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M.Nowak. PGamuszek. I.Licińska. A,Łukasiewicz. I.Woźniak. W.Zulczvk: Otrzymywanie chelatu
kwasu etylenodiaminotetrametylenofosfonowego (EDTMP) z samarem-153 i badanie jego
właściwości. Praca dotyczy badań nad otrzymywaniem i właściwościami radioaktywnego
kompleksu samaru-153 (Ti/2= 46,3 h, P") z kwasem etylenodiaminotetrametylenofosfonowym
(EDTMP). Kompleks 15^Sm-EDTMP wykazuje wysokie powinowactwo do tkanki kostnej i może
być stosowany w radioterapii kostnych przerzutów nowotworowych. Opisano otrzymywanie i
oczyszczanie EDTMP, analizy i badania widm (IR, NMR^Hj- 3 1 ?) wolnego EDTMP i
liofilizowanej soli sodowej EDTMP. Opisano przygotowanie ^ S m C ^ 0 wysokiej aktywności
właściwej, tworzenie kompleksu ^ 3 s m . £ D T M P i badanie jego właściwości za pomocą
radiochromatografii cieczowej (HPLC). Liofilizowany EDTMP jest bardzo trwały (>lrok) i
zachowuje wysoką zdolność kompleksowania samaru-153 (>99%). Wyniki HPLC sugerują, że
cząsteczki l^Sm-EDTMP są mniejsze od cząsteczek EDTMP. Badania biologiczne na zwierzętach
(szczury) wykazały szybkie przejście (1 godz.) l^Sm-EDTMP z jy-^ Ą 0 tkanki kostnej, wysokie
zatrzymanie w tkance kostnej, brak specyficznego zatrzymania w niekostnych organach zwierząt i
szybkie wydalanie nadmiaru *53Sm-EDTMP wraz z moczem.

M.Nowak. P.Garnuszek. ILicińska. AŁukasiewicz. I.Woźniak. W.Zulczvk. Preparation and
examination of properties of Samarium- 153-EDTMP complex. Preparation and properties of
ethylenediaminetetramethylenephosphonic acid (EDTMP) as well as some properties of
15^Sm-EDTMP chelate have been examined. The chelate formed by samarium-153 (46.3 h, p -

-decay) with EDTMP exhibits high bone uptake and can be used for treatment of disseminated,
painful skeletal metastases. The purity and stability of solutions of ^ 3 s m . g 0 j \ j p chelate were
examined in a broad range of samarium concentration and l ^ S m specific activity. The complex
under study was examined by radio-TLC, -electrophoresis and radio-HPLC. The results obtained
suggest the small size of molecules of l^Sm-EDTMP chelate as compared with molecules of "free"
EDTMP. The results of biodistribution of 1 5 3Sm-EDTMP determined in rats indicate the quick
blood clearance, high deposition of radioactivity in bone and quick excretion of radioactivity into
urine. No specific uptake of l^Sm-EDTMP m extra-skeletal organs was found.
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WSTĘP

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zachorowań na raka piersi u kobiet oraz
raka płuc i prostaty u mężczyzn. Nowotworowe przerzuty do kośćca występują u ponad
50% chorych z rakiem piersi i około 80% chorych z rakiem prostaty. Przerzutom
nowotworowym towarzyszą silne bóle wymagające stosowania narkotycznych środków
znieczulających. Leczenia hormonalne lub chemioterapia często są nieskuteczne [1, 2].
Zewnętrzna radioterapia zwykle jest niemożliwa ze względu na rozsiany charakter
przerzutów i ogólną toksyczność [3]. Stosowanie wewnętrznej radioterapii zbadano na
przykładzie 3 2 P i 8 9 S r [4, 5]. Fosfor-32, czysty emiter (3" o E=l,708 MeV i T1/2=14,29
dnia, stosowany w postaci pirofosforanów, wywoływał trwałe uszkodzenie czynności
szpiku kostnego [6, 7]. Natomiast stront-89 stosowany w postaci roztworu 8 9SrCl2

wykazywał znaczną przydatność [8] w łagodzeniu bólu spowodowanego rozwojem
przerzutów kostnych. Oba ww. radioizotopy są czystymi emiterami p- i brak
promieniowania gamma utrudnią ocenę dawek promieniowania [9] oraz ocenę dystrybucji
radioizotopu w organizmie chorego. Dla ominięcia tych trudności Eisenhut zastosował
dwufosfonowe pochodne związków aromatycznych znakowanych jodem-131 do
zwalczania bolesnych przerzutów nowotworowych [10] Efekt terapeutyczny był jednak
dość krótkotrwały (do 8 tygodni).

Badania te skierowały uwagę na kompleksy niektórych lantanowców, zwłaszcza
samaru-153, z dwu i wielofosfonowymi kwasami o wysokim powinowactwie do układu
kostnego [10, 11, 12].

Z wielu przebadanych kompleksów lantanu-140, gadolinu-159 i samaru-153 z
wielokleszczowymi ligandami fosfonowymi, kompleks samaru-153 z kwasem
etylenodiaminotetrametylenofosfonowym wykazywał najbardziej pożądane cechy dla terapii
przerzutów kostnych. Na przykład szybkie przejście z krwi do kośćca i brak zatrzymania w
innych organach pacjenta [1, 10].

Kompleks samaru-153 z kwasem etylenodiaminotetrametylenofosfonowym (EDTMP)
jest w wielu krajach przedmiotem badań klinicznych. W niemal 75% badanych przypadków
uzyskano zmniejszenie bólu (zwykle 8-10 tygodni) i tylko przemijające obniżenie czynności
szpiku kostnego [1, 2, 13]. Stosowanie preparatu 153Srn-EDTMP jest zwykle poprzedzone
podaniem preparatu MDP-Tc-99m dla ujawnienia przerzutów kostnych.

Po siedmiodniowej przerwie podawana jest dawka wstępna preparatu 153Sm-EDTMP
dla obliczenia osobniczej dawki leczniczej na podstawie aktywności 1 5 3Sm wydalanego w
moczu chorego w ciągu 6 godzin. Stosowane zwykle dawki wstępne wynoszą 20 mCi tj.
740 MBq. Szczegółowe obliczenia dawek leczniczych podane są w pracach [2 i 14].

W niniejszej pracy zostały opisane badania podjęte w końcu 1991 r, nad otrzymaniem
preparatu 153Sm-EDTMP jako farmaceutyku do terapii bolesnych przerzutów
nowotworowych. Badania te były finansowane przez Komitet Badań Naukowych, grant nr
412919101.



1. OTRZYMYWANIE KWASÓW AMINOMETYLENOFOSFONOWYCH

1.1. Uwagi ogólne

EDTMP został otrzymany przez Moedritzera [15] na drodze kondensacji
etylenodiaminy, formaldehydu i kwasu fosforawego. W reakcji katalizowanej przez kwas
(środowisko kwasu solnego), amina ulega addycji nukleofilowej do aldehydu [16]:

2 2 2 Cr (1)

R - N H 2 + CH2-OH + Cl" - » R - N H - C H 2 - O H +HC1 (2)

W roztworze wodnym formaldehyd znajduje się w znacznej mierze w postaci hydratu
CH2(OH)2 [17] i kondensację z aminą można przedstawić w uproszczeniu następująco.

R - NH2 + HO - CH2- OH 2Q R - NH - CH2OH + H2O (3)

W obecności kwasu fosforawego zachodzi dalsza kondensacja:

R - NH - CH2OH + H - PO(OH)2 -> R - NH - CH2 + P0(OH)2 + H2O (4)

W reakcji kondensacji biorą udział wszystkie atomy wodoru grupy aminowej i np. z
chlorku amonu (NH3HCI) można otrzymać kwas nitrylotrimetylenofosfonowy [18], tak
zwany NTMP:

NH3HCI + 3H2C=O + 3H3PO3 -» N(CH2 - PO3H2)3 + 3H2O + HC1 (5)

Przy użyciu chlorowodorku etylenodiaminy, roztworu formaldehydu i kwasu fosforawego
otrzymuje się EDTMP:

H2N - CH2CH2 - NH2 + 4CH2(OH)2 + 4H - PO(OH)2 — -
-8H2O

-• (H2O3P - CH2 )2N - CH2CH2 - N(CH2 -PO3H2)2 (6)

Warunkiem otrzymania czystego EDTMP jest użycie kwasu fosforawego w możliwie
czystej formie kwasu fosfonowego.

1.2. Otrzymywanie kwasu fosfonowego

Kwas fosforawy może istnieć w dwu formach tautometrycznych.

HO
H O - P o H - P O ( O H ) 2

H O 7

jednak równowaga przesunięta jest zdecydowanie na prawo, to znaczy do kwasu
fosfonowego. Kwas fosforawy jest bardzo nietrwały i pod wpływem temperatury lub
wilgoci ulega dysproporcjonacji lub utlenieniu [18]:



4H3PO3 -> 3H3PO4 + PH3 (7)

H3PO3 + H 2 0 -> H3PO4 + H2 (8)

Produkt handlowy zawiera zwykle obydwa zanieczyszczenia, dlatego do syntezy EDTMP
otrzymano H - PO (OH)2 w oparciu o metodę Voigt'a, pozwalającą uniknąć zanieczyszczeń
kwasu fosfonowego [19].

Kwas fosfonowy H - PO(OH)2 otrzymuje się w reakcji:

PCI3 + 3H2O -> HPO(OH)2 + 3HC1 (9)

Świeżo przedestylowany PC13 (t^, = 75° - 6°C) oziębia się do temperatury 0 - 5°C i roz-
puszcza w czystym, dobrze osuszonym CC14, oziębionym do temperatury 0 - 5°C, tak aby
otrzymać roztwór 25% PCI3 (objętościowo). Roztwór PCI3 umieszcza się w chłodnej
kolbie trójszyjnej z termometrem, wkraplaczem, mieszadłem i chłodnicą zwrotną połączoną
z kolumną wypełnioną stałym NaOH. Kolbę umieszcza się w łaźni z lodem i w temp. 0-5°
C rozpoczyna się powolne dodawanie wody (8 ml/godz), tak, aby wzrost temperatury
roztworu PC13 nie przekraczał 1 - 2°C. Ilość wody do reakcji hydrolizy PCI3 nie powinna
przekraczać 95% ilości stechiometrycznej. Po dodaniu całej ilości wody, usuwa się łaźnię z
lodem i zawartość kolby miesza przez 1 godzinę. Kwas fosfonowy wydziela się w postaci
syropu. Zawartość kolby przenosi się do rozdzielacza, oddziela CC14 od warstwy
zawierającej HPO(OH)2, a następnie przemywa czterokrotną objętością zimnego,
suszonego CC14 celem usunięcia rozpuszczonego HC1. Roztwór kwasu fosfonowego
przenosi się do kolby okrągłodennej, połączonej z pompą próżniową przez płuczkę z
NaOH. Podciśnienie (10-12 mmHg) utrzymuje się do ustania wydzielania gazów i
następnie, w temperaturze 50 - 60°C, przez dalsze 24 godziny. Produkt umieszcza się
następnie w eksykatorze próżniowym nad stałym KOH aż do wykrystalizowania
HOP(OH)2 (białe kryształy o temperaturze top. 75,5°C). Wydajności otrzymywane w
naszych warunkach wyniosły 65 - 70%.

1.3. Otrzymywanie EDTMP

Do reakcji używa się przedestylowanej etylenodiaminy (tw = 117°C) i świeżo otrzymany
kwas fosfonowy. Reakcja przebiega wg następującego schematu:

HC1 - H2NCH2 - CH2 - NH2 - HC1 + 4HPO(OH)2 + 4CH2(OH)2 ->

(HO)2OP - CH2 CH2 - PO(OH)2

N - C H 2 - C H 2 - N
(HO)2OP - CH2-' X CH2 - PO(OH)2

Reakcja przebiega prawie ilościowo w roztworze HC1 (24 - 25%). Do reakcji stosuje się
50% nadmiar kwasu fosfonowego i 100% nadmiar formaldehydu (37% roztwór wodny). W
kolbie okrągłodennej z mieszadłem, termometrem,wkraplaczem i chłodnicą zwrotną
połączoną z kolumną z NaOH, umieszcza się roztwór 3g etylenodiaminy w 35 ml 8M HC1
(p.a.). Następnie wprowadza się 25 g kwasu fosfonowego i mieszając ogrzewa do wrzenia
(temp. 108 - 110°C). Następnie powoli dodaje się 35 ml 37% roztworu formaldehydu (w



ciągu 2 godz). Po dodaniu formaldehydu zawartość kolby miesza się w temperaturze
wrzenia przez 1 godzinę, chłodzi do temperatury pokojowej i po zamknięciu kolby
umieszcza sieją w lodówce na okres 15 godzin.

