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ABSTRAK
PREDIKSI KESTABILAN SENYAWA KOMPLEKS TEKNISIUM DENGAN PERHITUNGAN

JUMLAH FAKTOR SUDUT RUANG. Telah dilakukan meioda perhitungan nilai jumlah faktor sudut
ritang atau seri.ng dikenal dengan nama nilai SAS (SolidAngle Factor Sum) untuk memprediksi kestabilan
senyawa kompleks teknisium (V) nitrido dielilen triamin penta asetat [Tc'N(DTPA)] secara teoritis
berdasarkan sludi Hieratur. Sebagai target awal digunakan senyawa kompteks [TcvNCl2(PPh;)i] dengan
nilai SAS = 0,8223 dan liganyang dipakai adalah dietilen triatnmpenta asetat (DTPA). Hasilpsnelitian
menunjukkan bahwa [Tc'N(DTPA)] dapat disintesis melalui reaksi pertukaran ligan. Ada beberapa
alternatifbentuk senyawa kompleks [TcN(DTPA)] yang terjadi yaitu [TcN(DTPA)f, [Tc"N(DTPA)],
[Tc'N(DTPA)]~dan P^CIN(DTPA)JT masing-masing dengan bilangan koordinasi 5, 6, 7 dan S. Besarnya
nilaiSASuntnkser.yawa-senyawa iersebut masing-masing adatah 0,7729, 0,9122 , 1,0515 dan 1,1908.
Berdasarkan hasil perhitungan nilaiSAS, kompleks [TcvN(DTPA)fdengan bilangan koordinasi 7'diduga
paling stabi! dengan bentuk struktur dwilimas pentagonal (pentagonal bipyramidal).

ABSTRACT
THE SOLID ANGLE FACTOR SUM METHOD FOR STABILITY PREDICTION OF TECNITIUM

COMPLEX COMPOUND. Based on Ulerature stiidy have been performed the solid cngkfactor sum
(SAS) calculations topredict the characteristic and stability oftechnitium (V) nitrido diethylene triamine
penta acetic acid[TcvN(DTPA)] complex compound. The compound [Tc'NCh(PPhi)2] with SAS value
0.8228 is chosen as initial target anddietfy'lene trianinepentaacetic acid(DTPA) is thesubstitute ligand.
It isfound that [TcvN(DTPAJ] can be synthesized through exchange It'gand reaction. There are several
allernadve to the compound [TcvN(DTPA)] formed, namely [Tc 'N(DTPA)f', (TcvN(DTPA)],
(Tc'N(DTPA)r and [TclN(DTPA)f, wlth coordination mtmbers 5, 6, 7 and 8, respectively. The SAS
values ofihose compound are 0.7729 . 0.9122 , 1.0515 and 1.1908. Based on these SAS value, the
[TclN(DTPA)]~complex withcoordination nitmber 7ispredictedto be the most Stable, v/ithpentagonal
bipyramidal structure.

PENDAHULUAN

Dalam bidang kedokteran saat ini secara rutin
telah digunakan zat radioaktif dalam bentuk

senyawa bertanda terutama untuk tujuan diagnosis
organ tubuh. Senyawa bertanda yang paling banyak
digunakan (sekitar 85%) adalah senyawa kompleks
"mTc (teknisium-99m) dengan berbagai macam
ligan. Salah satu di antaranya adalah ligan dietilen
triamin penta asetat (DTPA). Senyawa koordinasi
"Tc-DTPA digunakan untuk uji fungsi ginjal(0'
Walaupun demikian, berbagai karakteristik kimia

seperti struktur dan kestabilan senyawa kompleks
tersebut belutn banyak diketahui.

Untuk mempelajari karakteristik kimia
teknisium bisa digunakan isotop "Tc yang
diperoleh dari limbah proses fisi uranium ( U) atau
aktiyasi netron molibdenum (''Mo). Isotop 99Tc ini
merupakan pemancar beta dengan waktu paro
sangat panjang (2,lxlO5 tahun) dan aktivitasnya
tidak terlalu tinggi (1 Ci~58,5 mg); sedangkan " T c
sebagai pemancar gamma dengan aktivit^s sangat
tinggi (lCi~l,9IxlO"7g) karena mempunyai waktu
paro pendek (6,02 jam). Sediaan radiofarmasi
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kompleks-kompleks ""Tc yang telah disintesis
pada umumnya dihasiikan dalam bentuk kompleks
okso yang mengandung teras Tc=0. Kelemahan
bentuk okso ini mudah terhidrolisis dan dalam
reaksinya biasa digunakan reduktor-reduktor
konvensional yang sering mengganggu hasil
sintesis seperti terbentuknya koloid dan
sebagainya(2)' Pada beberapa tahun terakhir ini
telah dikembangkan metoda baru untuk Sintesis
sediaan radiofarmasi dalam bentuk kompleks
nitrido dengan teras TcsN. Dibandingkan dengan
ben.tuk okso, bentuk nitrido ini lebih baik karena
sangat stabil terhadap hidrolisis dan nitrido terikat
kuat pada Tc(3'7), di samping penggunaan
reduktor-reduktor konvensional bisa dihindari.

