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 به منظور استفادههای بالینی آن09-کروماتوگرافی کاغذی برای کنترل رادیوشیمیایی ایتریم
 بهرام سلیمی، محمدحسین مجربیتبریزی، اکرم پورمتین، ندا اکبری،*علیرضا خانچی
 تهران ـ ایران،66381-4848 : صندوق پستی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی چرخهی سوخت هستهای

 با توجه به اين که. است39- همراه شده با ايتريم39- هدف اين پژوهش توسعهي روشي مطمئن براي اندازهگيري دقيق مقدار استرانسيم:چکیده
 همچنين با توجه. روش کنترل کيفي مناسبي بايد به کار گرفته شود، بايد عاري از هرگونه ناخالصي باشد، توليد شده براي مقاصد باليني39-ايتريم
، روش کروماتوگرافي کاغذي يک روش سريع. سرعت عمل در تعيين ميزان خلوص آن حايز اهميت زيادي است،39- عمر کوتاه ايتريم-به نيم
 در اين پژوهش از. به کار رود39- همراه شده با ايتريم39-ساده و با دقت باال است که ميتواند براي تخمين زدن سريع ميزان ناخالصي استرانسيم
 استفاده شد و توانايي هيدروکلريک و نيتريک اسيد در جداسازي121) و سيانکسHDEHP(  اتيل هگزيل) فسفات-1( دو استخراجکنندهي بيس
 با39- و ايتريم39- دو راديونوکليد استرانسيمRf  نتايج نشان داد که اختالف بين مقادير. مو رد بررسي قرار گرفت39- از استرانسيم39-ايتريم
 تحت اين شرايط کنترل راديوشيميايي. موالر بيشتر بود9/2  و نيتريک اسيد9/3%  و فاز متحرک شامل سالينHDEHP استخراجکنندهي
. دست يافتني است39-ايتريم

 استفادهی بالینی، کروماتوگرافی کاغذی،09- استرانسیم،09- ایتریم:کلیدواژهها

Paper Chromatography for the Radiochemical Control of 90Y for it’s Clinical Uses
A.R. Khanchi*, N. Akbari, A. Pourmatin, M.H. Mojarabi, B. Salimi
Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran – Iran

Abstract: Our aim in this work was to develop a reliable technique to accurately determine the amount
of Yttrium-90 in Strontium-90 used for therapy. Yttrium-90 which can be used for clinical purposes
should be in a very high radionuclide purity, therefore a suitable quality control method must be applied.
Also, Yttrium-90 has a short half-life, so speed is very important for determination of its purity. For this
purpose, a simple paper chromatographic method was designed and used in the present study. In this
method two extractants HDEHP and Cyanex272 were utilized and the ability of hydrochloric and nitric
acid for separation of Yttrium-90 from Strontium-90 was evaluated. The results showed that large
differences between Rf values of Yttrium-90 and Strontium-90 radionuclides were explored by using
HDEHP as an extractant and mobile phase containing 0.9% saline and 0.1M nitric acid. Under these
conditions, the radiochemical control of Yttrium-90 could be achieved.
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کروماتوگرافي کاغذي براي کنترل راديوشيميايي ايتريم 39-به . . .
()2

