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 در هدف مايع با بدنهی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج31-تولید آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن
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 آب49-بنرای تولیند نیتنروژن

 منادهی هند.  اسن41O(p,α)49N

 استفاده از واکنن49- یک روش مناسب و معمول برای تولید نیتروژن:چکیده

 امنا بنه علن.آب خالص با بدنهی نقره که سطح داخلی آن با طال آبکاری شنده بنود انجنام شند
[ که نقطهی ضعف این الیهی داخلی محسوبAu  n(13 NH3 )

اول با بمباران پروتونی هد

 آزمای. خالص اس

Au(13 NH3 ) n ] 49-طال با آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن

 رادیونوکلیند.  ممن تنرین ویگینی نینوبی مقاومن بناالی شنیمیایی اینن فلنا اسن.نینوبی طراحنی و سناخته شند
 بمنرهی. دقیقنه تولیند شند10  میکروآمپر و در مدت زمان41 و با جریان

مایع از جنن

واکن

 بدنهی هد،میشود

 مگاالکترون ول47/5  به وسیلهی باریکهای از پروتونها به انرژی49-نیتروژن
.آمد

 میلیکوری بر میکروآمپر ساع به دس44/5 تولید در حدود

 سیکلوترون، هدف مايع،31- نیتروژن، آمونیاک نشاندار شده:کلیدواژهها

Production of nitrogen-13 labeled ammonia in liquid niobium target at the Karaj
cyclotron
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Abstract: A common and routine method for producing nitrogen-13 is 16O (p, α) 13N reaction, where
nitrogen-13 is produced with the bombardment of O-16 through the induced proton, and is accompanied by
emission of α-particles. Target material for N-13 production is pure water. The first experiment is carried
out with a gold target. Because of the gold reaction with nitrogen-13, labeled ammonia (Au++n
13
NH3=Au(13NH3)+n), a new liquid target made of niobium, was designed to overcom this drawback. One
of the advantages of niobium element is its high chemical resistivity. The 13N radioisotope was produced at
the Agricultural, Medical and Industrial Research School (AMIRS), where the target was irradiated with
proton particles of 17.5 MeV energy and the current of 12 μA for 20 min. The yield of the radioisotope was
about 84.5 mCi/μA h.
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مایع با بدنهی . . .

تولید آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن 49-در هد
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 .3مقدمه
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 4تا 44

H1O

49

41

 4تا 44
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49
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N-NH9

 NaNO9آبی

تاکنون  49N-NH9به عنوان مم ترین ترکیب نشاندار شده با

آنکه امکان تکرار آزمنای هنای پیناپی در زمنانهنای کوتناه را

()1

نیتننروژن 49-در مطالع نههننای مقطننعنگنناری نشننری پننوزیترون

میّسننر مننیسننازد ] .[1نیتننروژن 49-اولننین بننار از طرینن واکننن

 40B(α, n)49Nدر سال  4394توسط ژولینو و کنوری تولیند شند

شناخته شده اس

] .[9برخی مشخصههای فیایکی و روشهای مختلف تولیند اینن

در ساختارهای پیچیدهتر حایا اهمین

رادیونوکلید در جدولهای  4و  [4] 1درج شدهاند.

مادهی نشاندار شدهای با قدرت نفوذ بسیار باال اس

نیتروژن 49-تاکنون به شکلهای  49N-NH9و  49N-N1تمینه

] .[41این ماده بنرای وارد کنردن نیتنروژن49-

تاری ن بننه خننوبی در باف ن

فراواننی اسن N-NH9 .

کنه پن

49

از

جننذب مننیشننود و بننه دلیننل وقننو

شننده ] [1 ،5و در مطالعننهی جریننان خننون موضننعی ،بررسنننی

فرایندهای سوخ وسازی سریع ،مدتی در آنجنا بناقی منیمانند.