Penelitian ini akan mempelajari
karakterist ik kinfia senyavva kompleks
["TcvNDTPA] dimana senyawa ini masih baru dan
belum pernah disintesis. Hal ini merupakan langkah
awal sebelum dilakukan sintesis. Baldas dan
Bonnyman telah mencoba mensiritesis senyawa
["raTcvNDTPA] tetapi hasilnya belum baik karena
masih tercampur dengan ["mTcVINDTPA] dan
"""Tc^'O/ sebagai pengotor(3). Adanya pengotor
ini akan menurankan mutu sediaan radiofarmasi
yang dihasilkan dan kemungkinan bisa menaikkan
dosis radiasi atau akan berlokasi di tempat yang
tidak dikehendaki yang pada akhirnya bisa
memberikan informasi yang salah pada waktu
dilakukan. diagnosis terhadap pasien(8). Dengan
melakukan studi ini bisa diketahui apakah senyawa
[99TcvNDTPA] tersebut bisa disintesis ataii tidak,
yaitu dengan mengetahui besarnya nilai SAS
senyawa tersebut. Apabila nilai SAS produk lebih
besar dari nilai SAS target awal maka senyawa
tersebut bisa disintesis melalui reaksi pertukaran
ligan. Bentuk struktur molekul yang erat kaitannya
dengan kelarutannya dalam lemak dan juga ukuran
molekul (panjang dan sudut ikatannya) yang
berkaitan dengan penimbunan senyawa tersebut
pada organ-organ tubah juga bisa diketahui.
Kestabilan senyawa terhadap dekomposisi bisa
dilihat dari nilai SAS dimana senyawa dengan nilai
SAS = 1 adalah paling stabil karena mempunyai
paket kerucut (cone packing) optimum. Studi ini
dimaksudkan pula untuk menghemat waktu, beaya
dan tenaga.

Untuk menghitung nilaijumlahfaktor sudut
ruang diperlukan data panjang ikatan antara
teknisium sebagai atotn pusat dengan atom-atom
ligan yang terikat secara koordinasi dan jari-jari
Van der Waals atom-atom ligan yang terkoordinasi.
Karena senyawa ["TVNDTPA] masih baru dan
belum pemah disintesis, maka belum ada data-data

parameter dari senyawa tersebut, sehingga untuk
memperoleh data panjang ikatan antara teknisium
dengan atom-atom iigan koordinasi digunakan
metoda tak langsung, yaitu dengan menggunakan
nilai rata-rata dari data kristalografi sinar-x untuk
ikatan yang sama dari berbagai senyawa kompleks
teknisium. Sedangkan untuk data jari-jari Van der
Waals atom-atom ligan dipakai hasil normalisasi
jari-jari Van der Waals dari berbagai kompleks
teknisium yang telah dihitung oleh Wei, dkk.(9).

Hasil penelitian ini merapakan informasi
penting dalam mengenai karakteristik kimia
senyawa komp!eks ["TcvNDTPA] yang berkaitan
dengan kemampuan kompleks tersebut untuk
tujuan diagnosis terhadap organ-org3i tubuh.

TEORI

Radioisotop Teknisium dan Senyawa
Kompleksnya

Teknisium pertama kali ditemukan oleh
Perier dan Segre pada tahun 1937 di Berkeley ketika
mereka mencoba menembak molibdenum (Mo)
dengan deutron menggunakan siklotron(7<y. Unsur
ini tidak terdapat di alam, tetapi diperoleh dari hasil
peluruhan "Mo sebagai hasil fisi uranium atau hasil
aktivasi neutron dengan reaksi sebagai berikut:

23SU(n,f)"Mo atau 9SMo(n, y)wMo.

Salah satu isomer dari radioisotop teknisium yang
saat ini menjadi primadona di bidang kedokteran
nuklir adalah 99mTc dikarenakan keunggulan sifat
fisika maupun sifat kimia yang dimilikinya.

Sifat-sifat fisika "mTc:'
MmTc mempunyai umur paro pendek (6,02

jam), pemancar gamma murni denganenergi radiasi
yang rendah (140 keV). 99mTc mempunyai umur
paroh pendek yaitu 6,02 jam adalah waktu yang
ideal untuk penyidikan (scanning). Dalam waktu 6
jam ini penyidikan dapat dilakukan dengan
sempurna dan dalam waktu 6 jam
keradioaktifannya didalam tubuh tinggal
setengahnya. Oleh karena energinya rendah, maka
dosis yang diterima oleh pasien juga rendah.