اسيد )HEH(EHP

 .6مقدمه
39

39

يا  KSM-17نسبت به ايتريم 39-از

يکي از مهمترين مسايل موجود در مولد  ، Sr/ Yکنترل کيفي

گزينشپذيري بااليي برخوردار است؛ از اينرو ايتريم 39-همراه

محصول ايتريم 39-است .استرانسيم 39-با نيم -عمر  12سال،

استخراجکننده بر روي کاغذ کروماتوگرافي بدون حرکت باقي

يکي از محصولهاي فرايند شکافت اورانيم است .استرانسيم39-

ميماند در صورتي که استرانسيم 39-به علت عدم تشکيل

با نفوذ در سطح و مغز استخوان ميتواند جايگزين کلسيم آن

کمپلکس با استخراجکننده به همراه فاز متحرک بر روي کاغذ

شود .حداکثر مقدار مجاز آن براي بدن  )1μCi( 27kBqاست

حرکت ميکند .بررسيهاي اخير نشان ميدهد که در استفاده از

] .[1 ،2از آنجا که استرانسيم 39-و ايتريم 39-هر دو بتاگسيل

اين عامل کيليت ساز در کروماتوگرافي کاغذي محدوديتهايي

خالصاند و طيف — βآنها با هم همپوشاني ميکند ،روشهايي

وجود دارد .يکي از اين موارد ،تشکيل کمپلکس ضعيفتر

بايد مورد استفاده قرار گيرند که توانايي الزم براي جداسازي اين

) HEH(EHPدر مقايسه با رقيبهاي تجاري خود چون
()1

دو را داشته باشند ].[9

بيس (-1اتيل هگزيل) فسفات ()HDEHP
39

39

در کنترل کيفي  ، Yتعيين مقدار راديونوکليد Sr

است .علت اين

از

رفتار را با نظريهي اسيد و باز سخت و نرم ميتوان توجيه نمود .به

اهميت به سزايي برخوردار است .کروماتوگرافي کاغذي

عبارت ديگر  HDEHPبه علت وجود دو اکسيژن در ساختارش

استخراجي يکي از روشهاي مهم در جداسازي عناصر و تعيين

بازي سختتر از ) HEH(EHPمحسوب ميشود (شکل  )2و با

خلوص آنها است .کروماتوگرافي استخراجي تلفيقي از روش

ايتريم که خود جزو اسيدهاي سخت است کمپلکس قويتر

استخراج با حالل و کروماتوگرافي کاغذي محسوب ميشود .اين

تشکيل ميدهد .عالوه بر اين در pHهاي پايين قدرت تشکيل

روش کاربرد گستردهاي در صنايع داروسازي براي اندازهگيريهاي

کمپلکس ) HEH(EHPبا ايتريم و النتانيدها به شدت کاهش

دقيق و تعيين خلوص دارد .عالوه بر اين ،در روشهاي کلينيکي

مييابد ،به طوري که روند کاهش تشکيل کمپلکس از pH=2

و زيست شيميايي نيز از اين روش استفاده ميشود .امتيازهاي اين

شروع و هر چه به ◦= pHنزديکتر ميشود ،اين روند شدت

روش ،سرعت ،دقت باال و هزينهي پايين است ] .[6 ،7در روش

بيشتري مييابد ] .[3لذا کنترل دقيق  pHدر مرحلهي تثبيت

کروماتوگرافي کاغذي ،مانند کروماتوگرافي اليهي نازک ،مواد

ايتريم 39-بر روي لکهي حاوي ) HEH(EHPاز الزامات روش

بين دو فاز ساکن و فاز متحرک توزيع ميشود .يوني که با عامل

محسوب ميشود .اهميت اين موضوع وقتي آشکار ميشود که

استخراجکننده کمپلکس تشکيل ميدهد ،در فاز ساکن باقي

در کار با نمونههاي فعال ،کنترل دقيق  pHباعث مشکالت

ميماند در حالي که يوني که کمپلکس تشکيل نميدهد به همراه

مضاعف ميشود .عدم تنظيم دقيق  pHباعث حرکت همزمان

فاز متحرک حرکت ميکند؛ در نتيجه دو يون به آساني از

ايتريم 39-و استرانسيم 39-ميشود و در نتيجه امکان جداسازي

يکديگر جدا ميشوند ].[2 ،2 ،5

اين دو راديونوکليد فراهم نميشود .لذا به نظر ميرسد مطالعهي

يک روش متداول براي تعيين مقدار استرانسيم 39-در نمونههاي

بيشتري بر روي عوامل کمپلکسکنندهي ديگر با توانايي

حاوي مخلوط ايتريم 39-و استرانسيم ،39-سوسوزني مايع است.

تشکيل کمپلکس قويتر در بازهي گستردهتري از  pHمورد نياز

براي اين کار ،نمونه به مدت طوالني در مکان معيني ثابت باقي

است.