سوخ وساز و نیا به عنوان مادهی آغازیر در تمینهی مولکنولهنای

این ماده بر مبنای همنین ویگینیهنا بنه عننوان ردیناب مممنی در

پیچیدهتر (مثل اسیدهای آمیننه) ،آلکینلدار کننندههنای نشناندار

].[49

زمینهی جریان خون موضنعی بافن هنا مطنرش شنده اسن

] .[7با

یروهی از پگوه یران مکرراً از این ترکیب در انندازهیینریهنای

وجود اینکه استفاده از نیتروژن 49-در نشاندار نمودن ترکیبها ،به

مربوط به حرکات موضعی قلب استفاده کنردهانند ] .[44بسنیاری

مواجنه اسن  ،کناربرد آن

دیگر از پگوه یران از آن در اندازهییری کمّنی دقین ینردش

در فرایند تمیهی آمیدهای پپتیدی ،اوپیوییدی و تمیهی یلوتامات

خون استفاده کردهاند .در بیمناران مبنتال بنه حمنالت قلبنی حناد،

نسنبی

زندهی قلب را با مطالعه به روش مقطعنگناری

ضدسرطان (مانند  )BCNUمورد استفاده قرار یرفته اس
دلیل نی  -عمر کوتاه آن با محدودی

و یلوتامین به روشهای زیس شناختی تاکنون با موفقین

میتوان مقدار باف

] .[3 ،4روشهای شیمیایی متعددی برای تولید

نشننری پننوزیترون بننا اسننتفاده از ایننن ترکیننب مشننخص نمننود ].[45

اسیدهای آمینهی نشاندار شده با نیتنروژن 49-ماننند تینروزین بنه

واکن های شیمیایی ممکن در طول بمبناران پروتنونی اکسنیگن41-

روبهرو بوده اس

منظور تعیین میاان فعالین
یرفته اس

در یک هد

تومورهنای فعنال منورد اسنتفاده قنرار

] .[40مادهی ضدسرطان سی

سننرطان تخمنندان و بیهننه اهمی ن

پالتین کنه در درمنان

فراوانننی دارد بننا نیتننروژن49-



اکسای
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جدول  .3ویگییهای هستهای نیتروژن49-
رادیونوکلید

N  H  OH  NH3
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نشاندار شده و در تشنخیص تومنور و بررسنی رونند درمنانی آن
مورد استفاده قرار یرفته اس

آبی به قرار زیراند ][41
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بمرهی رادیوشیمیایی محصنول منیتنوان از کاهنندههنای
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ش
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واکن ناپذیری فوقالعنادهاش ،بنه صنورت یسنترده منورد

(پایدار) C

استفاده اسن  .تناکنون بنرای تولیند رادیونوکلیند نیتنروژن 49-از
آلومینی استفاده شده اس  .این فلنا تنمنا بنرای تولیند N

هد

قابل استفاده اس
به عل

واکن

و در تولید رادیوداروی  FDGدر هند

با –  Fمشکلساز اس
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منایع
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 .2روش کار
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شکل  .3تابع تحریک واکن

 ،41O(p, α)49Nمقندارهای

°
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90

به منظور تعیین سطح مقطنع واکنن

سطح مقطع مؤثر (میلي بارن)

کرد ] 33% .[43 ،44بدنهی هد هنای منایع در سراسنر جمنان از

41

700

 ،41O(p, α)49Nمحاسنبه شنده بنا کند هسنتهای

آلی .

تجربی یاارش شده توسط سایر پنگوه ینران و نتیجنههنای بنه
آمننده از کنند هسننتهای آلننی

دسن

مقایسه قرار یرف  .نتیجههای این بررسنی در شنکل  1نشنان داده

(R.H. Maccamis )4379

شده اس  .همانیونه که مشاهده میشود ،اکثر نتیجههای تجربی

(M. Sajjad )4341

410

تواف بسیار خوبی با یکدیگر دارند و باالترین سطح مقطع را در
یسترهی انرژی  4تا  44مگاالکترون ول
انرژی آسنتانهی واکنن
الکترون ول

به دس

440

440

(S. Takacs )2003

میدهند.

