بررسی ترکیب -4((-2متیل-6-مورفالینو -5-نیتروپیریمیدین-2-ایل)آمینو)
پروپانوئیک اسید جهت استفاده در دزیمتری الکترون های  01 MeVبه روش .EPR

رضا امرائی  - 1محمدمهدی فیروزآبادی -2قدسیه باقرزاده-3زهرا عسجدیان

٭2

 1سازمان انرژی اتمی ایران -پژوهشگاه علوم و فنون هستهای -پژوهشکده کاربرد پرتوها (یزد)
2دانشگاه بیرجند -دانشکده علوم -گروه فیزیک
3دانشگاه بیرجند -دانشکده علوم -گروه شیمی

چکیده
در این مطالعه ،ترکیب ماده -4(-2متیل-6-مورفالینو -5-نیتروپیریمیدین-2-ایل)آمینوپروپانوییک اسید در معرض
پرتوهای  01 MeVالکترون قرارگرفت تا به عنوان دزیمتر در سیستم دزیمتری  EPRمورد ارزیابی قرار گیرد .در بازهی
دزهای  5.5تا  05کیلوگری منحنی پاسخ دزیمتری ،یک رابطهی خطی بین سیگنال  EPRو دز جذبی را نشان میدهد.
به عالوه پاسخ دزیمتری این ماده تا  45کیلوگری جهت دزیمتری روتین بسیار مناسب میباشد .بررسی میزان افت
رادیکالهای آزاد ایجاد شده پس از پرتودهی ،طی مدت  25روز ،امکان استفاده از این ماده در روزهای بعد از پرتودهی
را تایید مینماید.

واژههای کلیدی :دزيمتري ،تشديد پارامغناطيسي الکترون ،EPR ،پرتو الکترون ،آمينو اسيد

مقدمه
در برخی مواد بر اثر تابشهای یونی ،الکترونهای جفت نشده تشکیل شده و برای مدت زمان زیادی باقی خواهند
ماند .غلظت رادیکالهای آزاد ایجاد شده بر اثر تابش ،با دز جذب شده متناسب است و روش طیف سنجی تشدید
پارامغناطیسی الکترون ) (EPRیا تشدید اسپین الکترون ) (ESRیک روش غیر مخرب و یکی از حساسترین و
دقیقترین روشها برای اندازهگیری این رادیکالهاست ].[1
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در دزیمتری به روش  ، EPRآالنین به عنوان یک دزیمتر مرجع و همچنین یک دزیمتر استاندارد ثانویه در
اندازهگیری دزهای باال به شمار میرود ] ،[2اما همواره جهت دستیابی به دزیمترهایی جدید با روش اندازه
گیری  EPRکه دارای حساسیت و دقت مناسب باشند ،تالشهای فراوانی به عمل آمده ] [0و هنوز هم ادامه دارد.
از جمله موادی که تاکنون مورد ارزیابی قرار گرفتهاند میتوان به بافتهای آهکی ،انواع شکر ،کوارتز و سولفیتها
اشاره کرد ] .[4‐6در این مقاله ترکیب -4(-2متیل-6-مورفالینو -5-نیتروپیریمیدین-2-ایل) آمینوپروپانوییک
اسید را به عنوان گزینهای برای  EPRدزیمتری مورد بررسی قرار دادهایم.

روش کار
تر کیبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ،برای اولین بار در آزمایشگاه شیمی تحقیقاتی آلی دانشکده
علوم دانشگاه بیرجند سنتزگردید و بعد از انجام آنالیز های الزم ،ترکیب شناسایی و مورد تحقیق قرارگرفت .این
نمونه -4(-2متیل-6-مورفالینو -5-نیتروپیریمیدین-2-ایل)آمینو پروپانوئیک اسید نام دارد که مادهای جامد و
نسبتا پایدار با دمای ذوب  185درجه سانتیگراد میباشد.
نمونهای آماده شده از ماده مورد نظر با شتابدهنده الکترونی  Rhodotronمدل  ،(IBA, Belgium) TT200در
محدوده دز  5.5تا  45کیلوگری پرتودهی شدهاند .در محاسبهی دز جذبی نمونهها از دزیمتر استاندارد آالنین به
عنوان دزیمتر استفاده شده است .دزیمتری به روش تشدید پارامغناطیسی الکترون ) (EPRیا تشدید اسپین الکترون
) ،(ESRتعیین غلظت نسبی الکترونهای جفت نشده ناشی از پرتو میباشد .در این روش از اسپکتروسکوپی
تشدید پارامغناطیسی الکترون استفاده میشود .به منظور اندازهگیری طیف  EPRنمونهها از اسپکترومتر  EPRمدل
) EMS 104 (X bandساخت شرکت آلمانی  Brukerاستفاده شده است .تمام اندازهگیریها در دمای اتاق انجام
شده است.