Wydzielony surowy EDTMP rozpuszcza się na gorąco w 5M HC1, sączy i przesącz
chłodzi w lodówce. Krystaliczny osad EDTMP odsącza się, myje zimnym (0°C) alkoholem
do zaniku chlorków, a potem zimnym acetonem (p.a). Wysuszony EDTMP topi się w
temperaturze 216,5 - 217,5°C (z rozkładem). Wydajność czystego produktu wyniosła 50±
2%. EDTMP jest higroskopijny i należy go przechowywać nad P2O5.

1.4. Badania produktu

Otrzymany kwas etylenodiaminotetrmetylenofosfonowy jest produktem krystalicznym o
temperaturze topnienia 216,5-217,5°C. Dane literaturowe podają wartość 215-217°C[1].
EDTMP jest trudno rozpuszczalny w zimnej wodzie i nierozpuszczalny w alkoholu i innych
rozpuszczalnikach oprócz DMSO.
Wzór sumaryczny EDTMP jest następujący: C6H20N2P4O12 Wyniki analizy elementarnej
wykonane w Instytucie Chemii Organicznej PAN wykazały następujące zawartości :
C= 15,76%, H= 5,21%, N= 6,17%. Natomiast wartości obliczone: C= 15,87%, H= 4,96%,
N= 6,17%. Rezultaty otrzymane w wyniku spalania wykazują, że EDTMP zawiera 1
cząsteczkę wody.
Wzór strukturalny EDTMP można przedstawić w postaci rozwiniętej:

(HO)2OP - CH2 CH2 - PO(OH)2

- N - C H 2 - C H 2 - N
(HO)2OP - C H / V CH2 - PO(OH)2

1.4.1. Oznaczanie zawartości fosforu

Ze względu na trudności oznaczania zawartości fosforu w EDTMP poprzez spalanie,
wybrano spektrofotometryczną metodę oznaczania fosforu przez tworzenie błękitu
molibdenowego [20]:

PO 4 + 12MoO2
4 + 3NH; + 24H+ -» (NH4)3PO4 12MoO, + 12H/)

Oznaczenie zawartości fosforu w EDTMP oparto na modyfikacji metody Snell'a [21],
polegającej na: mineralizacji substancji za pomocą 40% H2SO,4, utlenianiu H 2O 2,
odparowaniu H2SO4, dodaniu (NH4)2MoO4 i redukcji Sn2 + z utworzeniem kwasu fosforo-
molibdenowego.

Mineralizację prowadzi się w temperaturze wrzenia 40% H2SO4, utlenianie w temp. 50
- 60°C i usunięcie H2SO4 w temp. ok. 300°C (rozkład H2SO4). Pozostałość przenosi się
ilościowo do kolbki miarowej (25ml) i dodaje lml 3% molibdenianu amonu. Roztwór
ogrzewa się przez 15 min. do temperatury 60°C, chłodzi i dodaje O,1M SnCl2 w IM HC1.
Barwa błękitu molibdenowego stabilizuje się po upływie 20 min. Pomiarów absorbcji
dokonywano w kuwetach 10 mm (grubość warstwy) w zakresie 686-705 nm, w
spekrofotometrze Philips Pu8746, względem odnośnika przygotowanego jak próbki
badane, bez fosforanów. Następnie odczytywano zawartość fosforanów z prostej
wzorcowej, sporządzonej dla zawartości fosforu 0-20 mg. Oznaczone tą metodą zawartości
fosforu w partiach otrzymanego EDTMP przedstawiono w tabeli 1.



Tabela 1

Lp.
1
2
3
4

Nr serii prod.
E-IX
E-X
E-XI
E-XIII

Oznaczono P w % wag.
28,07± 0,2
28,12±0,l
28,28±0,l
28,19±0,05

Obliczona zawartość fosforu w EDTMP wynosi 28,4%. Wyniki analizy wskazują, że
EDTMP otrzymywany opisaną metodą zawiera cztery atomy P w cząsteczce i nie jest
zanieczyszczony kwasem fosfonowym po oczyszczeniu.

Oznaczenie zawartości EDTMP w roztworach wodnych poprzez strącanie kompleksu
Zn-EDTMP i oznaczanie nadmiaru cynku ditizonem nie dało zadawalających wyników.

Bezpośrednie oznaczanie EDTMP w roztworach wodnych jest niepewne. Jego maksima
absorbcji osiągają wartość 194 i 203 nm, a więc mogą być obarczone błędem w przypadku
obecności formaldehydu (maks.abs.190 nm), alkoholu etylowego (maks.abs. 210 nm), oraz
wody (maks.abs.205 nm)[20,22].

1.4.2. Badanie widm w podczerwieni (IR)

Badanie widm IR dla serii produkcyjnych EDTMP przeprowadzono dla próbek 1%
wag.EDTMP w bezwodnym KBr (p.a.Merck). Pomiary wykonano na dwuwiązkowym
przyrządzie Spekord-80M, Zeiss (NRD). Aparat ten ma tylko logarytmiczny zapis pasm
absorbcji co utrudnia ocenę uzyskanych widm. Typowy zapis widma IR dla kwasu EDTMP
przedstawiono na rysunku 1.

Pasma absorbcji mogą być zaliczone do następujących ugrupowań:

1) Słabe pasmo
2) Słabe pasmo
3) Średnie, szerokie
4) Średnie, szerokie
5) Średnie, ostre
6) Słabe, ostre
7) Średnie, ostre
8) Silne, szerokie
9) Bardzo silne, szer.

10) Średnie, ostre
11) Średnie, ostre
12) Słabe, ostre

3470-3240 cnr1 (woda, wiązania wodorowe) [23]
3020-3000 (wiązania C-H, rozciąganie) [23,24]
2760-2600 (P-OH, PO-H, rozciąganie) [23,24]
2330-2240 (P-OH, kwas fosfonowy) [23,24]
1690-1650 (woda, P-O-H, deformacja) [23]
1460-1410 (P-CH2-deform., P=O) [23,28]
1260-1200 (P=O, P=OH, rozciąg.) [22,27,28]
1125-1110 (P-O, rozciąganie) [23,24,27]

995- 950 (P-O-H, zginanie, gr.O-P-0 def.) [23,27]
790- 745 (P-C, rozciąganie) [23,27]
560- 530 (P-O, deformacja) [24,27]
485- 435 (P-OH, zginanie) [27]

Widma wykazują obecność pasm typowych dla kwasów fosfonowych. Brak pasm absorbcji
w zakresach 2450-2350 (P-H) lub 950-850 (P-O-P) świadczy o pełnym wykorzystaniu
kwasu fosfonowego do tworzenia wiązań P-C, nie zaś P-O-C lub P-O-P.



Rys.l. Widmo IR EDTMP . 1% wag. w bezwodnym KBr.
Zeiss Specord 80M.



1.4.3. Widma NMR

Badania otrzymanego kwasu EDTMP za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego
wykonano w Zakładzie Spektroskopii NMR Instytutu Chemii Organicznej PAN. Roztwory
(~1%) EDTMP w DMSO (deuterowany dimetylosulfotlenek) były badane na spektrometrze
Bruker (500MHz). Widma EDTMP wykazywały singlet o przesunięciu 5=3,38 ppm, dla
protonów grupy etylenowej i dublet 8=3,314 -3,29ppm dla protonów grup metylenowych
sąsiadujących z atomami fosforu. Widmo NMR dla EDTMP przedstawia rysunek 2.

Uzyskane wyniki są zbliżone do danych literaturowych [1,2]. Stosunek natężeń pasm
dubletu do singletu daje wartość średnią (z trzech pomiarów) 2,041, co świadczy o
całkowitym podstawieniu wodorów grup aminowych w etylenodiaminie czterema grupami
metylenowymi. W widmie EDTMP występuje także słabe pasmo zanieczyszczeń 2,936ppm.
Wartości te sugerują, że jest to pasmo grupy OH wody krystalizacyjnej [22]. Natężenie tych
pasm stanowi 3,99% co sugeruje obecność 1 cząsteczki wody w EDTMP.

Oprócz widm rezonansu protonowego wykonano także widma przesunięć
chemicznych P-31 na spektrometrze Gemini (200 MHz) dla porównania z danymi w pracy
Volkerta[l].

Dla EDTMP otrzymano silny pojedynczy plik o przesunięciu 10,0055 ppm i mały pik
(2,1%) o wartości 8= 10,297 ppm. Nie znaleziono pasma 12,55 ppm podawanego w pracy
Volkert'a [1]. Według opinii pracowników Zakładu Spektroskopii NMR pojedynczy pik
świadczyć może o jednorodności atomów fósforu w cząsteczce EDTMP.
Widmo NMR (P-31) dla EDTMP przedstawiono na rysunku 3.

Na podstawie opisanych badań strukturalnych można przyjąć, że cząsteczka EDTMP
zawiera 4 grupy fosfonowe (PO(OH)2) oraz cząsteczkę wody. Po oczyszczeniu preparat
posiada skład EDTMPH2O to znaczy że wartość EDTMP= 96%.



Rys.2. Widmo protonowego rezonansu magnetycznego
dla kwasu EDTMP /Bruker 500 MHz./



Rys.3. Widmo NMR /P-31/ dla kwasu EDTMP /Gemini 200MHz/.



1.4.4. Zobojętnianie kwasu EDTMP

EDTMP przeznaczony jest do sporządzania roztworu związku kompleksowego z
samarem-153. Musi być więc przeprowadzony w rozpuszczalną sól sodową. EDTMP
przeznaczony do zastosowań klinicznych powinien być w postaci liofilizowanej soli
sodowej o takim pH, aby dodanie roztworu 153SmCl3 dało roztwór o pH zbliżonym do 7,4.

Zbadano przebieg krzywej miareczkowania roztworu EDTMP roztworem NaOH.
Miareczkowanie O,1M NaOH wykonano dla 0.01M roztworu EDTMP w 0.1M NaOH.
Krzywa miareczkowania przedstawiona jest na rysunku 4. Z przebiegu krzywej
miareczkowania można było obliczyć przybliżone wartości stałych dysocjacji EDTMP.
Pierwsze przegięcie krzywej przy pH=4,15 odpowiada pK!=2,49, drugie przegięcie przy
pH=9,35 odpowiada pK2=7,78. Uzyskane wartości stałych dysocjacji dosyć dobrze
zgadzają się z wartościami pK innych pochodnych kwasu fosfonowego.
Dane wg Carbridge'a są następujące [18]:

Tabela 2. Stałe dysocjacji kwasów fosfonowych [18]

Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa kwasów fosfonowych
Fluorofosfonowy F- PO(OH)2

Fosfonowy H- PO(OH)2

Metylofosfonowy CH3-PO(OH)2

Aminofosfonowy NH2-PO(OH)2

EDTMP CfiH,nN,rPO(OH),L

PK,
0,55
1,30
2,30
3,00
2,49

pK,
4,80
6,70
7,90
8,15
7,78

Wyniki miareczkowania EDTMP roztworem NaOH (0,lM) wskazują, że do pH=13 nie
obserwuje się zobojętnienia ośmiu protonów występujących w cząsteczce. Ilość NaOH
użyta do uzyskania pH=9,5 odpowiada zobojętnieniu 6 protonów w cząsteczce EDTMP.

Podobne zjawisko przy zobojętnieniu MDP (kwasu metylenodwufosfonowego)
obserwował Tanabe [29], który stwierdził zobojętnienie tylko trzech protonów (na cztery
obecne) w cząsteczce.

Wyniki te sugerują, że stopnie dysocjacji niektórych pochodnych kwasów fosfonowych
są dosyć płynne i zależne od warunków zobojętniania.

Jednak uzyskanie roztworu EDTMP o pH=9,5 jest wystarczające aby po dodaniu lml
roztworu SmCl3 w 0.1M HC1, uzyskać roztwór kompleksu EDTMP z samarem o pH=7,2±
0,1, zbliżonym do pH fizjologicznego.
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Rys.4. Krzywa miareczkowania 0,01 M EDTMP roztworem NaOH 0,1 M.



1.4.5. Liofilizacja EDTMP -Na6

Liofilizacja ma na celu zabezpieczenie preparatów stosowanych dla celów leczniczych
przed reakcjami utleniania i hydrolizy. Usunięcie tlenu i wody z otoczenia preparatu jest
najłatwiejsze na drodze szybkiej sublimacji.

Liofilizację przeprowadzono przez zamrożenie sterylizowanego roztworu EDTMP -Nag
o pH=9,5 do temperatury niższej od punktu eutektycznego roztworu, odprowadzenie pary
wodnej i zamknięcie fiolek z preparatem w atmosferze sterylnego azotu. Punkt eutektyczny
EDTMP - Nag wynosi - 35°C(przy p=0,2 mbar). Liofilizację przeprowadzono w temp. -
40°C przy ciśnieniu p=0,02±0,005 mbar, w ciągu 20 godzin. Następnie stopniowo podnosi
się temperaturę do + 45°C (15 godzin) i w tej temperaturze suszy preparat przez 8 godz.

