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بدون حامل  611-و هلمیومهلمیوم  -درون تنی دیسپرسیوم  مولدتولید  بررسی عوامل موثر بر

 با استفاده از راکتور تحقیقاتی تهران (NCA)اضافه 
 

جلیلیان،  – (2)سالک، نفیسه -(2)بهرامی سامانی،علی – (2)سیمیندخت،شیروانی آرانی -(1) *سارا،وثوقی

 (3)امیررضا

 .ایی پالسما و گداخت هستهپژوهشکده ای،پژوهشگاه علوم و فنون هستهسازمان انرژی اتمی، -1

 ای.چرخه سوخت هستهی پژوهشکده ای،سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته -2

 کاربرد پرتوها.ی پژوهشکده ای،سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته -3

 

 :دهيچک
مولد درون تنی، بر این باشد. تولید می Ho166Dy/166استفاده از مولد درون تنی به بافت هدف، Ho616های تحویل روشیکی از 

، نیز تولید (NCA)بدون حامل اضافه  Ho166، درون تنی این مولد در نتیجه تولیدجداسازی شیمیایی این دو النتانید استوار است. 

ز جمله اثر ا ،با استفاده از روش کروماتوگرافی استخراجی سپرسیوم و هلمیومدر این کار پارامترهای موثر بر جداسازی دی. گرددمی

تایج ن بررسی و شرایط بهینه تعیین شده است.ستون، ، سرعت شوینده و قطر عنوان فاز حامل فلز و شویندهبه غلظت اسید نیتریک
عنوان شوینده، سرعت شوینده بهموالر  2و 0/1 عنوان فاز حامل فلز وبه 50/5بدست آمده نشان داد که استفاده از اسید نیتریک

ml/min 0/1  و قطر ستونcm 1/1 برای دیسپرسیوم و 10/11%و بهره جداسازی ≥ 9/99%خلوص رادیونوکلئیدیحصول  منجر به
 گردید.  برای هلمیوم >%9/99

 

 .اجیاستخر کروماتوگرافی ،111-هلمیوم شده، اضافه حامل بدون ،مولد درون تنی :کلمات کليدي 

 

 : مقدمه

 نظر مورد بافت به مادر، رادیوایزوتوپ روش این در .[0-1]است  تنی درون مولدهای رادیوایمونوتراپی، هایروش از یکی

 شیمیایی جداسازی بر تنی درون مولد .کندمی واپاشی مرکوتاهع نیمه با دختر به بدن داخل در و شده داده تحویل

 در مادر استقرار از پس  .است استوار بافت مختص عامل درمانی به مادر رادیونوکلئید ترکیب و از دختر مادر رادیونوکلئید

 شود. می پرتودهی هدف بافت دختر، ایزوتوپرادیو تولید و هدف بافت
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، گسیل  (ساعت 8/21) عمر کوتاهبه سبب خصوصیات مطلوب نظیر نیمه 111-تازا، هلمیومدر بین رادیونوکلئیدهای ب 

، گسیل ذرات گاما با انرژی مناسب جهت تصویربرداری، مورد توجه قرار گرفته  keV 7/110با انرژی میانگین ذرات بتا

هلمیوم است.  -تنی دیسپرسیوممولد درون  هدف، بافت به 111 -هلمیوم رادیوایزوتوپ تحویل هایروش از است. یکی

شود. تبدیل می Ho166تبدیل شده و این رادیونوکلئید با تابش بتا به  Dy166با جذب دوگانه نوترون به  Dy164در این روش 

بنابراین یکی از محصوالت  ،است استوار مادر از دختر رادیونوکلئید شیمیایی جداسازی برمواد درون تنی که تولید از آنجایی

بطور خالصه، در تولید این ژنراتور درون تنی، از دیسپرسیوم  .استبدون حامل اضافه شده  111-، هلمیوممولداین  فرعی

 ود. توان استفاده نمجدا شده برای تولید مولد درون تنی، و از هلمیوم جدا شده به عنوان هلمیوم بدون حامل اضافه شده می

است.  دشواری کار شیمیایی خواص مشابهت عنصر، بدلیل دو این اییشیمی در شیمی عناصر واسطه داخلی، جداسازی 

 شویش و  AG50WX8 ،AG50WX12 ،AG50WX4مانند یونی تبادل هایرزین کارگیری به قبیل متعددی از هایروش

های تبادل یونی مشکل . سیستم[9 -1] شده است پیشنهاد هلمیوم از جداسازی دیسپرسیوم جهت  α- HIBA با ستون

های . در مقابل، در سیستم[15]های بعدی دارد داشته و عالوه بر این بازیابی النتانید نیاز به انجام فرایند انحالل پذیری

