دو شكل دانه راديواكتيو Pr-142 به منظور بهره گيری در براكی  تراپی 
 ،Pr2O3  142 برای بررس��ی استفاده در راديو نوكلئيد  درمانی توليد گردي��د. به منظور انحالل-Prو محل��ول كلوئيدی
ابتدا نانوذرات Pr2O3  توليد و سپس با پلی  اتيلن گليكول پوشش  دهی شدند تا محلولی كلوئيدی شكل گيرد. محلول 
راديواكتيو  Pr2O3 پس از واپاشی و گسيل ذرات بتا به محلولی متشكل از نانو ذرات Nd2O3   مبدل می شود كه دارای 
خاصي��ت القای اتوفازی می باشند. لذا، از نانو ذرات راديواكتيو حاضر در محلول كلوئيدی Pr-142 با بهره مندی از فناوری 
نانو می تواند به عنوان يك عامل چندكاره يا مولتی فانكشنال نام برد. از سويی ديگر، دانه راديواكتيو Pr-142 با ساختار 
لول��ه مويين پس از توليد مورد ارزيابی های كمی و كيف��ی گوناگونی قرار گرفت. من جمله، پارامترهای دزيمتری برای 

كاربرد به صورت عملی و شبيه سازی مونت كارلو اندازه گيری و گزارش 
ش��د. نهايتاً، به دلي��ل حصول نتايج رضايت بخ��ش و انطباق محاسبات 
نظري و اندازه گيری های عملی پرتوها، می توان چشم انداز روشنی برای 

بهره مندی از Pr-142 در پرتو درمانی و پزشكی هسته ای متصور شد.

رتبه سوم پژوهش های کاربردي