Następnie preparat chłodzi się do temperatury 20-25°C i fiolki z preparatem zamyka się
w atmosferze sterylnego azotu. Każda fiolka zawiera 46,1 ±0,1 mg soli sodowej EDTMP -
Nag co odpowiada 35 mg czystego EDTMP. Tak przygotowane fiolki z solą sodową
EDTMP były przechowywane w temp.~0 °C przez ponad 15 miesięcy bez utraty swoich
właściwości.

2. OTRZYMYWANIE CHLORKU SAMARU-153

Drugim biologicznie ważnym składnikiem preparatu 153Sm-EDTMP jest samar-153. Jest
otrzymywany przez aktywację neutronową Sm2O3 wzbogaconego w izotop 1 5 2Sm. Samar
naturalny zawiera osiem izotopów od 144Sm do 154Sm. Mieszanina naturalna zawiera
26,63% izotopu samaru-152, który ma wysoki przekrój czynny dla neutronów termicznych
210 barn [30,31]. Powstający w reakcji 152Sm+<Jn->-I53Sm-+7, samar-153 jest emiterem
promieniowania P": 640 keV (30%), 710 keV (49%), 810 keV (20%) oraz promieniowania
gamma o energii 103,18 keV (29,70%) [32]. Są to więc właściwości promieniowania
bardzo dobre do radioterapii oraz do obrazowania przerzutów kostnych. Czas półrozpadu
1 5 3Sm wynosi 46,27 godziny.

2.1. Aktywacja neutronowa 1 5 3Sm2O3

Aktywacji w reaktorze EWA poddawano Sm2O3 wzbogacony do 98,6% w izotop
1 5 2Sm, produkcji radzieckiej. Aktywację prowadzono w kanale nr 1 (strumień neutronów
termicznych O= 7x1013 n cnrV 1). Wyliczone dla tego kanału aktywności 1 5 3Sm dla kilku
czasów aktywacji przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Aktywność właściwa 153Sm

Czas aktywacji [h]

20
40
50
60
70
80
100

Aktywność właściwa 1 5 3Sm
[mCi/mg Sml

624
1085
1268
1425
1560
1675
1859

[GBq/mg Sml
23,00
40,145
46,91
52,73
57,72
64,97
68,78
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Po wstępnych próbach aktywacji w ciągu 10-20 godz., większość doświadczeń wykonano
aktywując próbki przez 64 godziny. Umożliwia to wyjęcie próbki Sm2O3 z reaktora o godz.
8 0 0 rano i otrzymanie aktywnego !53SmCl3 w ciągu 3-4 godzin.

2.2. Otrzymywanie 153SmCI3

Sm2O3 aktywowano w "kwarcowych" ampułkach zawierających naważki 0,25 - 0,5 mg.
Po wyjęciu z reaktora próbki były chłodzone przez 1 godz. w temp. -50°C, w boksie o
osłonności 1 cm Pb. Następnie ampułki przecinano i wysypywano 1 5 3 Sm 2 O 3 do zlewki 50
ml zawierającej 4 ml HCl (p.a.) o stężeniu 5 - 5,5M. Następnie, po odparowaniu stężonego
HCl, dodawano 4 ml 0,lM HCl i odparowywano powoli do sucha. Pozostałość
rozpuszczono w 3 - 4 ml 0,1 N HCl Następnie, po dokonaniu pomiaru pH, roztwór
1 5 3SmCl3 nastawia się na pH = 0,98 - 1,0. Roztwór i53SmCl3 w 0,lM HCl był sączony
przez sączek 0,22 um (Milipore) do sterylizowanej fiolki penicylinowej. Pobierano 1 ml
roztworu do pomiaru aktywności właściwej 153Sm, a następnie roztwór i53SmCl3 był
rozcieńczany sterylnym 0,lM HCl do uzyskania żądanej aktywności właściwej.

Uwagi
Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że w postaci !5 3SmCl3 otrzymuje się 65-95%
aktywności 1 5 3Sm podanych w tabeli 4. Pierwszym powodem tego zmniejszenia aktywności
są zmiany strumienia neutronów lub czasu aktywacji próbki w reaktorze. Drugim źródłem
strat i5 3Sm jest pozostawienie na ściankach ampułek 40-50ug Sm2O3 po wysypaniu
naważki. Płukanie lub trawienie ampułki roztworem HCl powoduje wymycie z ampułki
pewnych ilości 24Na(T1/2=14,97h,pmax=l,39 MeV, y=l,37 MeV) do roztworu 1 5 3SmCl3.
Zaniechano więc tego sposobu odzyskania materiału radioaktywnego. W tabeli 4
zestawiono średnie wartości parametrów roztworów 1 5 3Sm2Cl3 otrzymywanych w opisany
sposób.

Tabela 4. Aktywacja 1 5 3Sm2O3 i otrzymywanie 153SmCl3

Wartości średnie z 3 serii, aktywność 1 5 3Sm mierzona komorą
KG-471-25/50, dokładność ±2,5%

Aktywacja
< * W czas[h]

6xlO13 60
6xl0 ! 3 60
6xl0 1 3 64
6xl0i 3

 6 4

7xl0 ł 3 64
7xl0i3 64
7x1013 64
7x1013 64

9xl0l4 ioo
9x1014 100
9x1014 100

Studzenie
1 5 3 S r n 2 0 3

4 - 5
4 - 5
4 - 5
4 - 5
3-4
3-4
3-4
3-4
60
60
60

Roztwór
Aktywność

i53Sm, [mCi/ml]
38,8
39,3
43,3
47,8
43,9
48,7
62,5
64,5
47,8
63,4
62,5

153SmCl,
Stężenie

Sm, fus/ml]
45
48
65
67

50±5
64±6
75+8
75+8
43±5
58+5
55±6

Uwagi

Pomiar akt.
po 24 h po
otrzymaniu
153SmCl-$

Pomiar aktyw,
po 1 h po
otrz. !5 3SmCl3
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2.3. Czystość radionuklidowa otrzymanego 153Sm

Oznaczenia czystości radionuklidowej l ^ S n ^ Q ^ otrzymanego z ^ 3 5 ^ 0 3
wykonywane przez Zakład Metrologii Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów
(OBRI). Czystość radionuklidu 1 5 3Sm badano za pomocą licznika germanowego typ HPGe
o objętości 70 cm3, rozdzielczości 1,8 keV (dla linii 1332 keV, ^Co), połączonego z systemem
pomiarowym Nuclear Data 76.

Oprócz wspomnianego wcześniej 2 4Na, pochodzącego z ampułek w których
aktywowano 1 5 2Sm 2O3, w roztworze 153SmCl3 znaleziono niewielką ilość izotopów
europu, pochodzących z obecnego w 1 5 2Sm 2O 3 izotopu Eu-151 i Eu-153. Z europu-151
tworzą się w wyniku reakcji (n,y) dwa radionuklidy: Eu-152m i Eu-152. Obecność w
roztworze 1 5 3SmCl3 radionuklidu Eu-152m jest raczej niepożądana, gdyż emituje on
cząstki beta o energii 1.855 MeV oraz promieniowanie gamma o energii 841 keV(14,6%) i
963 keV(12,l%), a jego okres półrozpadu wynosi T]/2=9,32 godz. [33-35]. Natomiast
zawartość europu-152 i europu-153 jest bardzo mała ze względu na ich długie czasy
półrozpadu (~16 lat), a więc niewielką wydajność tworzenia podczas aktywacji w
reaktorze. Średnie wartości tych zanieczyszczeń w izotopie samaru-153 przedstawiono w
tabeli 5.

Tabela 5. Radioaktywne zanieczyszczenia

Symbol
nuklidu

2 4 N a
152mEu

1 5 2 E u
1 5 4 Eu

T,/2

14,9g
9,32g

15,61
161

Max. energia P"
[MeVl

1,39
1.85
0,76
0,84

Zawartość w % aktywności 1 5 3Sm
Aktywacja 64h,
Pomiar po 24h

l,2-l,5xlO-2

0,3-0,5
4,1-4,7x10^
S.O-S.OxlO-4

Aktywacja lOOh,
Pomiar po ~100h

nie stwierdzono
3,1 x lO-3

5,1x10-4
9,0 x lO-4

Jak wynika z tabeli 5, czystość radionuklidowa otrzymanego l 5 3SmCl3 jest lepsza, gdy czas
aktywacji jest przedłużony do 100 godz., a przerób Sm2O3 na SmCl3 następuje po 56 - 60
godzinach. Zanieczyszczenie 1 5 3Sm krótkożyciowymi emiterami silnych cząstek beta tzn..
2 4 Na i 1 5 2 m Eu jest wówczas ~100 razy mniejsze, niż po przerobie Sm2O3 bezpośrednio po
aktywacji. Otrzymanie 153SmCl3 po aktywacji Sm2O3 przez 100 godzin i studzeniu przez
okres 5 5 - 6 0 godzin pozwala na uzyskanie roztworu SmCl3 o czystości radionuklidowej
zbliżonej do podanej przez Turnera [2], Roztwór 153SmCl3 o aktywności ~64 mCi/ml, przy
stężeniu Sm ~60 ug/ml, może być otrzymany po 3 - 4 godzin po wyładowaniu aktywnego
1 5 3 Sm 2 O 3 z reaktora. Ponieważ kliniki stosują zwykle aktywności 1 5 3Sm - EDTMP w
granicach 0,5 - 1,0 mCi/kg wagi pacjenta , wydaje się, że tak otrzymane roztwory 1 5 3SmCl3

zaspokoją potrzeby klinik.

3. WIĄZANIE SAMARU-153 Z EDTMP

Wiązanie samaru-153 z EDTMP, zwane dalej znakowaniem, odbywa się przez zwykłe
wprowadzenie roztworu 153SmCl3 w 0,lN HC1 do fiolki z liofilizowaną solą sodową
EDTMP tzn. EDTMPNa6 i wstrząsanie roztworu przez 30 min w temperaturze pokojowej.
EDTMPN^ jest liofilizowany przy pH = 9,5 + 0,1, fiolka zawiera 46 mg EDTMPNa6, co
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odpowiada 35 mg EDTMP. Po dodaniu 1 ml 153SmCl3 w O,1M HC1 otrzymuje się 1 ml
roztworu l 5 3 Sm - EDTMP o aktywności wynikającej z aktywności roztworu l 5 3SmCl 3 , o
pH 7,1 ± 0,1. Czas wytrząsania wynosi 30 min i jest potrzebny do pełnego związania
samaru przez EDTMP i stabilizacji kompleksu.

3.1. Badanie czystości radiochemicznej roztworów 153Sm - EDTMP

Badanie czystości radiochemicznej, czyli badanie stopnia związania samaru-153 przez
EDTMP przeprowadziliśmy za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC).

Stosowaliśmy płytki celulozowe (Merck 5577). Po naniesieniu 1-3 jal roztworu 1 5 3Sm -
EDTMP chromatogram rozwijano mieszaniną: woda + alkohol etylowy + pirydyna w
stosunku objętościowym 4:2:1, wzorem wcześniejszych prac [2J. Eluent ten ma pH 10.4,
czas rozwijania chromatogramu (12 cm) wynosi około 2 godzin. Niezwiązany samar-153
pozostaje na starcie, a kompleks 1 5 3Sm - EDTMP wykazuje Rf 0,75-0,85.

Po rozwinięciu rozkład aktywności samaru-153 na chromatogramach był mierzony
licznikiem scyntylacyjnym (NaJ/Tl 170,75") połączonym z integratorem ZRK-11
(POLON), wyposażonym w pisak, drukarkę i urządzenie do przesuwu chromatogramów.

Chromatogramy 1 5 3Sm - EDTMP wykazywały często podwójny pik. Zwykle pik o Rf =
0,73- 0,75 zawierał 85-90% aktywności samaru-153, boczny pik o Rf = 0,81-0,85 zawierał
5-10% aktywności. Eluent woda- alkohol- pirydyna zastąpiony został później przez eluent
woda - alkohol etylowy - alkohol P-aminoetylowy w stosunku : 10+5+0,015.

Mieszanina ta o pH=10,8 daje dla 1 5 3Sm - EDTMP pik aktywności o Rf= 0,79-0,82.
Niezwiązany 1 5 3SmCl3 pozostaje na starcie chromatogramu, jednak zanotowano to tylko
w wypadkach wiązania 1 5 3Sm w kwaśnym środowisku (pH 1,4-1,9). Przy wyższym pH
roztworów, wiązanie I 5 3Sm przez EDTMP było około 99%. Uzyskane wyniki znakowania
I 5 3Sm - EDTMP w zależności od pH podane są w tabeli 7.

Tabela 7. Wydajność wiązania samaru-153 przez EDTMP w zależności od pH.
Wyniki radiochromatografii cienkowarstwowej. Dokładność ±0,5%.
Wyniki średnie z 3 serii. Stężenie EDTMP-35mg/ml.