410
400

(W. Gruhle )4377

 41O(p, α)49Nحندود  5/54مگنا-

40

اسن  .بنا توجنه بنه ایننکنه سنطح مقطنع واکنن

10

 41O(p, α)49Nدر یسنترهی اننرژی  4تنا  44مگناالکترون ولن

40
10

بننی تننرین مقنندار خننود را دارد ،قاعنندتاً باینند انننرژی باریکننهی
پروتونی بمبارانکننده در این یسنتره انتخناب شنود .امنا واکنن
 41O(p, α)45Oنیننا ممکننن اس ن

90
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45

40

°

5

°

انرژی )(MeV

روی دهنند و منجننر بننه تولینند

شــکل  .2نتننایت تجربننی اننندازهییننری و محاسننبه شننده سننطح مقطننع واکننن

ناخالصی  45Oدر محصول شود .در اننرژیهنای بناالتر از حندود

49

41

 O(p, α) Nو با استفاده از کد آلی .

 47/5مگنناالکترون ول ن  ،احتمننال تولینند رادیوایاوتننو  45Oبننه
شننندت افننناای

سطح مقطع مؤثر (میلي بارن)

(شننکل  )4مننورد بررسننی و

Alice-34

100

منننییابننند .بنننا توجنننه بنننه شنننکلهنننای  4و 1
هد

مناسبترین انرژی بنرای تولیند نیتنروژن 49-بنا بناالترین بمنره و

49

مایعی که در حال حاضنر بنرای تولیند رادیونوکلیندهنای
44

ک ترین میاان ناخالصی رادیونوکلیدی 47/5 ،مگناالکترون ولن

 Nو  Fمورد استفاده قرار میییرد دارای بدننه از جنن

اس .

بوده و قطر  49 mmو عم  41 mmاس  .آب از طری ورود به
حفرهای به قطنر  41 mmو عمن  44/5 mmدر پشن
هد  ،وظیفه برداش

محفظنهی

حرارت از هد

را به عمده دارد .مساحتی

که با آب در تماس بنوده و در برداشن

من ر

اس ن

404

نقنره

 5/41 cm1اس ن

حنرارت از هند

و خروجننی آب خنننککننننده عمننود بننر

تولید آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن 49-در هد

مایع با بدنهی . . .

کننه باعنند ایجنناد ناخالصننی

(34 Mo )45/434 min

ورودی آن قرار منییینرد .مشنکل اینن هند  ،واکنن
محصننول واکننن

یعنننی –  Fاس ن

(31 Nb )94/7 my

میشود .در حال حاضر برای حل این مشکل سطح داخلی هند
بنا طنال پوشن

4000

(34 Nb )140 y

400

داده مننیشنود .امنا در مطالعننهی حاضنر بنه دلیننل

100

هاینهبَر بودن ،مشکالت خناص آبکناری طنال و حهنور ذرات

400

طال در آب خالص بمبناران شنده (شنکل  )9بنرای تولیند  ،49Nو
مسدود شدن لولههای باریک مسنیر انتقنال هند
شننیمی ،تصننمی یرفتننه شنند جننن

هنند

100

بنه آزمایشنگاه

°

بننه نیننوبی  ،کننه

90

که هدای

در حین بمباران افاای
هد

45

شکل  .8محاسبهی تابع تحریک واکن

بیشینه دمنای هند

5

پروتنون بنا نینوبی بنا اسنتفاده از کند

آلی .

پیدا خواهد کرد .در نتیجه بایند در طنرش

برای بمینهسنازی انتقنال حنرارت آن تغیینری ایجناد شنود.

تفاوتی که طرش پیشنمادی با طرش موجود دارد این اسن
منظور افاای

کنه بنه

تحمل بار حرارتی در طراحی جدید عم هد

 41 mmبه ( 15 mmافاای
هنند

15

10

40

°

انرژی ()MeV

واکن پذیری فوقالعاده پایینی دارد ،تغییر یابند .امنا از آنجنایی
یرمایی نیوبی ک تر از نقره اس

سطح مقطع مؤثر (میليبارن)

نقنره بنا

(39 Mo )9500 y
(پایدار) 31 Mo

39Nb

4100

از

بدنهی هد

سطح انتقال حرارت) و حجن منایع

از  4/7 mlبننه  9 mlارتقننا یاف ن  .تننابع تحریننک واکننن

پروتون با فلا نیوبی توسط کد آلی

مایع هد
P

محاسبه شد .طب شکل  4از

برخورد پروتون با این فلا هیچیوننه ناخالصنی و آلنودیی ایجناد
نمیشود .طرشوارهی بدنهی هد

مایع و نقشهی ساخ

محل عبور آب خنککننده

آن کنه

با استفاده از نرمافاار ممندسی  Solid worksترسنی شنده اسن

شکل  .3طرشوارهی بدنهی هد

مایع و نقشهی ساخ

در شکل  5نشان داده شده اس .