ميماند تا طي آن ايتريم 39-به مقدار تعادلياش با استرانسيم
)HEH (EHP

برسد .سپس مقدار استرانسيم 39-در آن با استفاده از سوسوزني

DEHPA

CH2CH3

اندازهگيري ميشود .محدوديت اين روش اتالف قابل توجه زمان

CH2CH3

│

O

O CH3CH2CH2CH2CHCH2O
P

براي تجزيهي نمونه است .در سالهاي اخير براي برداشتن اين

OH

CH3CH2CH2CH2CHCH2

CH2CH3

است که در آن به نحو چشمگيري زمان تجزيه کاهش مييابد

CH3CH2CH2CH2CHCH2O
P

│

محدوديت ،از کروماتوگرافي کاغذي استخراجي استفاده شده

│

OH

CH3CH2CH2CH2CHCH2O

│

CH2CH3

شکل  .6ساختار استخراجکنندههاي  HDEHPو ).HEH(EHP

] .[7استخراجکنندهي  -1اتيل هگزيل  -1اتيل هگزيل فسفونيک
12
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يکي از پارامترهاي مهم در کروماتوگرافي کاغذي ضريب

در مطالعهي حاضر ،از بيس ( -1اتيل هگزيل) فسفات

بازداري ( )9((Rfتعريف شده به صورت زير است

) (HDEHPو  Cyanex272به عنوان استخراجکننده استفاده
شد و اثر فاز متحرک حاوي مخلوط سالين و نيتريک اسيد و
همچنين مخلوط سالين و هيدروکلريک اسيد مورد بررسي قرار

فاصلهي پيموده شده به وسيلهي ماده يا ترکيب
= Rf
فاصلهي پيموده شده به وسيلهي جبههي فاز مايع

 .2بخش تجربی

هر يون فلزي  Rfخاص خود را دارد .براي اين که روش

گرفت.

 6.2معرفها و مواد شیمیایی

کروماتوگرافي کاغذي از کارايي الزم براي جداسازي برخوردار

مواد شيميايي مورد استفاده مانند سديم کلريد ،هيدروکلريک

باشد ،الزم است يونهاي مورد تجزيه مقادير  Rfمتفاوتي داشته

اسيد ،نيتريک اسيد ،بيس -1( -اتيل هگزيل) فسفريک اسيد و

باشند .هر چه اختالف  Rfيونها بيشتر باشد جداسازي به همان

 Cyanex272همه با خلوص تجزيهاي بوده و از شرکتهاي

اندازه بهتر انجام ميشود .مقدار  Rfبه دما ،حالل ،نوع کاغذ و

مرک و آلدريچ خريداري شدند .همچنين از محلول حاوي

 pHبستگي دارد ].[29

ايتريم 22-و استرانسيم 26-به عنوان ريزردياب و از استرانسيم 39-و
 .3نتایج و بحث

ايتريم 39-با فعاليت پرتوزايي مناسب استفاده شد.

 6.3آزمایشهای شبیهسازی
 2.2وسایل و دستگاهها

به منظور بررسي روش کروماتوگرافي کاغذي و تعيين  Rfيونهاي

براي اندازهگيري فعاليت استرانسيم 26-و ايتريم 22-از طيفسنجي

استرانسيم و ايتريم ،آزمايشهاي شبيهسازي انجام شد .در اين

گاما بر پايهي آشکارساز  HPGeاستفاده شد و به

آزمايش يک ميکروليتر از محلول حاوي  2999ميليگرم بر ليتر

منظور اندازهگيري فعاليت نمونههاي حاوي استرانسيم 39-و

استرانسيم  6ميليليتر محلول حاوي  6ميليگرم استرانسيم 39-و

ايتريم 39-از طيفسنجي بتا بر پايهي سوسوزن مايع مدل

 16ميکروگرم ايتريم 39-تهيه شد؛ به اين محلول مقدار 29

 Quantulus 1220ساخت شرکت واالک استفاده شد .کاغذ

ميکروليتر محلول ردياب استرانسيم 26-و ايتريم 22-با نسبت

واتمن ( (9MMبراي جداسازي ،از شرکت آلدريچ تهيه شد .براي

حجمي  2:2و با فعاليت پرتوزايي کل حدوداً  9/2ميليکوري

نمونهبرداري ،از ميکرو پيپت با گسترهي  29-9/6ميکروليتر

اضافه شد .سپس يک ميکروليتر از محلول حاصل بر روي کاغذ

استفاده شد.