EDTMP
Seria Nr

E-XI
E-XI
E-XI
E-XI
E-XI
E-XI
E-XI
E-XI

Samar
Tug/ml]

35
43,2
22,2
51,0
32,5
43,5
40,0
32,5

pH

1,41
1,52
2,68
5,7
6,05
7,15
7,5
9,24

0,0-0,1
2,0
1,8
1,2
0,1
0,0
0,0
0,0
1,2

Aktywność 1 5 3Sm
Rf

0,1-0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Rf
0,7-0,75

95,2
98,1
98,8
99,8
99,8
99,7
99,8
98,4

dla Rf [%]
Rf

0,75-0,8
2,8

<0,l
0-0,01
0-0,01
<0,01

0,3
0,2

<0,4

Uwagi

ślady
ślady
ślady
ślady

Dane przytoczone w tabeli 7. wskazują, że wiązanie samaru przez EDTMP w zakresie pH
6-7,5, właściwym dla większości radiofarmaceutyków, nie pozostawia w roztworze
"wolnego" 153SmCl3. Aktywność samaru-153 jest wykrywana w postaci pojedynczego piku
o R f 0,71- 0,73 niekiedy z "ramieniem" o R f ~ 0,81. Radiochromatogramy 153Srn-EDTMP
w roztworach o pH 2,68 i 9,2 przedstawione są na rysunkach 5 i 6.
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JEDTMP XI po oczyszczenia na HPliC

X

Rys.5.
Sfcala logarytmiczna

Badania wydajności znakowania EDTMP-X1 samarem-153
w zależności od pH.
Chromatogram TLC na celulozie. Eluent: woda + alk. etylowy
+ pirydyna w stosunku 4 : 2 : 1 v/v.
Pomiary aktywności gamma-licznik scyntylacyjny NaJ/Tl
+ integrator ZRK-11 /POLON/.
Wydajność wiązania samaru przez EDTMP-98,65%, Rf=0,71

wolny samar 1,1%, R£=0,12
pH roztworu Sm-EDTMP = 2,68.

u o
J2DTM1? XI po oczyszc^naHPLC

Rys.6. Badania wydajności znakowania EDTMP-XI samarem-153
w zależności od pH.
Chromatogram TLC na celulozie. Eluent: jak na rys.5.
Wydajność wiązania samaru przez EDTMP-98,37%, RfM),725

wolny samar 1,2%, Rf=0,l-0,15
pH roztworu Sm-EDTMP = 9,24.



Oprócz badania zależności wiązania samaru od pH roztworu, badano także zależność
wiązania od stężenia samaru w układzie , dla jednego stężenia EDTMP (35 mg/ml) w
roztworach o pH w granicach 6,7- 7,6. We wszystkich przypadkach stosowano
wytrząsanie fiolek z EDTMP po dodaniu lml SmCl3 w ciągu 0,5 godz. w temperaturze
pokojowej. Czas ten jest potrzebny do ustabilizowania się kompleksu 1 5 3Sm - EDTMP.
Ogrzewanie roztworów 1 5 3Sm - EDTMP nie było potrzebne.
Uzyskane wyniki wydajności wiązania samaru w zależności od jego stężenia przedstawiono
w tabeli 8 i na rysunkach 5, 6, i 7.

Tabela 8. Wydajność wiązania samaru przez EDTMP (35 mg/ml) w zależności od
stężenia samaru.
Wyniki radiochromatografii cienkowarstwowej. Wyniki średnie z 3
znakowań, dokładność ± 0,5%.

EDTMP
Seria Nr
E-X
E-X
E-X
E-XI
E-XI
E-XIII
E-XI
E-XI
E-XIII
E-XI
E-XI
E-XIII
E-XIII
E-xm

Samar
[ug/ml]

5
8

10
20
32,5
45,0
80,0

180,0
208,0
310,0
400,0

3020,0
12080,0
24160,0

pH

7,35
7,54
7,43
8,05
7,07
7,2
7,34
7,3
7,5
7,09
7,29
6,65
6,76
7,7

Aktywność 1 5 3Sm dla R f [%]
Rf

0,0-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7

61,0

Rf
0,1-0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
l,2(RrO,2)
l,l(RfO,2)
6,2(Rr=0,2)

Rf
0,7-0,75

98,6
98,8
98,9
99,1
98,9
99,1
99,3
98,6
99,7
98,1
95,5
95,4
94,5
29,6

Rf
0,75-0,85

1,3
1,2
1,0
0,8
0,5
0,6
0,4
1,3
0,2
1,8
4,4
3,5
0,6
3,3

Uwagi

EDTMP /Sm
Stos. mol. = 4:1
Stos. mol. = 1:1
Stos. mol. = 1:2

Radiochromatogramy z 3 ostatnich znakowań przedstawiono na rysunku 7.
Uzyskane wyniki wskazują, że wiązanie samaru przez EDTMP jest całkowite, aż do

stosunku molowego EDTMP : Sm=4:l. Czas tworzenia się kompleksu wynosi ok. 30 min.
Natomiast dla stężenia Sm=12 mg/ml (EDTMP:Sm=l:l), czas potrzebny do pełnego
rozpuszczenia się kompleksu wynosił ok. 150 min, a dla EDTMP: Sm^l^, dopiero po 24
godzinach mieszania uzyskano klarowny roztwór. Jednakże chromatografia
cienkowarstwowa tego roztworu wykazuje, że ponad 60% aktywności 1 5 3Sm stanowią
związki nierozpuszczalne w stosowanym eluencie (woda, alkohol etylowy, alkohol
P-aminoetylowy) i pozostają na starcie w zakresie R f 0 - 0,1.
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Rys.7. KompieksowanJe samaru EDTMP, przy wysokich stężeniach samaru
A Stosunek EDTMP : Sm = 4 : 1
B — - = 1 :1
C " " = 1 :2
Warunki chromatografii jak na rys. 5 i 6. Wydajność znakowania w tabeli 8.



3.2. Badanie Sm-EDTMP za pomocą elektroforezy

Badanie to miało na celu określenie stopnia skompleksowania jonów Sm3+ dodanych do
soli sodowej EDTMP, oraz określenie przybliżonego ładunku cząsteczki kompleksu
Sm-EDTMP. Elektroforeza pozwala na rozdzielenie naładowanych cząsteczek w
roztworach pod wpływem pola elektrycznego. Migracja naładowanych cząstek względem
ośrodka rozpraszającego jest proporcjonalna do ładunku cząstki i natężenia pola
elektrycznego a odwrotnie proporcjonalna do wielkości cząstki i do lepkości ośrodka.
Migracja małych cząstek jest określona równaniem [35]:

QE
V =

gdzie:
v - szybkość migracji
Q - ładunek jonu centralnego
E - natężenie pola elektrycznego
rj - lepkość ośrodka
a - średnica cząstki (jonu)
k - współczynnik, którego odwrotność l/k określa grubość podwójnej warstwy

elektrycznej cząstki (jonu).

Równanie to jest trudne do stosowania dla cząsteczek kompleksu tworzącego się
przez dodanie roztworu SmCl3 do liofilizatu, zawierającego sól kwasu etyleno-
diaminotetrametylenofosfonowego o przybliżonym wzorze EDTMPH^Na^ Stopień
skompleksowania SmCl3 oraz migrację kompleksu Sm - EDTMP porównywano więc z
migracją innych związków fosforu o zbliżonym stężeniu.

Stosowano elektroforezę niskonapięciową (300V-7,5V/cm) na bibule Whatman 3MM
zwilżonej elektrolitem. Jako elektrolity stosowano roztwory (0,05 M) o pH: 1) NaCl/HCl
pH=l,6 2) CH3COOH pH=3,2 3) CH3COONa pH=7,2 4)NaHCO3 pH= 8,5.
Roztwory związków, których migrację porównywano z migracją Sm-EDTMP sporządzono
z odczynników o czystości p.a., rozpuszczanych w danym elektrolicie. Nakładano 5-10 \i\
badanego związku na pasek bibuły zwilżonej elektrolitem i poddawano elektroforezie
(300 V) w ciągu 1 godziny. Następnie pasek suszono i przesunięcie związku ustalano:
chemicznie lub autoradiograficznie. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Wyniki elektroforezy bibułowej.
Bibuła Whatman 3 MM, 300V, 7,5 V/cm, czas 1 godzina.

Związek,
stężenie [Ml

H3PO3 0,05
Na2HPO3 0,04
Na 2HPO 4 0,1
NaH 2PO 4 0,1

K4P2O7 0,1
EDTMP 0,01

EDTMP Nag 0,08
Sm*-EDTMP 0,08

Sm*Ch 0,03

Przesunięcie [cm
1,6

1,2- 1,5(+)

2,5-2,8(+)

3,2

2,5-2,8(+)

3,2- 3,5(+)
3,l-3,4(+)
2,0-2,5(+)

l,8-2,(+)

1,4- 2,0(-)

w roztworze 0 pH:
7,2

5,6-6,2(+)
6,3-6,8(+)
6,5-6,8(+)
6,2- 6,6(+)
4,3-4,8(+)
4,2- 5,0(+)
4,5-5,0(+)
3,6-4,5(+)
0,2- 0,6(-)

8,5

6,0- 6,5(+)
6,5- 6,8(+)
6,7- 7,0(+)
6,3- 6,6(+)
4,5-4,8(+)
4,6-5,l(+)
4,6-5,2(+)
4,0- 4,6(+)

0,0

Lokalizacja

(NH4) MOO4 + SnCl2
(NH4) MOO4 + SnCl2
(NH4) MOO4 + SnCl2
(NH4) MOO4 + SnCl2

(NH4) MOO4 + SnCl2
(NH4) MOO4 + SnCl2

(NH4) MOO4 + SnCI2

autoradiogr.
autoradiogr.
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Uzyskane wyniki wskazują, że kompleks Sm-EDTMP przy pH roztworu 7-8 zachowuje
się jak jon o nieco mniejszym ładunku ujemnym niż jony soli sodowej EDTMPNag, choć
masy cząsteczkowe tych związków są zbliżone.

Dla zbadania trwałości wiązania samaru przez EDTMP, w zależności od stężenia
samaru, znakowano EDTMP (35mg) roztworami 1 5 3SmCl3 o różnych stężeniach
nośnikowego samaru. Następnie wykonano elektroforezę po upływie 1 godz. i 48 godz. po
znakowaniu.

Tabela 10. Migracja anodowa ^Sm-EDTMP w zależności od stężenia samaru w
roztworze kompleksu.
Bufor: NaHCC>3 0,05 M, pH 8,5. Whatman 3 MM, V - 300 V (7,5 V/cm),
czas 1 godz.

Stężenie Sm
[mg/ml]
0,006
0,052
0,2
2,0
3,05

12,020

[MJ
3,9xl0-5

3,4x10-4
l,3xlO-3

l,3xl0-2

2,OxlO-2

8 xl0-2

Przesunięcie [cm/godz.]
1 godz. po znaków.

4,l±0,l(+)
4,2±0,2(+)
4,0±0,l(+)
4,0±0,l(+)
3,8±0,l(+)
3,6±0,l(+)

48 godz. po znaków.
3,2±0,l(+)
3,Q±0,l(+)
3,4±0,2(+)
3,4±0,2(+)
2,8±0,l(+)
2,4±0,K+)

Wyniki uzyskane za pomocą elektroforezy sugerują, że ładunek jonów kompleksu
Sm-EDTMP jest ujemny w całym zakresie stężeń Sm i wynosi przypuszczalnie -2.
Przy zwiększaniu stężenia samaru w roztworze kompleksu od 3,9 x 10"5M do 1,3 x 10"2M,
przesunięcie jonów tylko nieznacznie uległo zmniejszeniu (4,l->3,6 cm/godz.), co sugeruje,
że wielkość i ładunek cząstek Sm-EDTMP jest prawie stała w tym zakresie stężeń.
Natomiast "starzenie" Sm-EDTMP przez 48 godzin wpływa znacząco na aglomerację
cząstek w roztworze. Należy zaznaczyć, że w całym badanym zakresie stężeń samaru w
roztworach Sm-EDTMP nie stwierdziliśmy obecności niezwiązanego samaru, który w
buforze o pH 8,5 pozostaje w miejscu nałożenia próbki badanego roztworu.
Pomiary aktywności 1 5 3Sm na paskach z elektroforezy, przeprowadzone za pomocą
zestawu pomiarowego ZRK-11, nie wykazują aktywności 1 5 3Sm w miejscu nałożenia
próbki kompleksu (rys. 8).
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EDTMPXIII liofilizat+

D^MPXIII ttofilfzat+Sm-153
i Elektroforeza

Rys.8. Pomiary 153Sm z elektroforezy 153Srn-EDTMP o zaw. 0,2 mg Sm/ml.
Bufor: NaHC03 0.05M, pH=8,5, V=300 volt, t=lgodz.