تر ها، سادهمبتنی بر کروماتوگرافی استخراجی، فاکتور جداسازی النتانیدها بزرگتر بوده و کروماتوگرافی بر مبنای رزین

 باشد. می

هلمیوم با استفاده از روش  -دیسپرسیوم از مخلوط دیسپرسیوم  هدف این مقاله بررسی پارامترهای موثر بر جداسازی

 است. (HDEHP)اتیل هگزیل( اسیداورتوفسفریک -2گرافی استخراجی مبتنی بر رزین ، دی )کروماتو

 : روش کار

 معرف ها و مواد شیمیایی 

سیوم و هلمیوم، از رزین  سپر سازی دی شرکت  05-25با اندازه مش  LN2برای جدا ساخت  آمریکا  eichromمیکرومتر 

شد.  ستفاده  سفونیک )هگزیل( مونو ا-1-اتیل-2رزین از ) LN2ا ستر -1-اتیل-2سید ف و یک  (HEH[EHP])هگزیل( ا

 ساخته شده است. (Amberchrom CG71m)ماده پلیمری خنثی 

از شپپرکت  3O2(Ho(آمریکا و اکسپپید هلمیوم  AlfaAesarاز شپپرکت  NO)O)2.5H3)3(Dyپودر نیترات دیسپپپرسپپیوم  

Merck ر گرفت.ها مورد استفاده قراسازی محلولآلمان تهیه و برای آماده 

 رزین LNسازی و شستشوی ستون آماده 
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LN  سید نیتریک ستون موالر به 1/5رزین با ا ستفاده قرار گرفت. پس از آن  سپس مورد ا شده و  سانده  مدت دو روز خی

 وسیلهکار ابتدا انتهای ستون بسانتیمتر( با سوسپانسیون رزین پر شد. برای این 21-25میلیمتر و ارتفاع  11ای )قطر شیشه

ضافه گردید. پس از ته شده با دقت ا سانده  سپس رزین خی شده و  سته  شه ب شی شم  شدن دانه های رزین، مجددا پ شین  ن

سانتیمتر( حاصل گردد. پس از رسیدن به ارتفاع مورد  25سوسپانسیون حاوی رزین اضافه شد تا ارتفاع بستر مورد نظر )

، ف رزین باقیمانده روی پشم شیشه و پیش آماده سازی ستوننظر، قسمت باالی ستون با پشم شیشه بسته شد. برای حذ

 موالر استفاده گردید.  1/5سی سی اسید نیتریک  05از 

سید نیتریک به سازی در این مطالعه، از ا سید در جدا ستفاده گردیده و تاثیر غلظت این ا شوینده ا عنوان فاز حامل فلز و 

 این دو النتانید، بررسی شده است.

سیوم در مولد درون سپر سیوم/هلمیوم، دی سپر شار نوترونی تولید  111-تنی دی سیوم طبیعی در  سپر با پرتودهی تارگت دی

دست آوردن مقدار دیسپرسیوم و هلمیوم مورد نیاز جهت تهیه محلول ساختگی، معادالت دیفرانسیلی منظور بهشود. بهمی

سب زمان ها بر حافزار متلب، تعداد اتماستفاده از نرم مربوط به پرتودهی تارگت نوشته شده و پس از حل این معادالت با

ست آمد. در این روش  سیوم طبیعی برای مدت یک هفته در میلی یکبرای نوکلیدهای مختلف، بد سپر سید دی گرم از اک

مدت یک روز خنک که پس از پرتودهی، تارگت حداقل بهدر نظر گرفته شپپد. از آنجایی s2n/cm1015×0شپپار نوترونی 

ها یک روز پس از پرتودهی محاسبه شده شود، بنابراین تعداد اتمهای مربوط به جداسازی انجام میو سپس فعالیت شده

س دهد که یک روز پ، جرم دیسپرسیوم و هلمیوم در این روز محاسبه گردید. نتایج حاصل از محاسبات نشان میو سپس

باشپپد. بنابراین گرم دیسپپپرسپپیوم موجود میمیلی 9/5وم و گرم هلمیمیلی 1/5از پرتودهی تارگت دیسپپپرسپپیوم طبیعی، 

سیوم )میلی 2/5محلولی از هلمیوم ) سپر سازی میلی 8/1گرم( و دی ستون پیش آماده  سیدنیتریک تهیه و روی  گرم( در ا

. ردید(ر گ، مقدار عناصر دو برابشودکه نصف محلول آماده شده برای آنالیز فرستاده می)از آنجایی شده بارگذاری گردید

 عنوان فاز حامل فلز و همچنین شوینده در این فرایند جداسازی بررسی گردید. اثر غلظت اسید به