حاوي لکهي استخراجکننده قرار داده شد .بعد از تشکيل
کمپلکس ،کاغذ درون محلول سالين  9/3%حاوي نيتريک و

 3.2روش کار

هيدروکلريک اسيد قرار داده شد .سپس هر قسمت به طور

ابتدا بر روي بخش نخست يک کاغذ کروماتوگرافي که طول آن

جداگانه توسط دستگاه طيفسنج گاما مورد تجزيه قرار گرفت.

به  21قسمت مساوي تقسيم شده بود ،با استفاده از ميکرو پيپت،
 199ميکروليتر از استخراجکنندههاي  HDEHPو Cyanex272

 2.3بررسی اثر نوع و غلظت اسید فاز متحرک بر عامل بازداری

نشانده ،و در مجاورت هوا خشک شد .سپس  2ميکروليتر از

با توجه به پژوهشهاي انجام شده تاکنون ،واکنش استخراج

محلول نمونه در اين ناحيه قرار داده شد و يک ساعت فرصت

ايتريم با تعداد زيادي از ترکيبات اورگانو فسفونيک اسيد را

براي تشکيل کمپلکس ايتريم و استرانسيم در بستر کاغذ در نظر

ميتوان چنين در نظر گرفت ][21 ،22

گرفته شد .بخش نخست کاغذ در درون محلول سالين 9/3%
حاوي اسيد قرار داده شد .هنگامي که فاز متحرک به  1سانتيمتري

()2

انتهاي کاغذ رسيد (فاصلهي  21سانتيمتري) ،در مجاورت هوا

()1

خشک و هر قسمت به صورت جداگانه بريده شده و مورد تجزيه

()9

قرار گرفت.
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YX3 .3HX  3H
YA3 .qnHX

Y3  3(HX)2

Y3  3A  q(HX)n

[Y(A)6 ]3  6H

Y3  6HA

کروماتوگرافي کاغذي براي کنترل راديوشيميايي ايتريم 39-به . . .

که در آنها HA ،و  Aبيانگر ،به ترتيب ،عامل استخراجکننده و

و در نتيجه جداسازي به خوبي انجام نميشود .ولي در صورت

آنيون اسيدياند .همچنان که انتظار ميرود تشکيل کمپلکس
 HDEHPبا النتانيدها از جمله ايتريم به هر دو طريق تبادل يون و
مشارکت آنيون اسيدي صورت ميگيرد؛ ولي مطالعات نشان
ميدهد که در محلولهاي رقيق سازوکار حاکم و تعيينکننده،
تبادل يون بين ايتريم و  HDEHPخواهد بود .از طرف ديگر
بررسيهاي اخير سازوکار تبادل يون براي تشکيل کمپلکس
سيانکس 121با النتانيدها را موجه ميداند ] .[29آزمايش
مقدماتي که براي جداسازي ) Sr(IIو ) Y(IIIانجام شد ،نشان
داد که محلول سالين برخالف کار قبلي که در آن استخراجکنندهي
 KSM-17به کار رفته بود ،به تنهايي قادر به حرکت دادن ايتريم
و حتي استرانسيم در  pH=2نيست ] .[7علت اين امر به تشکيل
کمپلکس قوي  HDEHPبا اين دو يون برميگردد ] .[27در
ادامهي آزمايشها ،از مخلوط سالين با نيتريک يا هيدروکلريک
اسيد به عنوان فاز متحرک استفاده شد .از طرفي مطالعات نشان
ميدهد که با افزودن اسيد ،سرعت تشکيل کمپلکس ) Y(IIIو
) ،Sr(IIکه شديداً به غلظت اسيد وابسته است ،کاهش مييابد.
لذا از نتايج به دست آمده از آزمايشهاي اوليه مشخص شد که
براي جذب کامل ايتريم در بستر سلولزي و حرکت يون )Sr(II