آن.
49

استفاده از آب حاوی ترکیبهای آلی امکان تولید [ N]N1

را بننه مینناان قابننل تننوجمی افنناای

مننیدهنند ،در صننورتیکننه

مطالعههای انجام شده نشان میدهند کنه در بمبناران آب خنالص
مینناان  [49N]N1بسننیار ننناویا و قابننل اغمنناگ اسنن

و یاهنناً

هیچ [49N]N1ای تولید نمیشنود .یکنی از عینبهنای اسنتفاده از
آب حاوی ترکیبهای آلی از جمله اتانول ،این اس

کنه امکنان

استفاده از جریان پرتوی باال وجود ندارد زیرا هر وه جرینان بناال
میرود میاان تولید  [49N]N1و  [49N]NOxبسته به شرایط از 40
تا  400درصد افاای

مییابد ].[14 ،10

در اینننن بررسنننی از آب دوبنننار تقطینننر شنننده بنننه عننننوان
مننادهی هنند  ،ینناز هلننی بننرای انتقننال محلننول بمبنناران شننده
از اتنناق پرتننودهی بننه آزمایشننگاه شننیمی ،سننتون تبننادل کنناتیون

شکل  .1نمایی از طالی موجود در آب بمباران شده.

(( ،)Dowex 50 WX4 )400-100پمننم مالشننی و شننیر سننه راه
اسنننتفاده شننند .در مرحلنننهی اول پننن
401

از بررسنننیهنننای الزم،

مجلهی علوم و فنون هستهای4934 ،74 ،

 4/7میلیلیتر آب خنالص بنا اسنتفاده از محفظنهی هند
جن

منایع از

مقاوم
هنند

نقره کنه سنطح داخلنی آن بنا طنال آبکناری شند ،تحن

شیمیایی باالیی دارد ،انجام شد .مقاوم

شیمیایی بناالی

نیننوبیمی امکننان اسننتفاده از آن بننرای تولینند رادیونوکلینند
44

بمباران قرار یرف  .هنگام تخلیهی هند  ،آب بمبناران شنده بنه

پرکاربرد  Fرا که از اعهای خانوادهی رادیونوکلیندهای منورد

آمونیاک تولید شده با طالی موجود ][14 ،19 ،11

میّسنر

عل

واکن

در سطح داخلی بدنهی هد

استفاده در مقطعنگناری نشنری پنوزیترون اسنتاندارد اسن

و ایجاد ذرات کلوییدی به صورت

کمپلک  ،لولههای باریک مسیر انتقال هد

میسازد .نمایی از بدننهی هند
جن

به آزمایشگاه شیمی

منایع طراحنی و سناخته شنده از

نیوبی در شکل  1نشان داده شده اس  .برای نصنب هند

(حدود  10متر به قطر  4/1میلنیمتنر) را مسندود نمنود .بنه همنین

مننایع بننر روی خننط باریکننهی سننیکلوترون ،نگننهدارننندهای از

نینوبی  ،کننه

و نمننایی از آن در

دلینل طنراحنی و سناخن

بندننهی هند

از جنن

جننن

بننرنت سنناخته شنند کننه نقشننهی سنناخ

شکلهای  7و  4نشان داده شده اس .

شکل  .3نمایی از بدنهی هد

مایع ساخته شده از جن

شکل  .7نقشهی ساخ نگهدارندهی هد

شکل  .4نگهدارندهی هد
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مایع از جن

مایع.

برنت.

نیوبی .

تولید آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن 49-در هد

پ

از ساخ

بدنهی هد

مایع با بدنهی . . .