شده و  سید نیتریک حل  سیوم و هلمیوم در غلظت های مختلف از ا سپر سی غلظت، مقادیر مورد نظر از دی به منظور برر

ست. نمونهپس از بارگذاری،  شده ا سید انجام  ستون با موالریته های مختلفی از این ا میلی  0/1ها با نرخ جریان شویش 

 ، آنالیز گردیدند. ICP-AESلیتر/ دقیقه، جمع آوری و با استفاده از دستگاه انالیز عنصری نشری 

 

 : جينتا
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 پرسیوم و هلمیومعنوان فاز حامل فلز و شوینده بر جداسازی دیساثر غلظت اسید نیتریک به-

سیوم در میلی 9/5گرم هلمیوم و میلی 1/5ابتدا محلولی از  سپر سید نیتریک  15گرم دی سی ا شده و  1/5سی  موالر تهیه 

، با نرخ cc0های موالر شسته شده و نمونه ها در برش 4و  0/1، 1/5روی ستون بارگذاری گردید. ستون با اسید نیتریک 

موالر، در صپپپورت  1/5آوری و آنالیز گردیدند. نتایج نشپپپان داد که برای غلظت حالل معلیتر/دقیقه جمیلی 0/1جریان 

عنوان شپپوینده، هیچگونه جداسپپازی انجام نخواهد شپپد. با افزایش غلظت اسپپید موالر به 1/5اسپپتفاده از اسپپید نیتریک 

شد که در برشموالر و جمع آوری نمونه 0/1نیتریک به  شاهده  سپرها، م ستخراج سیوم و هلمیوم همهای آخر، دی زمان ا

سید نیتریک به  ست. در ادامه غلظت ا شده ا سازی انجام ن شد و پس از آنالیز  4شده و بنابراین جدا موالر افزایش داده 

سیوم و هلمیوم بهنمونه سپر شاهده گردید که دی سبی از یکدیگر جدا گردیدند. نمودار مربوط به این حالت ها م صورت ن

 اده شده است. نشان د 1در شکل 

 
 موالر. 4موالر و غلظت شوینده  1/5غلظت حالل  رزین، LN2جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم با استفاده از  (1) شکل

شو و غلظت 1/5برای غلظت  ست ش شوینده، موالر حالل  سازیهای مختلف  سیوم، هلمیوم و بهره جدا سپر صد  دی در

 ورده شده است.آ 1. نتایج در جدول خلوص جداسازی محاسبه گردید

های موالر حالل و غلظت 1/5 دیسپرسیوم، هلمیوم و درصد خلوص جداسازی برای غلظت بهره جداسازی (1)جدول 

 مختلف شوینده.
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 غلظت حالل )موالر(
غلظت شوینده 

 )موالر(

بهره 

 جداسازی

 (%)دیسپرسیوم

 بهره جداسازی

 )%(هلمیوم

 درصد خلوص

 هلمیوم دیسپرسیوم

1/5 

1/5         

0/1 52/5 51/5     

4 00/00 99/99< 41/11 21/21 

شکل  1گونه که از جدول همان شوینده تا  1/5شود، برای غلظت حالل دیده می 1و   4موالر، حتی با باال بردن غلظت 

شد. در ادامه کار، آزمایش برای غلظت حالل  سازی بطور کامل انجام ن  0/1، 1، 0/5های موالر و غلظت 50/5موالر، جدا

 نشان داده شده است.  2عنوان شوینده، انجام شد. نتایج حاصل شده در جدول موالر اسید نیتریک به 2و 

 

 

های موالر حالل و غلظت 50/5 دیسپرسیوم، هلمیوم و درصد خلوص جداسازی برای غلظت بهره جداسازی (2)جدول 

 مختلف شوینده.

غلظت حالل 

 )موالر(

غلظت شوینده 

 )موالر(

 اسازیبهره جد

 )%(دیسپرسیوم

بهره 

 جداسازی

 )%(هلمیوم

 درصد خلوص

 هلمیوم دیسپرسیوم

50/5 

0/5         

1         

 >99/99 >99/99 >99/99 10/11 2و  0/1
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سی سی از  155موالر ) 2و  0/1موالر و غلظت شوینده  50/5شود، برای غلظت حالل دیده می 2همانطور که از جدول 

 نشان داده شده است.  2ورت کامل انجام و نمودار مربوطه در شکل هر کدام( جداسازی بص

 
 موالر. 2و  0/1موالر و غلظت شوینده  50/5غلظت حالل  LN2جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم با استفاده از  (2)شکل 

 اثر قطر ستون بر جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم 

 2موالر، و قطر ستون  2و  0/1موالر و غلظت شوینده  50/5ل ، برای غلظت حالایند جداسازی دیسپرسیوم و هلمیومفر