استفاده از استخراجکنندهي  ،HDEHPکمپلکس ايتريم با
استخراجکننده از حرکت آن به همراه فاز متحرک (سالين +
نيتريک اسيد  9/2مول بر ليتر) جلوگيري ميکند .اين آزمايش با
فاز متحرک حاوي سالين و نيتريک اسيد  9/9موالر براي هر دو
استخراجکننده تکرار شد که در اين محيط هر دو يون ايتريم و
استرانسيم با فاز متحرک به سمت باالي کاغذ حرکت کردند.
کروماتوگرامهاي مربوط به جداسازي استرانسيم 26-از ايتريم22-
در فاز متحرک حاوي سالين و نيتريک اسيد  9/2موالر براي هر
دو استخراجکنندهي سيانکس 121و  HDEHPدر شکلهاي  1و
 9آمده است .مقادير  Rfبراي هر دو استخراجکننده و فاز
متحرک سالين  +نيتريک اسيد  9/2موالر محاسبه و در جدول 2
نشان داده شده است.

شمارش بر دقیقه (یکای اختیاری)

يک ساعت زمان الزم است تا تشکيل کمپلکس کامل شود و از
حرکت ) Y(IIIجلوگيري به عمل آيد.
همانطور که از معادلههاي  1 ،2و  9ميتوان استنباط کرد،
اسيدها در غلظت باالتر از  9/2مول بر ليتر ميتوانند نقش رقيب
عوامل کمپلکسکننده را داشته باشند .مطالعات نشان ميدهد که
امکان تشکيل کمپلکسهاي پايدار بين ايتريم و آنيونهايي چون
نيترات و کلريد با اعداد کورديناسيون مختلف وجود دارد ،ولي
آنچه که بيشتر مطرح بوده ،نقش غالب عدد کورديناسيون
 [Y(A)5]9-(5است ،زيرا که اين نوع کمپلکسها در محيطهاي

قطعههای کاغذ کروماتوگرافی

شکل  .2کروماتوگرام استخراج ايتريم 22-و استرانسيم 26-به وسيلهي
استخراجکننده سيانکس 121با فاز متحرک سالين  +نيتريک اسيد  9/2موالر
(نقطهي مبدأ که همان لکهي نشانده شده است نقطهي شماره  2است).

شمارش بر دقیقه (یکای اختیاری)

آبي نسبت به کمپلکسهاي با ديگر اعداد کورديناسيون از
پايداري قابل توجه برخوردارند ] .[26رقابت بين واکنش  9و
واکنشهاي  2و  1منجر به حرکت يون ايتريم در بستر کاغذ
کروماتوگرافي خواهد شد .در واقع در اين جا تفاوت کار با
مطالعهي پيشين به استفاده و نقش مفيد اسيد با استخراجکنندهي
 HDEHPبرميگردد و چنين شرايطي منجر به حداقل تأثيرات
متقابل اين عامل استخراجکنننده با يون ) Sr(IIميشود ].[7
نتايج آزمايشها نشان داد که استخراجکنندهي سيانکس121
در فاز متحرک حاوي سالين و نيتريک اسيد  9/2موالر با ايتريم

قطعههای کاغذ کروماتوگرافی

شکل  .3کروماتوگرام ايتريم 22-و استرانسيم 26-به وسيلهي استخراجکننده
 HDEHPبا فاز متحرک سالين  +نيتريک اسيد  9/2موالر (نقطهي مبدأ که

کمپلکس ضعيفي تشکيل ميدهد و بخشي از يونهاي ايتريم به
همراه يونهاي استرانسيم در بستر سلولزي کاغذ حرکت ميکند

همان لکهي نشانده شده است نقطهي شماره  2است).
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جدول  .6مقادير  Rfايتريم 22-و استرانسيم 26-براي فاز متحرک سالين +

کمپلکس نداده بودند به همراه فاز متحرک روي بستر کاغذ

نيتريک اسيد  9/2موالر
استخراج کننده

حرکت کنند .سپس هر قسمت کاغذ به طور جداگانه به وسيلهي

Rf

ايتريم

استرانسيم

دستگاه طيفسنج بتا تجزيه شد .نمودار فعاليت استرانسيم 39-و

HDEHP

9/25

2

Cyanex272

2

2

ايتريم 39-برحسب فاصله در شکل  5نشان داده شده است.
مقادير  Rfبراي ايتريم 39-و استرانسيم 39-با فاز متحرک سالين
 +نيتريک اسيد  9/2موالر محاسبه و در جدول  9نشان داده شده

به منظور بررسي بيشتر شرايط جداسازي ،مجدداً

است.