نتایج
در شکل  1و  2به ترتیب طیف  EPRنمونه قبل و بعد ازپرتودهی را نشان میدهد .همان طور که مشاهده
می شود بعد از پرتودهی شدت سیگنال افزایش یافته است .شدت سیگنال  EPRبه میزان رادیکالهای آزاد و
در نتیجه به مقدار ماده ی مورد بررسی بستگی دارد .لذا باید شدت سیگنال را به واحد جرم نرمالیزه کرد .در
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شکل  0میبینیم یک رابطه تقریبا خطی بین دز جذبی و شدت سیگنال  EPRدر محدوده دز جذبی  5.5نا 05
کیلو گری وجود دارد که پاسخی مطلوب برای دزیمتری میباشد .اما تا  45کیلوگری نیز این ماده دارای منحنی
از 45

کالیبراسیون مناسب میباشد و استفاده از این ماده در دزیمتری روتین را میسر میسازد.

کیلوگری به باال پاس خ دزیمتری به سمت اشباع شدن میل میکند .با توجه به نمودار افت پاسخ تشدید
پارامغناطیسی الکترون ،شکل  ،4و بررسی آن متوجه میشویم در ساعت اول پس از پرتودهی (با دز
1..1کیلوگری) دامنه صد در صد است که پس از گذشت  11روز از آغاز پرتودهی حدود  45درصد افت
میکند ،اما بعد از آن سرعت افت پاسخ تشدید پارامغناطیسی الکترون کم میشود و شدت سیگنال تشدید
پارامغناطیسی الکترون تقریبا به پایداری میرسد که نشان میدهد تعداد رادیکال های مشتق شده از نمونه ثابت
شده است .با عنایت به این نکته که چند روز اول پس از پرتودهی افت سریع در سیگنال تشدید پارامغناطیسی
الکترون مشاهده شد ،پیشنهاد می شود برای جلوگیری از نوسانات زیاد در زمان اندازهگیری ،چند روز پس از
پرتودهی ،پاسخ  EPRاندازهگیری شود یا اینکه با کمک حرارت در روند افت رادیکالها تسریع ایجاد کرد.
با توجه به نتایجی که در باال ذکر گردید ،میتوانیم ترکیب بررسی شده را به عنوان یک دزیمتر روتین معرفی
کنیم .با توجه به محدوده دز جذبی این نمونه ،میتوانیم از آن در دزیمتری تابش مواد غذایی و استریلیزه کردن
وسایل پزشکی استفاده کنیم.
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شکل-0نموداروابستگی شدت سیگنال  EPRبه دز جذبی 5.5تا 45کیلوگری

52

)EPR Response (1/mg

1.4

120.0

80.0
60.0
40.0
20.0

Relative EPR Intensity

100.0

0.0
25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

)Time after Irradiation (day
شکل -4افت پاسخ  EPRنمونه با دز جدبی  1..1کیلو گری

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد که -4(-2متیل-6-مورفالینو -5-نیتروپیریمیدین-2-ایل) آمینو پروپانوئیک اسید ترکیبی
مناسب برای دزیمتری روتین در بازهی  5.5تا  45کیلوگری میباشد .بررسی افت پاسخ  EPRنشان
میدهد که در استفاده از این ترکیب به عنوان دزیمتر بایستی تا پایداری رادیکالهای آزاد صبر نمود و یا
اینکه با کمک حرارت در روند افت رادیکالها تا رسیدن به یک حالت پایدار تسریع ایجاد نمود.
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