21



3.3. Badanie Sm-EDTMP w podczerwieni (ER)

Otrzymany kompleks Sm-EDTMP o stosunku molowym EDTMP:Sm=l:l poddano
suszeniu próżniowemu (t= 100°, nad P2O5), zmieszano z suchym KBr (p.a) w stosunku
wag. 1:100 i prasowano dla otrzymania okienek 015mm, d=0,5mm Absorpcję w
podczerwieni mierzono w aparacie Zeiss "Specord" M-80, wobec KBr. Pasma absorpcji
mogą być przypisane drganiom wiązań:

1) b. duże, szerokie 3440 - 3400cm"1 (woda, wiązania wodorowe OH, N.. H) [26,28]
2) małe, ostre 2360 - 2340cnr
3) śred. szerokie 1675 - 1665cnr
4) małe, ostre 1455 - 1445cnr
5) duże 1130-1070cm-

(wiązanie PO-M, sole) [28]
(wiązania P-OH,P=0, woda) [25,26]
( wiązania P-CH2) [28]
(wiązanie P-O, P=O) [25,26]

6) średnie 960cm-1 (grupa O-P-O) [28]
7) małe 780-760cm"1 (wiązanie P-CH2) [25,26]
8) średnie, ostre 680cm"1 (wiązanie P-O) [25]
9) małe, ostre 480-475cm"1 ( wiązanie P-O) [25,28]

Jak z tego zestawienia widać, widmo kompleksu Sm-EDTMP jest w podczerwieni bardzo
"ubogie" w porównaniu do widma wolnego EDTMP. Może to świadczyć o silnym
związaniu cząsteczki EDTMP z atomem samaru, ograniczającym możliwości drgań wiązań
w cząsteczce kompleksu.

4. BADANIE KOMPLEKSU Sm-EDTMP ZA POMOCĄ HPLC

W początkowym okresie do badania czystości EDTMP stosowano kolumnę DEAE-2SW
(250x4,6 mm, 5u,) i chromatograf Beckman 344, z detektorem UV 254 nm. Jako eluent
stosowano octan sodowy O,85M o pH 8,3. Kolumny z anionowym wymieniaczem jonowym
były stosowane do badania kompleksów fosfonowych Tc-99m lub Re-186 (29, 37). Jednak
stosowanie kolumny z wymieniaczem jonowym, ze względu na zbyt małą rozdzielczość, nie
dawało dobrej detekcji dla Sm-EDTMP. Analizy chromatograficzne EDTMP, Sm-EDTMP
oraz innych związków fosfonowych (MDP, DTPMP) przeprowadzone na kolumnie HR
1x30 cm "Superose 12-anal", także nie dawały dobrego rozdzielenia i wykazały bardzo
duże rozmiary cząstek badanych związków, przy nieznacznych różnicach czasów retencji.
Po wielu próbach dla lepszego zróżnicowania szeregu związków fosforowych i
fosfonowych wybrano złoże Sephadex G-25 Superfine (Pharmacia), stosowane do
rozdzielania peptydów i protein o ciężarze cząsteczkowym 1OOO-5-5OOO [38]. Pracowano na
kolumnie szklanej (300x9 mm, Precision Column, LKB Bromma) stosując jako eluent
roztwór o składzie: NaCl 0,15M, Na2HPO4 0,05 M, pH=7, prędkość elucji 0,4 ml/min,
detekcja UV X,=254nm. Dla tej kolumny pracującej z chromatografem FPLC ( Pharmacia)
wyznaczono objętości elucji (Ve) dla szeregu kwasów fosforowych i fosfonowych. Objętość
wykluczenia (Vo) i objętość stacjonarną kolumny (Vt) wyznaczono analizując Blue Dextran
2000 i Cytochrom C. Wyniki elucji przedstawiono w tabeli 11.
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Tabela 11. Kalibracja kolumny 300x9 mm Sephadex G-25 SF.
Eluent: NaCl 0,15M, Na2HPO4 0,05M, pH 7, przepływ 0,4 ml/min

Lp.

1

2

3

4
5
6

7
8

9

Związek

Kw. fosfonowy
H,PO,

Kw. fosforowy
H,POa

MDP
CH,(PO,H9),

H 4 P , 0 7

H,P,O i n

EDTMP
C«H,,N,(PO,H,y,

H^O,,
DTPMP

CQH1 8N,(PO,H,),
EDTA

M. cz.

82

98,04

176,0
177,99
258,09

436,16
338,0

563,16
292,24

Objętość
elucji
Vefmll

15,5

13,95

10,95
10,5
9,55

8,85
8,8

8,45
10,1

Liczba
atomów

P

1

1

2
2
3

4
4

5
-

Liczba
atomów

0

3

4

6
7

10

12
13

15
8

0,86

0J39

0,474
0,44
0,359

0,295
0,29

0,26
0,40

log M cz.

1,9138

1,9914

2,2455
2,2504
2,4116

2,6396
2,5289

2,7505
2,4657

Wartość Kav tzn. " frakcję objętości złoża dostępną dla procesu dyfuzji substancji
rozpuszczonej" [38], obliczono z zależności:

V - V
K a v = - ^ - ^ > gdzie:

t o
V e = objętość elucji [ml]
V o = objętość wykluczenia = 5,4 ml
Vj = objętość kolumny = 17,1 ml

K a v określa wartość zatrzymania w złożu związku, zależnie od jego własności, a
niezależnie od wielkości złoża i jego upakowania.Wykonana krzywa kalibracyjna wykazała
wysoką zdolność rozdzielczą kolumny Sephadex dla związków zawierających
ugrupowanie -P-O. Objętość elucji V e jest zależna od rozmiarów cząsteczki, a pośrednio od
liczby atomów fosforu i tlenu w cząsteczce. Zależności te są przedstawione na rys. 9 i 10.
Krzywe te mogą służyć do oszacowania wielkości cząsteczek kwasów fosfonowych lub
oszacowania wpływu ugrupowań -P-0 na retencję w złożu sita molekularnego, jakim
jest Sephadex G-25.
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1.9 2JO 2.5 Log M.CZ.

Rys.9. Krzywa kalibracyjna związków fosfom.
Zależność pomiędzy objętością elucji /Ve/,
a masą cząsteczkową związków fosforu /log M.cz./.
Numeracja wg tabeli 11.

o.oo 0.20 0.40 0.60 0.80 1.0O

Kav

Rys.lO.Krzywa kalibracyjna związków fosforu.
Zależność między liczbą atomów tlenu i fosforu
w cząsteczce a wartością współczynnika Kav.
Numeracja wg tabeli 11.
Oznaczono: + liczbę atomów tlenu w cząsteczce

o sumę atomów tlenu i fosforu w cząsteczce.
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4.1. Badanie kompleksu 153Srn-EDTMP na kolumnie żelowej Sephadex G-25 SF

Badania te prowadzono za pomocą chromatografu Beckman 340, wyposażonego w
detektor UV oraz "Beckman 170 Radioisotope Detector". Różnicę czasową pomiędzy
obydwoma detektorami wyznaczono badając czasy detekcji dużych białek znakowanych
125j} nie zatrzymywanych na naszej kolumnie. Różnica ta wynosi 38 sekund (dla prędkości
przepływu 0,4 ml/min) . Wielokrotnie analizując próbki samego EDTMP rozpuszczonego
w eluencie, oraz próbki roztworu liofilizatu soli sodowej EDTMPNag stwierdzono, że
objętości elucji w obu przypadkach są równe i wynoszą dla detektora UV 8,9ml. Natomiast
dla kompleksu 1 5 3Sm-EDTMP ( stosunek molowy EDTMP: Sm=242:l) po odjęciu
objętości martwej między obydwu detektorami, stwierdzono objętość elucji (Ve) wynoszącą
średnio 9,27±0,05ml. Otrzymane wyniki sugerują zachodzenie dużych zmian
strukturalnych w powstającym kompleksie, prowadzących do zmniejszenia wymiarów
cząsteczki EDTMP lub do zmniejszenia ilości centrów aktywnych (-P-O) odpowiedzialnych
za adsorpcję kompleksu na wypełnieniu kolumny.

4.2. Badanie chromatograficzne (HPLC) kompleksu Sm-EDTMP o stosunku
molowym 1:1

Dla dokładniejszego zbadania kompleksu 1 5 3 Sm-EDTMP przygotowano roztwór tego
kompleksu o stosunku molowym EDTMP : Sm= 1:1 i aktywności 1 5 3Srn=l,2 mCi/ml.
Roztwór miał pH=5,6.

Analizy chromatograficzne na kolumnie Sephadex G-25SF wykazały dla detekcji UV
obecność dwóch pików 1) Ve=5,53 ml i 2) Ve=9,18 ml. Detektor radiometryczny wykazał
obecność dwóch pików aktywnościowych : 1) Ve=5,51 ml (5,1% aktywności) i
2) Ve=9,23ml (94,6% aktywności 153Sm). Udział procentowy- piku Ve=5,51 ml po
znakowaniu wynosił: 5,5%, po 135 min. 11%, a po 4,2 dnia wzrósł do 39% aktywności
(rys. 11.).
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Rys.ll.Radiochromatogramy kompleksu 153sm_£DTMP.
Stosunek 153Srn/EDTMP 1:1, pH=5,6,
Radiochromatogramy zarejestrowane po:
a/ 30min., b/ 135min., c/ 6000min. od
zmieszania reagentów. Warunki analizy chromatograficznej na
kolumnie 300 x 9 mm Sephadex G-25 SF opisano w tekście.



Zaobserwowano wpływ pH roztworu na obraz chromatograficzny kompleksu. Zmiana pH
roztworu od 5,6 przez 6,2 do 7,2 powoduje zanik piku o Ve=5,51 ml, przy narastaniu
zawartości piku o elucji Ve=9,18 ml. Zmiany te obserwowano zarówno dla detektora
radiometrycznego Beckman 170 jak i dla detektora UV 254 nm.

W kompleksach Sm-EDTMP otrzymywanych przy wartości pH=7, obserwuje się tylko
pik o objętości elucji Ve=9,23 ml, niezależnie od upływu czasu. Ta wartość elucji
odniesiona do krzywej kalibracyjnej kolumny Sephadex G-25 SF, pozwala odczytać
przybliżoną wielkość cząsteczki Sm-EDTMP=300. Natomiast masa cząsteczkowa
kompleksu wynosi ~580. Sugeruje to bardzo silne związanie EDTMP z atomami samaru i
utworzenie kompleksu o charakterze chelatu o małych wymiarach cząstek. Utworzony
kompleks, stabilizowany wiązaniami koordynacyjnymi, odznacza się dużą trwałością w
pH>7 i nie ulega aglomeracji powodującej wzrost wymiarów cząsteczki.

Wyniki analiz na kolumnie 300x9 mm, Sephadex G-25SF, pracującej w systemie
chromatografu Beckman 340, skorelowane z krzywą kalibracyjną w systemie
chromatografu FPLC, podano w tabeli 12.

Tabela 12. Wyniki chromatografii żelowo-adsorpcyjnej dla Sm-EDTMP 1:1.

Związek

Liofilizat
EDTMP-N^

pH=7
153Sm-EDTMP

1:242, pH=7
153Srn-EDTMP

1:1, pH=5,6
153Srn-EDTMP

l:l,pH=7,2

Skorygowane objętości elucji Ve [ml]

Detektor UV 254 nm
Ve [ml]

8,9

8,9

5,51
9,18

9,23

Kav

0,299

0,299

0,030
0,323

0,327

Radiodetekt. Beckman 170
Ve[ml]

-

9,35

5,52
9,23

9,35

Kav

-

0,337

0,030
0,327

0,337

Przybl. wielkość
cząsteczki
wg HPLC

-340

-295

-7000
-298

-291

4.3. Chromatograficzne badanie trwałości EDTMP i kompleksu 153Sm-EDTMP

Chromatografia żelowa kompleksu 153Sm-EDTMP na kolumnie Sephadex G-25 SF
pozwala na uzyskanie przybliżonych danych o wielkości cząstek tego kompleksu, jest
jednak długotrwała. Długi czas elucji radioaktywnego kompleksu (Ve=9,23 ml) wymaga
Rt~23 min., co wydłuża czas wykonania analizy do ok. 30 min. oraz co najmniej 25 min.
kondycjonowania kolumny przed następną analizą.

Ponadto badanie roztworów kompleksu 1 5 3 Sm-EDTMP o dużej aktywności 1 5 3Sm (do
45 mCi/ml) może z czasem spowodować degradację złoża i zatrzymywanie pewnej części
radioaktywnego kompleksu. Oprócz tego kolumna musi być każdorazowo uwolniona od
radioaktywnych związków. Długi czas analizy sprawił, że poszukiwano innych rozwiązań
dla sprawdzenia trwałości EDTMP i roztworów 153Sm-EDTMP.