از هر دو استخراجکننده با فاز متحرک محلول سالين
 + 9/3%هيدروکلريک اسيد  9/2و  9/9موالر استفاده شد .توزيع

جدول  .2مقادير  Rfايتريم 26-و استرانسيم 26-در فاز متحرک سالين +

استرانسيم 26-و ايتريم 22-در کاغذ کروماتوگرافي با استفاده از

هيدروکلريک اسيد  9/2موالر
Rf

فاز متحرک سالين  +هيدروکلريک اسيد  9/2موالر در شکلهاي

استخراج کننده

 7و  6رسم شده است .همانطور که نتايج نشان ميدهد ايتريم با

HDEHP

9/72

استخراجکنندهي سيانکس 121کمپلکس ضعيفي تشکيل ميدهد.

Cyanex272

2

ايتريم

استرانسيم
2
2

در نتيجه ،مقدار زيادي از يونهاي ايتريم به همراه يونهاي
شمارش بر دقیقه (یکای اختیاری)

استرانسيم حرکت ميکند .در مورد استخراجکنندهي HDEHP

تأثير متقابل ليگاند با يون بيشتر از ليگاند سيانکس 121است .با
وجود اين ،مقداري از ايتريم به وسيلهي فاز متحرک مخلوط
سالين و هيدروکلريک اسيد  9/2موالر حرکت داده ميشود.
مقادير  Rfبراي هر دو استخراجکننده با فاز متحرک سالين +
هيدروکلريک اسيد  9/2موالر محاسبه و در جدول  1نشان داده
شده است.
قطعههای کاغذ کروماتوگرافی

 3.3کروماتوگرافی کاغذی با نمونهی حقیقی

شکل  .8کروماتوگرام کاغذي استخراج ايتريم 22-و استرانسيم 26-به وسيلهي

با توجه به نتايج به دست آمده از آزمايشهاي شبيهسازي شده با

استخراجکننده سيانکس 121با فاز متحرک سالين  +هيدروکلريک اسيد  9/2موالر

استفاده از استرانسيم 26-و ايتريم( 22-شکل  )9ميتوان نتيجه

(نقطهي مبدأ که همان لکهي نشانده شده است نقطهي شماره  2است).

گرفت که در فاز متحرک سالين  +نيتريک اسيد  9/2موالر،
شمارش بر دقیقه (یکای اختیاری)

ايتريم عمالً در نقطهي نشانده شدهي اوليه ثابت ميماند ،به عبارت
ديگر ،به همراه فاز متحرک حرکت نميکند .لذا استخراجکنندهي

 HDEHPنسبت به استخراجکنندهي سيانکس 121در فاز
متحرک سالين  +نيتريک اسيد  9/2موالر شرايط عملي بهتري را
دارا است (مقايسهي شکلهاي  1و  .)9بنابراين در ادامهي کار
براي نمونهي حقيقي از استخراجکنندهي  HDEHPاستفاده شد.
در اين آزمايش نمونهي حاوي يونهاي استرانسيم 39-و ايتريم39-

بر روي کاغذ کروماتوگرافي قرار داده شد بعد از اينکه يونهاي

قطعههای کاغذ کروماتوگرافی

ايتريم 39-با استخراجکننده کمپلکس تشکيل دادند ،کاغذ

شکل  .1کروماتوگرام کاغذي استخراج ايتريم 22-و استرانسيم 26-به وسيلهي

کروماتوگرافي در درون محلول سالين  9/3%حاوي نيتريک اسيد

استخراجکننده  HDEHPبا فاز متحرک سالين  +هيدروکلريک اسيد 9/2

 9/2موالر قرار داده شد تا يونهاي استرانسيم 39-که تشکيل

موالر (نقطهي مبدأ که همان لکهي نشانده شده است نقطهي شماره  2است).
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)شمارش بر دقیقه (یکای اختیاری
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1. Bis-(2-Ethylhexyl)-Phosphoric-Acid
9. Retention Factor
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