ستون از  شد. با افزایش قطر  سازی انجام  2سانتیمتر به  1/1سانتیمتر انجام  شاهده گردید که هیچگونه جدا سانتیمتر، م

 زمان خارج شده است.ها دیسپرسیوم و هلمیوم به طور همنشده و در تمامی نمونه

 

 داسازی دیسپرسیوم و هلمیوماثر سرعت شوینده بر ج 

سیوم و هلمیوم برای غلظت حالل  سپر سازی دی شوینده  50/5فرایند جدا سرعت  2و  0/1موالر و غلظت  موالر، با دو 

سیوم و هلمیوم در میلی 0و  0/1شویش  سپر سرعت باالتر، کل دی شان داد که برای  ست. نتایج ن شده ا لیتر/دقیقه، انجام 

 خارج شده و هیچگونه جداسازی انجام نشده است. زمانهای اول بطور همبرش

 : بحث ونتيجه گيري

عنوان فاز حامل فلز و شوینده، سرعت شوینده و قطر ستون کار پژوهشی به بررسی اثرات غلظت اسید نیتریک بهدر این

و  111-/هلمیوم111-دیسپرسیومدرون تنی  مولدرزین جهت تولید   LN2بر جداسازی دیسپرسیوم و هلمیوم با استفاده از

دست آمده در این بررسی نشان داد که برای غلظت پرداخته شده است. نتایج بهبدون حامل اضافه،  111-همچنین هلمیوم
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جداسازی با درصد  cm 1/1و قطر ستون  ml/min 0/1موالر، سرعت شوینده  2و  0/1موالر و غلظت شوینده  50/5حالل 

 حاصل شده استبرای هلمیوم  >9/99برای دیسپرسیوم و % 10/11و بهره جداسازی% >99/99خلوص %

 : مراجع 
[1]  Ma, D., S. S. Jurisson, G. J. Ehrhardt, W. B. Yelon, and A. R. Ketring. Development of the Dy-

166/Ho-166 in-vivo generator for radionuclide radiotherapy. No. CONF-930304--. American Chemical 

Society, Washington, DC (United States), 1993. 

 [2]  L. F. Mausner, R. F. Straub, and S. C. Srivastava, "The in vivo generator for 

radioimmunotherapy," Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, vol. 26, no.1-12, pp. 

498-500, 1989. 

[3]  S. Mirzadeh, K. Kumar, and O. A. Gannsow, "The chemical fate of 212Bi-DOTA formed by the 

Β- decay of 212Pb(DOTA)2-," Radiochimca Acta, vol.60, no.1, pp. 1-10, 1993a. 

[4]  Mirzadeh, "ORNL Nuclear Medicine Program Progress Report," ORNL/TM-12159, pp. 6-11, 

1992. 

[5]  Mirzadeh, "ORNL Nuclear Medicine Program Progress Report," ORNL/TM-12485, pp. 12-18, 

1993b. 

[6]  G. Ferro-Flores, O. Hernández-Oviedo, C. Arteaga de Murphy, J. I. Tendilla, F. Monroy-

Guzmán, M. Pedraza-López, et al., "[166Dy]Dy/166Ho hydroxide macroaggregates: an in vivo generator 

system for radiation synovectomy," Applied Radiation and Isotopes, vol. 61, no.6, pp. 1227-1233, 2004. 

 [7]  M. Pedraza-López, G. Ferro-Flores, C. A. de Murphy, J. I. Tendilla, and O. Villanueva-Sánchez, 

"Preparation of 166Dy/166Ho-EDTMP: a potential in vivo generator system for bone marrow ablation," 

Nuclear Medicine Communications, vol. 25, no.6, pp. 615-621, 2004. 

[8]  E. Dadachova, S. Mirzade, R. M. Lambrech, E. L. Hetherington, and F. F. Knapp, "Separation of 

Carrier-Free Holmium-166 from Neutron-irradiated Dysprosium Targets " Analytical Chemistry, vol.66, 

no.23, pp. 4272-4271, 1994. 

[9]  G. Ferro-Flores, C. A. d. Murphy, M. Pedraza-López, F. Monroy-Guzmán, L. Meléndez-Alafort, 

J. I. Tendilla, et al., "Labeling of biotin with [166Dy]Dy/166Ho as a stable in vivo generator system," 

International Journal of Pharmaceutics, vol. 255, no.1, pp. 129–138, 2003. 

[11]  E. Horwitz, D. McAlister, A. Bond, R. Barrans, and J. Williamson, "A process for the separation 

of 177 Lu from neutron irradiated 176 Yb targets," Applied Radiation and isotopes, vol. 63, no.1, pp. 23-

36, 2005. 

 
 


	219.pdf