Dlatego do badania trwałości EDTMP wykonano kolumnę 250x4,6 mm wypełnioną
złożem Nucleosil RP-18, o ziarnie 5um i wielkości porów 100A.
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Kolumnę kondycjonowano przez 16 godzin roztworem o składzie. TEACl 0,1 M (chlorek
tetraetyloaminy), octan sodu 0,05 M, alkohol metylowy 2% obj., pH roztworu=7,0.
Wypełnienie to podczas kondycjonowania zatrzymuje na powierzchni pewną ilość aminy i
działa jak kolumna wypełniona anionitem, rozdzielając badane aniony w zależności od ich
ładunku.

Kolumny takie mają dobrą selektywność, wykazują także znaczne możliwości
wyrównania pH fazy stałej i ruchomej [38].

Na kolumnie Nucleosil RP18 badano EDTMP w zależności od czasu przechowywania
liofilizatu. Do badania, zawartość fiolki rozpuszczano w 5 ml eluentu, mierzono pH
roztworu i wprowadzano na kolumnę 250x4,6 mm Nucleosil RP-18, pracującą w
chromatografie Beckman 340. Eluent: chlorek tetraetyloaminy 0,1 M, octan sodu 0,05 M,
alkohol metylowy 2% obj., pH=7,0. Przepływ izokratyczny 0,5 ml/min., detektor UV
A,=254 nm. Wyniki badań podano w tabeli 13.

Tabela 13. Badanie EDTMP na kolumnie Nucleosil RP-18 250x4,6 mm.
Eluent: TEACl 0,1 M, octan sodu 0,05 M, alkohol metyl 2% obj.,
pH=7.0, przepływ U,5 ml/min., detektor UV X,=254 nm.

EDTMP
seria

E-IX
E-X
E-XI
E-XIII
E-XIV

PH
liofilizac

7,5
7,65
9,4
9,67
9,5

Czas prze-
chowyw.
[miesiąc]

23,5
21,5
17,5
10,5
3

Składnik Rt [min.], zawartość [%]

5,89(1,94%), 7,17(17,3%), 7,52(80,8%)
5,93(2,55%), 7,12(23,3%), 7,52(74,15%)
5,92(2,25%), 7,16(8,14%), 7,52(89,61%)
5,93(2,48%), 7,15(8,99%), 7,52(88,54%)
5,915(2,47%), 7,18(8,49%), 7,52(89,04%)

Uwagi

EDTMP po:
kryst. z H2O
kryst. z H2O
kryst. z 4 M HC1

a

Obecność trzech pików na chromatogramie EDTMP świadczy o niecałkowitej dysocjacji
protonów w środowisku o pH 7,0. Przypuszczalnie, w roztworze eluentu istnieją trzy
formy zdysocjowanego ligandu: EDTMP"4 do EDTMP-6 . Udział poszczególnych form
zdysocjowanego EDTMP zależny jest od stopnia przeprowadzenia EDTMP w sól sodową-
dla soli sodowej EDTMP liofilizowany przy pH 7,5 udział piku o Rt=7,17 jest dwa razy
większy niż dla soli sodowej EDTMP liofilizowanej przy pH=9,5.

Analizując substraty użyte do syntezy i oczyszczania EDTMP w ww. warunkach
chromatograficznych nie stwierdzono ich obecności w roztworach EDTMP (żaden z pików
analizowanych substratów nie pokrywał się z czasami retencji plików pochodzących od
EDTMP).

4.4. Badanie wpływu czasu przechowywania EDTMP na wydajność kompleksowania
samaru-153

Do badania wpływu czasu przechowywania liofilizowanego EDTMP na wydajność
kompleksowania samaru-153, użyto EDTMP serii E-X do E-XIV, przechowywanych w
temp. 4°C (wyniki podano w tabeli 13). Do znakowania użyto 1 5 3SmCl3 o wysokiej
aktywności właściwej tj.( 44 mCi/ml) o stężeniu 50 ug Sm/ml, rozpuszczony w HC1 0,lM.
Do fiolki z liofilizatem wprowadzono 1 ml roztworu 1 5 3SmCl3 wytrząsano 30 min. w
temperaturze pokojowej i pozostawiono na określony czas przed rozpoczęciem pomiarów
chromatografii TLC lub HPLC.
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Chromatografię cienkowarstwową (TLC) wykonano na płytkach pokrytych celulozą
(Merck nr 5577), nakładając ~ luj roztworu EDTMP- 153Sm. Rozwijano roztworem: woda
/ alkohol etylowy / alkohol aminoetylowy (10:5:0,015 obj.). Pomiaru aktywności
Sm-153 na paskach dokonywano licznikiem scyntylacyjnym NaJ/Tl połączonym z
przyrządem ZRK-11, wyposażonym w przesuw pasków, integrator, drukarkę i pisak.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 14. Wyniki uzyskane z chromatografii
cienkowarstwowej wskazują, że przy długotrwałym przechowywaniu roztworu kompleksu
1 5 3Sm- EDTMP o wysokiej aktywności Sm-153, następują pewne zmiany w strukturze
kompleksu. Uzyskane wyniki sugerują, że następuje aglomeracja cząsteczek. Obraz pików o
Rf 0,85 dla EDTMP serii E-XI i E-XIII ulega znacznemu poszerzeniu (stosunek wysokości
piku H do szerokości połówkowej Blf2 wynosił 31 dla E-XIII po 2 godz., a po 75 godz.
przechowywania stosunek ten wynosi 15,5.), lub też tworzą się boczne piki po obu stronach
piku głównego (E-XIV). Wyniki te wskazują, że roztwory kompleksu 1 5 3Sm- EDTMP
stosowane do radioterapii nie powinny być przechowywane dłużej aniżeli kilka godzin (do
4 godzin).

Natomiast badanie kompleksu 153Sm- EDTMP o wysokiej aktywności właściwej
1 5 3Sm, na kolumnie Nucleosil RP-18, nie potwierdziło zmian sugerowanych przez
radiochromatografię cienkowarstwową (TLC). Wszystkie badane roztwory 1 5 3Sm-
EDTMP, wymienione w tabeli 14, wykazały na kolumnie Nucleosil RP-18 obecność tylko
jednego piku radioaktywnego kompleksu. I to zarówno po 2 godz. przechowywania jak i
po 4 dobach. Detektor UV, współpracujący z detektorem Beckman 170, wykazuje
obecność dwóch pików, przypuszczalnie pochodzących od dwóch form jonowych
EDTMP-Nax, obecnych w roztworze radioaktywnego kompleksu 153Srn-EDTMP.
Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 12.

Tabela 14. Badanie trwałości kompleksu 153Sm- EDTMP.
Wyniki radiochromatografii TLC na celulozie /Merck nr 5577/.
Kompleks: Sm-153 (50 ug/ml,43,7 mCi/ml), EDTMP (35mg/ml).

Nr serii,
czas prze-

chowywania
[ m- ce]

E-X
21,5
21,5
E-XI
17,5
17,5

E-XIII
10,5
10,5

E-XIV
3,0
3,0

pH
po

znakowaniu

5,7
5,68

7,05
7,04

6,88
6,87

7,02
7,02

Aktywność
Rf0,0-0,5

[ %aktywności]

0,16
0,12

0,08
0,09

0,12
0,24

0,12
0,33

Aktywność w pikach Rf
[ % aktywności ]

0,88(99,7%)
0,69(39,04)+0,81(36,l)+0,88(24,7)

0,86(99,9)
0,88(99,9)

0,85(99,8)
0,85(99,7)

0,86(99,8)
0,79(7,97)+0,83(86,11)+0,88(5,62)

Czas
po

znakowaniu
[ godz.]

2,5
75

3,0
75

2,5
75

2,0
75
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Rys. 12.Chromatografia kompleksu * 5 3 Sm-EDTMP.
Aktywność właściwa Sm-153=43,7 mCi/ml.
Czas przechowywania 4 doby.
Kolumna Nucleosil RP-18, 260 x 4,6 mm,
eluent: TEAC1 0,1 M, NaCOOCH3 0,05 M, pH=8,
przepływ 0,4 ml/min.

Przeprowadzone badania wykazały, że EDTMP przechowywany (w temp. 0-4°C) przez
3-21 miesięcy nie wykazują żadnych zmian zmieniających jego zdolności do
kompleksowania samaru-153. Wydajność kompleksowania była zawsze bliska 100%,
jednak roztwory 153Sm- EDTMP o aktywności £ 40 mCi (ml/1480 MBq/ml) nie powinny
być przechowywane dłużej niż 2-3 godziny.



5. BADANIA BIOLOGICZNE KOMPLEKSU l53Sm-EDTMP

5.1. Badanie toksyczności kompleksu 153Sm-EDTMP

Przed przystąpieniem do badań dystrybucji biologicznej badanego kompleksu, wykonano
w Instytucie Leków (Warszawa ul. Chełmska 30/34), w Zakładzie Farmakologii, badania
toksyczności tego kompleksu.

Nieradioaktywny roztwór kompleksu Sm- EDTMP przygotowano wprowadzając do
fiolek zawierających liofilizowaną sól sodową EDTMP (35 mg EDTMP) 1 mililitr
roztworu SmCl3(60ug Sm) w O,1M kwasie solnym. Końcowe pH roztworu EDTMP-Sm
wynosiło 7,0. Roztwory kompleksu były badane na sterylność i apirogenność z wynikiem
pozytywnym. Badania toksyczności przeprowadzono na myszach, samcach rasy Swiss.
Preparat rozpuszczony w 0,9% apirogennym roztworze NaCl, podawano dożylnie po 0,5
ml/20g masy ciała. Wyniki: Wartość LD50 dla kompleksu EDTMP- Sm przy podawaniu
dożylnym wynosi 132,1 mg/kg mc. (119,8-145,7 mg/kg).

5.2. Badanie osmolarności kompleksu 153Sni-EDTMP

Dla roztworów EDTMP- Sm, o tym samym składzie, wykonano w Instytucie Leków w
Zakładzie Chemii Farmaceutycznej badania osmolarności.

Wyniki badania: osmolarność preparatu wynosi 457 mOsm/1, a orzeczenie Zakładu
Chemii Farmaceutycznej "Badana próbka ww. serii jest hiperosmotyczna w stosunku do
płynów ustrojowych".

Po przeprowadzeniu ww. badań wykonano w Instytucie Leków, w Zakładzie Leków
Izotopowych, oddz. w Świerku, kilka serii badań dystrybucji biologicznej kompleksu
1 5 3Sm- EDTMP na zwierzętach doświadczalnych.

5.3. Wstępne badania biodystrybucji 153Sm- EDTMP

Czterem szczurom laboratoryjnym podano dożylnie po 200ul roztworu kompleksu
153Sm- EDTMP o aktywności lmCi/ml. Po 30 minutach dwa szczury zdekapitowano i
pobrano po 4 ml krwi z serca. Po 60 minutach analogicznie postąpiono z dwoma
pozostałymi szczurami. Aktywność zebranej krwi zmierzono w układzie pomiarowym z
sondą scyntylacyjną. Następnie krew odwirowano z prędkością lOOOg przez okres 30
minut. Oddzielone osocza oraz krwinki zmierzono na liczniku scyntylacyjnym. Wyniki
przedstawiono w tabeli 15.
Otrzymane surowice przesączono przez filtr 0,2um, a następnie zanalizowano metodą
HPLC na kolumnie Sephadex G-25 SF.

Chromatografia żelowa z detekcją w UV wykazała obecność piku EDTMP o
analogicznym czasie retencji jak w poprzednio opisywanych analizach. Obraz
radiochromatograficzny również pokrywał się z wcześniejszymi analizami kompleksu
153Sm-EDTMP.
Obecność jednego piku aktywnościowego o retencji Rt = 22,9 min. w analizowanych
próbkach surowicy szczurzej, zarówno po 30 jak i 60 minutach od iniekcji, świadczy o
występowaniu kompleksu w stanie wolnym, niezwiązanym z żadnymi nośnikami.
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Tabela 15

Czas od
iniekcji
[min.]

30

60

Nr

I

II
III

IV

Total
[cpm]

166450

198000
352000

91100

Objętość
surowicy

V[ml]
1,4

1,1
1,5

1,0

V
° Vc
0,70

0,55
0,75

0,50

Aktywność
surowicy

[cpm]
106200

104300
240000

43100

Aktywność
c* Total

[%1
91%

96%
91%

95%

Vc - objętość całkowita osocza możliwa do uzyskania (około 50% objętości krwi)

Przedstawione wyniki sugerują iż po upływie 30 i 60 minut od iniekcji, znajdujący
się we krwi kompleks występuje wyłącznie w postaci wolnej, rozpuszczonej w surowicy.

5.4. Badania dystrybucji biologicznej chelatu 153Sm- EDTMP na zwierzętach

Wykonane przez Zakład Leków Izotopowych badania biologiczne obejmowały
oznaczenie biodystrybucji (w różnych czasach po podaniu preparatu - 15 min, 30 min, 1,3,
24, 48, 72 i 96 godz.) oraz jałowości i apirogenności preparatów 153Sm- EDTMP.
Badania prowadzono na szczurach rasy Wistar, samcach, o średnim ciężarze ciała 180 g, po
dożylnej iniekcji 0,1 ml ( około 100uCi) preparatu.