مایع از جن

جدول  .1یافتههای بمباران آب خالص در هد

نیوبی و نصنب آن

نیوبی

مایع با بدنه از جن

جریان

زمان بمبارن

با دو پنجرهی آلومینیمی و هاوار( ) 4باریذاری

)(μA

()min

)EOB (mCi

)(mCi/μA h

4

4

40

34/3

14/3

شنند .هنند بننه منندت  40تننا  10دقیقننه بننه وسننیلهی باریکننهای از

بر روی خط باریکهی سیکلوترون ،مقدار  9میلیلیتر آب خنالص
در محفظهی هد

پروتونهای با اننرژی  47/5مگناالکترون ولن

شمارهی آزمای

و جرینان  4تنا 41
TM

میکروآمپر در سنیکلوترون ( (IBA , Cyclone-90مسنتقر در

بمرهی تولید

فعالی

1

40

40

440/3

44/5

9

40

45

410/1

14/14

4

41

45

430/1

19/59

5

41

10

994

44/5

پگوهشکدهی کرج بمباران شد (جدول  .)9خنکسازی سیست به
وسننیلهی جریننان مننداومی از ینناز هلننی بننه انجننام رسننید .پن

از

پمم مالشی
آب بمباران شده

بمباران ،محلنول حناوی محصنول تولیند شنده (نیتنروژن )49-بنا
جریانی از یاز هلی از اتاق بمباران به واهک کوریمتر واقنع در
آزمایشگاه شیمی هدای

و فعالی

پرتوزایی آن اندازهییری شد.

ستون تبادل کاتیون

استفاده از یاز هلی سبب میشود که مقدار ک  N1حل شنده در

سالین 0/3%

آب بمباران شده برداشته شود .یافتههای بمبارانهنای انجنام شنده
در جدول  9ب

شده اس  .بازده نظری تولید اینن رادیونوکلیند

بننا اسننتفاده از سننطح مقطننعهننای محاسننبه شننده بننا کنند آلننی

شیشهی نمونه 4
49
N-NO944
N-NO1-

و

تننوان ایسنننتانندیی محاسننبه شنننده بننا کننند  SRIMدر حننندود
 401 mCi/μAhبننه دسن

مرحلهی 4

مرحلهی 1
شیشهی نمونه 1
49
N-NH9

آمنند کننه نشننان مننیدهنند نتیجنههننای

بمبارانها قابل قبولند (جدول .)9

شکل  .9طرشوارهی سیست جداسازی رادیوداروی آمونیاک نشاندار شده بنا
نیتروژن.49-

 3.2جداسازی آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن31-
+

49

نمونهی اولیه درصد ناخالصی و با اندازهییری فعالین

ترکیننبهننای عمنندهی حاصننل از ایننن بمبنناران، N-NH4 ،
 49N-NO1-و  49N-NO9-هسننتند .پن

پرتنوزایی

49

از بمبنناران ،آب بمبنناران

 N-NH9درصد خلوص رادیوشیمیایی آمونیاک نشاندار شنده

شده وارد سیست تولیند ترکینب  49N-NH9واقنع در آزمایشنگاه

با نیتروژن 49-به دس

پرتوزایی آمونیاک

شیمی شده و از ستون جداسازی عبور داده شد .سیست جداسازی

نشاندار شده با نیتروژن ،49-درصد خلنوص رادیوشنیمیایی آن و

آمونینناک نشنناندار شننده بننا نیتننروژن 49-بننر روی منندول FDG

درصد ناخالصی در جدول  4درج شده اس .