W określonym czasie po podaniu preparatu zwierzęta usypiano, pobierano krew z serca,
wyizolowano serce, płuca, wątrobę, śledzionę, nerki, próbkę mięśni, kość udową, pęcherz
moczowy i wydalony mocz.

Aktywność tych narządów oraz reszty ciała oznaczono w liczniku scyntylacyjnym z
przystawką do pomiaru całego ciała zwierzęcia i obliczano % aktywności narządu (1 ml
krwi, 1 g mięśni i 1 g kości) w stosunku do aktywności podanej.

Każdorazowo, badania biodystrybucji narządowej chelatu 153Sm-EDTMP wykonywano
po uprzednim oznaczeniu, metodą radiochromatografii cienkowarstwowej, stopnia
związania samaru-153 przez EDTMP. Na rysunku 13. przedstawiono przykładowy
radiochromatogram TLC kompleksu 153Srn-EDTMP - Seria I. z dnia 05.10.93 (wyniki
badania biodystrybucji narządowej przedstawiono w tabeli 16).

Przebadano 4 kolejne wyprodukowane serie 153Sm-EDTMP określając biodystrybucję
narządową preparatu w ww. czasach po iniekcji, oraz trwałość aktywnego preparatu ( 2, 4 i
24 godz. po jego przygotowaniu). Po 2, 4 i 24 godz. po otrzymaniu, preparat wstrzykiwano
zwierzętom i badano biodystrybucję po upływie 24 godz. od iniekcji 153Sm- EDTMP.
Każde badanie przeprowadzono na 3 zwierzętach, a podane w tabelach 16-22 dane są
wynikami średnimi z odchyleniami standardowymi.
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Skala logarytmiczna r

Tabela 16.

Rys.l3.Badanie 1 5 3Sm-EDTMP do badań biologicznych.
Chromatogram TLC na celulozie. Eluent woda, alk. etylowy,
pirydyna / 4 : 2 : 1 v/v /.
Pomiary aktywności gamma licznikiem scynt.
+ integrator ZRK-11 /POLON/.
n. Rf 0,8=153Srn-EDTMP 99,89% akt.

Biodystrybucja 1S3Sm- EDTMP - Seria I. Badania 05.10.93
% aktywności 1 5 3Sm na narząd (mięśnie, kość udowa - lg, krew - 1 ml)*
EDTMP -XI, liofilizowany 17.03.93, 1S3Sm- EDTMP, 46jxg Sm/ml,
35 mg EDTMP/ml, pH= 6,87, znakowanie 05.10.93.

Narząd

Krew*
Serce
Płuca
Wątroba
Śledziona
Nerki
Mięśnie*
Kość
udowa*
Mocz
Reszta

Czas po iniekcji
15 min

0,69±0,07
0,2110,08
0,05±0,04
l,43±0,13

0,09±0
27,31±8?53

0,14±0
l,92±0,18

ll,02±5,90
55,92±3,62

30 min
0,5510,07
0,1710.01
0,6210,02
l,13±0,26

0,0810
4,1410,97
0,1410,04
3,29±0,42

35,51±l,09
52,7210,65

l n

0,14±0,03
0,0410

0,1810,05
0,4610,09

0,03±0
1,8311,20
0,0710,02
4,5110,54

52,99±3,69
42,91±1,11

3n
0,0110

0
0,02±0

0,3710,04
0

0,47±0,09
0,01±0

5,6210,33

61,47±3,30
35,3813,11

24ft
0
0
0

1,1310,19
0

0,9010,14
O,O3±O,O2
4,9710,12

0
0

4 8 a

0
0
0

l,13±0,20
0

0,8310,12
0,0410

5,5710,17

0
0

7 2 n

0
0
0

l,09±0,21
0

0,70±0,08
0

5,7010,08

0
0

96 n

0
0
0

0,9310,31
0

0,5010
0

5,3310,34

0
0

* - średnia dla 3 zwierząt
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Tabela 17. Biodystrybucja 153Sm- EDTMP - Seria II. Badania 22.11.93.
% aktywności 1 5 3Sm na narząd (mięśnie, kość udowa - lg, krew - 1 ml) *
EDTMP-XIII, liofilizowany 23.10.1993, 153Sm-EDTMP; 46\ig Sm/ml,
35 mg EDTMP/ml, pH= 7,14, znakowanie 22.11.93.

Narząd

Krew
Serce
Płuca
Wątroba
Śledziona
Nerki
Mięśnie
Kość
udowa
Mocz
Reszta

Czas po iniekcji
15 min

2,7710,36
0,1310

0,52±0,06
l,03±0,07

0,0510
3,0510,44
0,5710,10
2,83±0,l0

39,4413,05
50,71 ±2,49

30 min
0,16±0,ll

0,05±0
0,43±0,16
0,5310,04

0,04±0
l,44±0,31
0,2810,01
4,42±0,ll

46,69±2,84
47,20±2,44

l n

0,17±0,07
0,02±0

0,06±0,01
O,19±0,03

0,02±0
0,45±0,05
0,10±0,02
5,38±O,44

64,9610,15
32,1210,33

3 n

0,0310
0

0,0510
0,1810

0
0,2510,01
0,0610,01
5,5210,42

62,2012,15
35,1111,90

24n

0,0510,03
0

0,1310,06
0,9710,34
0,1310,06
0,7010,11
0,1010,04
4,8210,79

48 f t

0,0810,02

0,8810,19

0,5910,08
0,0510,02
5,0910,70

72 n

0,8510,08

0,5810,13

5,0810,97

96 f t

0,8810,17

0,5210,09

5,1410,25

* - średnia dla 3 zwierząt

Tabela 18. Biodystrybucja ł 5 3Sm- EDTMP - Seria Ul. Badania 13.12.93.
% aktywności 1 5 3Sm na narząd (mięśnie, kość udowa - lg, krew - 1 ml) *
EDTMP-XIII, liofilizowany 23.10.1993, 153Sm-EDTMP; 46^g Sm/ml,
35 mg EDTMP/ml, pH= 7,18, znakowanie 13.12.93.

Narząd

Krew
Serce
Płuca
Wątroba
Śledziona
Nerki
Mięśnie
Kość
udowa
Mocz
Reszta

Czas po iniekcji
15 min

0,5710,07
0,1610,03
0,5810,09
1,0810,17

0,0710
4,6612,35
0,1610,03
2,2910,09

24,9918,89
63,4018,25

30 min
0,3210

0,0710,02
0,3910,08
0,7410,17
0,0610,02
1,6510,15
0,1910,13
2,6210,10

42,5911,82
50,6611,49

1"
0,1410,01
0,0410,01
0,2010,02
0,4510,03

0,0210
0,9910,11

0,0510
2,7710,19

46,9711,34
53,0117,06

3 n

0,0210
0,0110

0,0310,01
0,3010,08

0,0110
0,8110,54

0,0210
3,2410,63

46.0018,23
49,4117,65

24 n

0
0

0,0410
1,0010,14

0
0,8910,16

0,0110
4,8010,51

4 8 n

0,9710,05

1,2410,28

5,1110,18

7 2 n

0,8510,16

0,6810,07

6,2110,23

96 h

0,7610,09

0,7510,01

6,5010,09

* - średnia dla 3 zwierząt
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Tabela 19. Biodystrybucja 153Sm- EDTMP - Seria IV. Badania 18.01.94
% aktywności 1 5 3Sm na narząd (mięśnie, kość udowa - lg, krew -1 ml)*
EDTMP -XIII, liofilizowany 23.10.1993, 1 5 3Sm- EDTMP; 46^g Sm/ml,
35 mg EDTMP/ml, pH= 7,18, znakowanie 18.01.94.

Narząd

Krew
Serce
Płuca
Wątroba
Śledziona
Nerki
Mięśnie
Kość udowa
Mocz
Reszta

Czas po iniekcji
15 min

0,42±0,23
0,20±0,04
0,54+0,17
1,67+0,42
0,06+0,01
3,66±0,73
0,25±0,09
2,60±0,74
15,63±3,76
76,96±5,07

30 min
0,16+0,06
0,06+0,01
0,23±0,02
O,51±O,O5

0,03±0
1,46+0,30

0,07±0
2,66+0,10

46,25±0,47
47,27±0,80

1»
0,02±0

0
0,06±0,02

0,20±0
0

0,55+0,04
0,02±0

2,69+0,26
56,54±1,53
39,79±1,75

3*>

0,02±0
0,19±0,01

0,27+0,03
0,01±0

2,92+0,35
55,04+3,79
48,53±7,55

24h

0,48±0,10

0,63±0,18
0,04±0,02
5,13±0,19

93,18±0,53
93,18±0,53

* - średnia dla 3 zwierząt

Tabela 20. Trwałość roztworów 153Sm- EDTMP "in vitro".
EDTMP-XIV, otrzymany 05.05.94, 48ug Sm/ml, 35 mgEDTMP/ml,
pH 7,32, znakowany 25.05.94. Podawany (szczury) po 2, 4 i 24 godz. po
znakowaniu. Biodystrybucja badana po 24 godz. od podania preparatu

Narząd
Krew
Serce
Płuca
Wątroba
Śledziona
Nerki
Mięśnie
Kość udowa
Mocz
Reszta

Seria I "starzenie" godz. \h]
2h
0
0

0,10±0
l,21±0,30
0,10±0
0,87±0,05
0,24+0,01
5,86±0,53
91,61 ±0,48
91,61 ±0,48

4h
0,04+0
0,02+0
0,09±0,01
1,3510,24
0,07±0,01
0,91±0,04
0,15+0,04
5,24±0,19
92,14±0,37
92,14±0,37

24h
0,02±0

0
0,02±0
l,04±0,08
0,01±0
0,88±0,06
0,09±0,02
4,77±0,30
93,03±0,31
93,03±0,31

Seria II "starzenie" godz. [h]
2h
0
0

0,10±0
1,21 ±0,30
0,10+0
0,87±0,05
0,02±0
5,5O±O,53
91,61±0,48
91,61±0,48

4h
0
0

0,09±0,01
1,3510,24
0,07±0,01
0,91±0,04
0,02±0
5,24±0,19
92,14±0,37
92,14±0,37

24h
0
0

0,02+0
1,04±0,08
0,01+0
0,88±0,06
0,02+0
4,77±0,30
93,03+0,31
93,03±O,31
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Tabela 21. Aktywność 153Sm w kości udowej, w % podanej aktywności na 1 g,
po odrzuceniu od standardu aktywności moczu.

Czas po
iniekcji [godz]

0,25
0,50
1
3

24
48
72
96

Serial

2,21±0,17
4,06±l,72
4,82±1,26
5,ll±O,3O
4,97±0,12
5,59±0,17
5,72±0,07
5,38+0,31

Seria II

3,57±0,13
5,53±0,14
6,72±0,55
6,90±0,55
6,02±0,98
6,36±0,87
6,35±1,22
6,43±0,31

Seria III

3,ll±0,40
3,63±0,17
4,77±0,30
5,95±0,32
4,51±0,52
5,ll±0,18
6,21±O,23
6,50iO,09

Seria IV

3,08±0,72
4,76±0,10
6,18±0,53
5,38±O,35
5,53±0,19

-
-
-

Tabela 22. Narastanie aktywności 153Sm w kości udowej badanych zwierząt
w czasie 24 h.
Wartość średnia dla 4 serii produkcyjnych.

Czas po
iniekcji [godz.]

0,25
0,50
1
3

24

% aktywności
na lg kości udowej

2,96±0,64
4,49±0,10
5,62±0,21
5,84±0,89
5,26±0,19

% aktywności
na 17gkośćca

50,87
76,41
95,58
99,20
89,38

Na podstawie badań biodystrybucji 4 serii preparatu 153Sm- EDTMP można stwierdzić, że:

1. Proces technologiczny zastosowany do otrzymania 153Sm- EDTMP, okazał się
odpowiedni. Otrzymano preparaty, które po dożylnym podaniu ich zwierzętom
dawały biologicznie powtarzalne wyniki narządowego rozdziału (wszystkich
badanych partii produkcyjnych).

2. Preparat wykazał zdecydowane i wysokie powinowactwo do tkanki kostnej.
3. We wszystkich pozostałych badanych narządach, w miarę upływu czasu podania

1 5 3 Sm- EDTMP, obserwowano ciągły spadek aktywności, aż do poziomu tła.
4. Badanie trwałości 153Sm- EDTMP (od przygotowania do 24 godz.) nie wykazywało

różnic w biodystrybucji, co potwierdza stabilność znakowanego związku w czasie
24 godz. po wyprodukowaniu.

5. Badanie wszystkich próbek ze wszystkich przebadanych serii produkcyjnych
wykazywało jałowość i apirogenność preparatów.

Otrzymane wyniki przeprowadzonych badań biologicznych sugerują, że wybiórczy i
wysoki stopień gromadzenia związku w układzie kostnym, przy braku "tła" w innych
narządach, może świadczyć o przydatności 153Sm- EDTMP dla celów diagnostycznych i
radioterapii przerzutów nowotworowych kości.
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6. PODSUMOWANIE

Opisane badania obejmowały opracowanie warunków otrzymywania kwasu
fosfonowego oraz warunków syntezy kwasu etylenodiaminotetrametyleno-
fosfonowego (EDTMP), oraz metody jego oczyszczania. Opracowano także warunki
oznaczenia zawartości fosforu w EDTMP. Wyniki analizy elementarnej potwierdzają
skład EDTMP jako C6H20N2P4O12, M.cz. 436,12. Temp. topienia po krystalizacji z
5 M HC1 wynosi 216,5-217,5°C. EDTMP po krystalizacji z wody istnieje jako
EDTMPH2O.

Wykonane badania strukturalne obejmowały widma IR i widma NMR (H1 i P31).
Widma IR ( 1 % w KBr) wykazały pasma, w cm 1 : 3460, 3240 (H2O, O H, N H),
3000 (C-H), 2760, 2330 (PO-H), 1690 (P-OH), 1460 (P-CH2), 1260, 1200 (P=O), 1125
(P-O), 995, 950 (O-P-O), 790, 745 (P-C), 560, 530 (P-O). Są zgodne z danymi dla tego
typu związków [ 23,24,27,28,42].

Widma NMR (H1), (Bruker, 500 MHz, Inst Ch. O. PAN) wykazały singlet
5i= 3,38 ppm (-CH2N) i dublet 82= 3,3M i 3,29 ppm (-CH2-P). Widma NMR P 3 1

(Gemini, 200MHz) wykazały singlet 8 ^ 10,0055 ppm, i są zbliżone do danych
literaturowych [2,1,42].

Miareczkowanie EDTMP roztworem NaOH wykazało 2 przegięcia krzywej
miareczkowania, odpowiadające pKj= 2,49 (uwolnienie 3 protonów) i pK2= 7,78
(uwolnienie 6 protonów). Wyniki te sugerują obecność struktury "zwitter"-jonu i
koordynacyjne wiązanie dwu protonów przez dwa atomy azotu.

Liofilizację roztworu EDTMP przeprowadzono po doprowadzeniu jego roztworu w
wodzie apirogennej do pH 9,5 co odpowiada soli sodowej EDTMP Na6. Po liofilizacji,
według opracowanej procedury, w fiolkach penicylinowych otrzymuje się produkt
zawierający 46,1 mg EDTMP Na6, co odpowiada zawartości 35 mg EDTMP. Produkt
liofilizacji jest sterylny i apirogenny.

Badanie warunków otrzymywania 153SmCI3 prowadzono w kierunku
otrzymywania 1S3SmCI3 o: a), wysokiej aktywności właściwej i b). wysokiej czystości
radionuklidowej. Naważki Sm2O2 (wzbogacony w Sm-152= 98,6%) w zatopionych
rurkach "kwarcowych", były aktywowane w reaktorze EWA, przez 64 godz. (O=7 x
101 3 n cm'2.sek.-ł). Następnie po studzeniu przez ok. 2 godz. Sm2O3 przerabiano w
opracowanych warunkach na roztwór 153SmCl3 w 0,lM HCI. Pomiary wykazały, że
dla aktywacji 64 godz. otrzymuje się roztwór 1 5 3Smd3 o aktywności właściwej ~ 85
mCi/ml (3200 MBq/ml), po upływie ~6 godz. po aktywacji. Głównymi
zanieczyszczeniami 153SmCl3 były: 2 4Na pochodzący z "kwarcowej" ampułki oraz
iS2m£u pochodzący z Sm2O3( produkcji radzieckiej).

Lepszą czystość 153SmCl3 uzyskano po aktywacji Sm2O3 przez 100 godz. w kanale
o O= 101 4 n cm^.sek."1, i otrzymywanie 153SmCI3 po chłodzeniu przez 60 godz.
Otrzymuje się wówczas 1S3SmCl3 o aktywności właściwej ~ 63 mCi/ml
(-2330 MBq/ml), wolny od 2 4 Na, o zawartości 1 5 2 mEu ~3 x 10*3% i zawartości 154Eu
~10"4%. Są to dane zbliżone do cytowanych przez źródła amerykańskie [1,2,3].
Roztwory 1S3SmCI3 sączone przez sączek Milipore 0,22 nm, były sterylne i
apirogenne.

Otrzymywanie radioaktywnego kompleksu 153Srn-EDTMP jest bardzo proste: do
ampułki zawierającej liofilizowany EDTMP-Na6 wprowadza się 1 ml 0,lM HCI
zawierający żądaną aktywność 153SmCI3 0,lM HCI, i zawartość ampułki wytrząsa się
łagodnie przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Otrzymuje się roztwór 1S3Sm-
EDTMP pH =7,1+0,1, gotowy do podania choremu.
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Badanie czystości radiochemicznej kompleksu 1S3Sm-EDTMP przeprowadziliśmy
za pomocą chromatografii cienkowarstwowej na płytkach plastikowych pokrytych
celulozą (Merck 5577). Jako roztwór rozwijający stosowano układ woda+alkohol
etylowy+pirydyna (4:2:1 obj.) lub, dający lepsze warunki, roztwór woda+ alkohol
etylowy + alkohol |3 amino-etylowy (10:5:0,015 obj.)- Po rozwinięciu (12 cm)
radiochromatogramy badano na zestawie ZRK-11 wyposażonym w licznik
scyntylacyjny NaJ/Tl 0,7 i 1", pracujący z integratorem , pisakiem, drukarką i
urządzeniem do przesuwu pasków z chromatografii. Kompleks radioaktywny
wykazuje Rf 0,7-0,8, a niezwiązany Sm-153 pozostaje na starcie. Uzyskane wyniki
świadczą, że w zakresie pH = 5,5-8,5 kompleksowanie samaru przez EDTMP jest >
99%, dla stężeń samaru od 5-400 lig/ml. Nawet przy stężeniu samaru (jako SmCl3 ) 3
mg/ml (stosunek molowy EDTMP:Sm= 4:1) kompleksowanie samaru jest ok. 99%.

Badanie kompleksu 153Sm-EDTMP za pomocą elektroforezy bibułowej (Whatman
3MM) miało na celu sprawdzenie trwałości kompleksu w zależności od stężenia
samaru. Badania te wykazały, że przesunięcie 153Sm-EDTMP w polu elektrycznym
7,5 V/cm w kierunku anody jest prawie stałe w zakresie stężeń od 6ng do 2 mg Sm/ml
i wynosi 4,0±0,l cm/godzinę. Uzyskane wyniki sugerują, że w warunkach
elektroforezy (bufor NaHCO3 0,05M, pH 8,5) jon EDTMP-Sm ma ładunek 2*, tworzy
się w szerokim zakresie stężeń samaru, bez obecności niezwiązanego samaru w
roztworze kompleksu. Wielkość cząstek kompleksu i ich ładunek były w przybliżeniu
stałe w szerokim zakresie stężeń samaru. Uzyskane wyniki elektroforezy
sugerują, że można dobierać aktywność 153Sm-EDTMP w dość szerokim zakresie
stężeń samaru z zachowaniem takich własności kompleksu jak wielkość i ładunek
cząstek.

Natomiast pozostawienie utworzonego kompleksu przez 48 godz. w temp.
pokojowej powoduje zmniejszenie przesunięcia anodowego kompleksu, co może być
spowodowane zwiększeniem wielkości cząstek przez aglomerację z "wolnymi"
cząstkami EDTMP- Nax, lub z cząsteczkami wody.

Badanie kompleksu 153Srn-EDTMP za pomocą HPLC, zwłaszcza na kolumnie
żelowej Sephadex-G-25 SF pozwoliły na uzyskanie ciekawych wyników, dotyczących
wielkości cząsteczek kompleksu. Kolumna ta , wypełniona złożem usieciowanego
dekstranu mającego liczne grupy CHOH na powierzchni cząstek żelu, może rozdzielać
cząstki głobularnych protein o ciężarze molowym do 5000. Cząsteczki o wyższym
ciężarze molowym nie są zatrzymywane w tym złożu. Kolumnę kalibrowano
roztworami kwasów fosforowych i fosfonowych od M.cz. 82 (H3PO3) do M.cz. 563
(DTPMP) i przypuszczalnie o proporcjonalnych do M.cz. rozmiarach cząstek.
Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że elucja EDTMP-Naw3_6), jest znacznie
łatwiejsza (Ve=8,9 ml) niż elucja kompleksu 153Srn-EDTMP. Sugeruje to, że wielkość
cząsteczek kompleksu 153Sm-EDTMP (M.cz.~580) jest mniejsza niż wielkość
cząsteczek soli EDTMP-Na<$(M.cz. -574).

Sugeruje to zmianę struktury cząsteczki EDTMP po związaniu z jonami Sm3+.
Stan elektronowy jonu Sm3+ jest 4f* i jest on jonem uwodnionym Sm3+(H2O)g_9 [40].
Cząsteczka EDTMP ma potencjalną możliwość wiązania jonu Sm3+ dziesięcioma
donorowymi atomami (8 atomów O i 2 atomy N), a więc znacznie silniej niż EDTA.
Podczas tworzenia kompleksu z samarem EDTMP- Na6 może potencjalnie dostarczyć
do jonu Sm3* 12 elektronów od 6 grup - PO- i dalsze 4 elektrony od 2 atomów azotu.
W kompleksie Sm-EDTMP atom samaru może być związany przez EDTMP ośmioma
wiązaniami koordynacyjnymi i może uczestniczyć w tworzeniu struktury złożonej z
sześciu pierścieni pięcio członowych. Utworzenie kompleksu pociąga za sobą zmianę
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formy trans-EDTMP, na korzystniejszą energetycznie cis-, wpływającą także na
wielkość cząsteczki kompleksu Sm-EDTMP. Wyniki wykonanych badań pozwalają na
stwierdzenie, że otrzymany przez nas kompleks 153Sm -EDTMP jest związkiem
chelatowym o znacznej trwałości.

W roztworach kompleksu o pH> 7 153Sm-EDTMP istnieje głównie (> 91%) jako
"monomer". W środowisku o pH< 5,6 może wystąpić odtworzenie grup -POH i
utworzenie międzycząsteczkowych wiązań wodorowych z grupami P=O cząsteczek
sąsiednich i ewentualną aglomerację cząsteczek.

Po dożylnym podaniu roztworu 153Sm EDTMP, kompleks ten, jak wykazały
wyniki HPLC, nie jest wiązany z żadnymi składnikami krwi i pozostaje w stanie
wolnym.

Badania biodystrybucji 153Sm-EDTMP wykazały, że po upływie 1 godz. ponad
90% podanej aktywności Sm-153 znajdywano w kośćcu badanych zwierząt. Szybkie
przejście z krwi do tkanki kostnej jest cechą wszystkich preparatów fosfonowych,
jednak dla kompleksów 153Sm-EDTMP oraz 99mTc-EDTMP jest ono znacznie
szybsze niż dla innych preparatów (np. " m T c MDP) [41,42].

Nagromadzenie samaru-153 w tkance kostnej osiągnęło w naszych badaniach
najwyższe wartości po upływie 3 godz. Nagromadzenie samaru -153 w pozostałych
organach następowało po 3-4 godz. osiągając łącznie 0,5% do 1,2% podanej
aktywności. Także wydalanie nadmiaru I 5 3Sm wraz z moczem osiąga wysokie
wartości po upływie 3 godzin.

Wyniki biodystrybucji narządowej, uzyskane dla naszego preparatu
153Sm-EDTMP, są znacznie lepsze od podanych przez Turnera [2] i rokują nadzieję
na otrzymanie skutecznego leku do paliatywnego leczenia bolesnych przerzutów
nowotworowych do kośćca. Szybkie przejście 153Sm-EDTMP z krwi do tkanki
kostnej, bardzo małe zatrzymanie w "nie-kostnych" organach i szybkie wydalanie
nadmiaru 153Sm z moczem, może ułatwić lekarzom szybkie obliczenie dawki
terapeutycznej dla danego pacjenta, po podaniu dawki próbnej o znanej aktywności
(zwykle 20 mCi =740 MBq) roztworu 153Sm-EDTMP. Sposób postępowania przy
obliczaniu dawek terapeutycznych jest opisany w załącznikach do pracy Turnera [2].
Należy tu jednak zaznaczyć, że według naszych badań roztwory 153Sm-EDTMP o
wysokiej aktywności 153Sm (>40 mCi = 1480 MBq) nie powinny być przechowywane
przez czas dłuższy niż 4 godziny, ze względu na możliwość wystąpienia zmian
radiacyjnych w roztworze preparatu.
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