(شرک

 )IBAسوار شد و به عل

آمد .نتیجههای فعالی

در ایننن مطالعننه آشکارسنناز فننوق خننالص ژرمننانی

تغییرهایی که در مدول اعمال

() 5

مننورد

شد مجدداً برنامهی کامپیوتری  PLCبرای راه انداختن آن نوشنته

استفاده قرار یرف  .برای تعیین بمرهی تولید منیبایند مقنداری از

شد تا فرایند جداسازی به طور خودکار و با دستور متصدی از راه

نمونننهی مننوردنظر برداشننته شننده و بننر روی آشکارسنناز دسننتگاه

دور انجام شود و نیاز به تماس مستقی با منواد فعنال نباشند .طنول

طیفسنت یاما قرار داده میشد .طیف انرژی پرتو یامای حاصنل

ستون به کار رفته در این سیست  5سانتیمتر اس  ،که حاوی یک

از رادیونوکلینند نیتننروژن 49-موجننود در نمونننهی مننوردنظر در

رزین کاتیونی اس  .وون از ستون تبادل کاتیون استفاده شد یون

شکل  40نشان داده شده اس  .همانطنور کنه مشناهده منیشنود

آمونی  49N-NH4+بر روی ستون باقی ماند و ینونهنای منفنی از

بی

از  33/5%قلنه بنا اننرژی  544 keVو کن تنر از  0/4%قلنه بنا

آن عبور کردند .ترکیبهای عبور کرده از ستون در یک شیشهی

انرژی  4/011 MeVمشخص شده اس

نمونه جمعآوری شده ،در ادامه با عبور سالین از ستون ،آمونیاک

آلودیی مشاهده نمیشود.

نشاندار شده با نیتروژن 49-در شیشهی نمونهی دیگری جمع شد
(شکل  .)3با اندازهییری فعالی

پنرتنوزایی جمع شده در شیشهی
404

و هیچیوننه ناخالصنی و

مجلهی علوم و فنون هستهای4934 ،74 ،

جدول  .8نتیجههای حاصل از تولید آمونیاک نشاندار شده با نیتروژن49-
49

N-NH9

جریان

زمان پرتودهی

()μA

()min

()mCi

4

4

40

10

11

1

41

10

430

57

شمارهی آزمای

فعالی

درصد خلوص رادیوشیمیایی
N-NH9

N 49

300 4000 4400 4100 4900 4400 4500 4100 4700 4400 4300 1000

400

700

500

400

900

100

400

شمارش

470000
410000
450000
440000
490000
410000
440000
400000
30000
40000
70000
10000
50000
40000
90000
10000
40000
°

544 keV

100

49

°

شماره کانال

Tchart

50
45
40
95

4/011 MeV

15

شمارش

90

10

45
40
5
°
1000

4100

4400

4400

4000

4100

400

100

400

100

°

شماره کانال

شکل  .31طیف پرتو یامای حاصل از نمونهی مورد آزمای

 4/1میلننیمتننر اسننتفاده شنند .از اینننرو ،اتننال

 .1بحث و نتیجهگیری
در انننرژیهننای بنناالتر از حنندود  44مگنناالکترون ولن  ،واکننن
 41O(p, α)45Oنیا ممکن اس

از بره کن

و قلههای شاخص

مقننداری فعالی ن

پرتوزایی در دیوارهی شلنگ اجتننابناپنذیر بنود کنه بنه کناه

پروتون با هستههای

بمنره ی تولیند انجامیند .الزم بنه ینادآوری اسن

کنه در صنورت

 41Oآب انجام و منجر به تولید ناخالصی  45Oدر محصنول شنود.

بمینهسازی فشار یاز حامل( )1برای انتقنال محصنول پرتنودهی بنه

مایع بنا بدننهی نقنره بنا

آزمایشگاه شیمی میتوان بمرهی انتقال و در نتیجه بمرهی تولید را

منایع بنا

داد .همانطور کنه شنکل  4نشنان منیدهند سنطح مقطنع

به دلیل واکن

 49Nتولید شده در هد

طالی موجود در آن اقندام بنه طراحنی و سناخ
بدنهی نینوبیمی شند کنه مقاومن
پنننگوه  ،فعالین ن

هند

افاای

شنیمیایی بناالیی دارد .در اینن

محاسبه شده بارگتر از سطح مقطع تجربی اس

محصنننول در محلنننی دور از محنننل تولیننند

اندازهییری شد .برای انتقال هند

کنه همنین امنر

سبب ایجاد خطا در محاسبهی بمرهی تولیند نظنری در مقایسنه بنا

بمبناران شنده بنه آزمایشنگاه

بمرهی تولید تجربی شد.

شیمی از شلنگهای نازکی به طول تقریبی  10متر و قطری معادل
405
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