Sifat-sifat kimia Tc:

Teknisium (Tc) termasuk logam transisi
yaitu golongan VII B, perioda 5 dalam sistem
berkala dengan konfigurasi elektron terluar 4d5

5s2(1l>, bersifat paramagnetik, mudah membentuk
senyawa kompleks serta mempunyai bilangan
oksidasi lebih dari satu yaitu niulai dari +! sampai
dengan +7, sehingga bisa dibuat berbagai senyawa
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kompleks dengan berbagai macam keguriaan yang
spesifik untuk penyidikan organ-organ tubuh.

Dalam penelitian ini senyawa kompleks Tc
yang akan dipelajari adalah "TcvN(DTPA).
Beberapa artikel'3"*' menyebutkan bahwa reduksi
psrteknetat TcVIIO.i pada umumnya akan menjadi
Tcv atau Tc)V. Menurut Baldas dan Bonnyman
reduksi "Tc^'CY menggunakan reduktor HCl
pekat daa NaN3 menghasilkan 99nTcvNC!4,
kemudian dengan penambahan PPh.3 akan
dihasilkan WmTcvNCl(PPh3)2 dan akhimya dengarT
penambahan ligan DTPA akan terbentuk
"mTcvN(DTPA)(3>. Karena senyawa 99TcvN(DTPA)
ini masih baru dan belum diketahui bagaimana
bentuk strukturnya, disini akan dicoba
kemungkinan bentuk-bentuk struktur yang bisa
terjadi. Logam Tc mernpunyai nomer atom 43,
sehingga terdapat 43 elektron pada orbital atomnya.
Konfigurasi elektron dari Tc dan Tc5+adalah seperti
pada gambar 1 berikut:

<3Tc: ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1( 5s2 4d5

t t \ t t

4d

U

5s

<3Tc5+: l s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s° 4d2

t t

4d 5s 5p

Gambar 1. Konfigurasi etektron Tc dan Tc5+

Adanya orbital d dari ion Tc yang belum
terisi penuh oleh elektron menyebabkan ion Tcs+ ini
masih mampu menerima pasangan eiektron dari
atom-atom ligan. Di samping orbital 4d yang masih
mungkin menerima pasangan elektron, dapat juga
digunakan orbital-orbital 5s, 5p dan 5d. Dilihat dari
jumlah orbital yang kosong, kemungkinan jumlah
atom ligan yang terikat oleh ion Tc5+ adalah 5, 6, 7
dan 8 (n ) dengan kemungkinan hibridisasi seperti
padatabel I.

Bentuk struktur geometri yang terjadi
tergantung padajumlah atom ligan yang diikat dan
jenis orbital yang digunakan. Ligan yang akan
dipakai dalam penelitian ini adalah DTPA (dietilen
triamin penta asetat) disebut ligan sepit{chs\at) atau
ligan multidentat karena ligan ini dapatterikatpada
ion logam yang sama melalui lebih dari satu atom
penyusunnya. DTPA merupakan derivat dari
EDTA (etHen diamin tetra asetat) yang mempunyai

Tabcl 1. Kemungkinan hibridisasi orbital <lan
konfigurasi kompleks Tc(V) yang
tcrjadi.(12)

liilangan
koordinasi

5

6

7

8

liibridasi orbital

dz
2sp3 atau d3sp

d^Vsp3, d2sp2

d2sp3

d5sp atau d3sp3

d4sp2 atau d5p2

d V

d5p3

Konfigurasi

dwilimastrisudut

limas bujursangkar

oklahedral

dwilimas pentagonal

prisma trisudul

dodekahedral

antiprisma

2 buah atom N d.ari 2 gugus amina, 1 buah gugus
etilen dan 4 gugus -COOH, sedangkan pada DTPA
terdapat 3 atotn N dari gugus amina, 2 gugus etilen
dan 5 gugus -COOH. Untuk lebih jelasnya, struktur
ligan EDTA dan DTPA bisa dilihat pada gambar 2
berikut:

o
II

-O-C-CH2

-O-C-CH2

O

yN-CH

O
II

CHo-C-O-

CH2-C-O-
II
o

o
II

-0-C-CH2

-0-C-CH2
CH2-CH2.-N-CH2-CH2-

CH2

c=o
I

o-

o .
II

,CH2-C-O-

CH2-C-O-
il

o

Gambar2. Struktur ion-ion ligan EDTA (a)
dan DTPA (bfl)

Jumlah Faktor Sudut Ruang (SAS)

Dalani mendisain suatu senyawa kompleks
baru, khususnya untuk kompleks Tc, kriteria
pertama yang perlii diperhatikan adalah mengenai
kestabilannya. Tetapi karena untuk mempelajari
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kimia Tc sendiri masih sulit, maka untuk
memprediksi kestabilan dan sifat-sifat fisiko kimia
yangdidasarkanpadastrukturkimiadanligan-ligan
potensial untuk senyawa Tc tidaklah mudah. Juga
untuk memperoleh hasil sediaan radiofarmasi
kompleks Tc yang stabil pada umumnya
parameter-parameter rancangan belum terdefinisi
dengan baik <13|'4> Untuk memperbaiki kecepatan
preparasi guna memperoleh kompleks-kompleks
Tc yang stabil dan juga untuk memperhalus
rancangan parameter-parameter pada pembentukan
kompleks-kompkks Tc yang baru, ditiirunkan
suatu konsep yang dikenal dengan nama model
paket kerucut (cone packing model) .

Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh
Tolman pada tahun 1970 untuk menerangkan
besaran energi sterik secara kuantitatif*15'16'.
Selanjutnya dikembangkan oleh Smith(l7) dan
Ferguson(l8) pada waktu yang hampir bersamaan
mereka menerangkan paket sterik (steric packing)
disekitar logam pusat senyawa kompleks.
Walaupun aplikasi model paket kerucut telah
banyak dilakukan, tetapi periakuan terinci dari
model itu sendiri belum dipublikasikan.

Model yang paling sederhana dalam sebuah
struktur monomer, satu unit bola dengan jari-jari
lA digambarkan dengan ion logam sebagai
pusatnya. Ligan-ligan secara sentripetal
diproyeksikan pada permukaan bola pada orde
pertama dan orde kedua. Efek sterik orde pertama
disebabkan langsung oleh atom-atom yang terikat
secara koordinasi oleh atom logam pusat .
Sedangkan efek sterik orde kedua disebabkan oleh
atom-atom yang terikat bukan secara koordinasi
pada lapisan yang biasanya pada jarak 3,5 - 4,5 A
dari ion Iogam pusat.

Faktor sudut ruang (SAF : solid angle
factor) didefinisikan sebagai sudut ruang (solid
angle) dari kerucut (cone) ligan yang terdiri dari
logam sebagai puncak dan atom atau gugus atom
yang terikat secara koordinasi primer (SAF orde I)
atau ligan secara keseluruhan (SAF orde II) dibagi
dengan 4 n.

SAF = n / 4 n (1)
dimana

Q= f JVsin9/r2d0 dO <2>
0 0

K r 7t (1 - cosO)
sehingga

SAF = (1 - cosG) (3)
dan

FA = 9 (4)

Definisi SAF sebagai fraksi dari permukaan bola
totai yang menutupi atom logam yang diduduki oleh
ligan seperti pada gambar 3 berikut:

Gambar3. Faktor sudut ruang (SAF)^

Sudut kipas (FA : fan angie) didefinisikan
hampir sama dengan cara yang diperoleh pada sudut
yang terbentuk oleh atom yang terikat secara
koordinasi primer (FA) atau seluruh ligan (FAS)
dalam berbagai bidang simetri, seperti pada gambar
4.

Gambar4, Sudut kipas (FA)(I9)

Oleh sebab itu untuk menerangkan sterik
total disekitar atom logam sebagai pusat senyawa
kompleks perlu menjumlahkan semua harga SAF
untuk semua atom ligan yang terikat secara
koordinasi dengan atom logam pusat. Jumlah
faktor sudut ruang (SAS : solid angle factor sum )
menunjukkan sterik secara keselurahan.

SSAF = SAS (5)
Secara matematis sudut ruang yang

terbentuk oleh bola yang d itempatkan dalam sebuah
kerucut bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar S. Sudut ruang dalam kerucut '
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Namun pada kenyataannya SAF tidak pernah
mencapai harga sempurna yaitu seluruh permukaan
bola dari atom pusat terisi penuh seba'b harus ada
lobang {hole) antara atom ligan yang satu dengan
atom ligan yang lain untuk memungkinkan
terjadinya tolak menolak antara atom-atom iigan
didalam molekul. Untuk lebih sederhananya,
Iigan-ligan monodentat kecil secara relatif hanya
perlu satu atom yang langsung terikat secara
koordinasi dengan atom logam pusat yang
ditunjukkan pada gambar 6.

Gambar 6. Paratneier-parameter nilai
SAF<>9>

Besamya sudut kipas (FA) adalah :
FA = 6 = arc siif1 (r/f>)
SAF = (1 - cos 9)/2

SAS = ESAF

(6)

dimana r adalah jari-jari Van der Waals atom ligan
dan b adalah panjang ikatan antara atom logam
dengan atom ligan yang terikat secara koordinasi.

Secara sederhana ungkapan parameter nilai
SAS untuk meperkirakan kestabilan sterik
komplek-kompleks Tc.baik yang sudah ataupun
yang belum disintesis biasanya sebagai berikut:

Gambar?. Parameler nilai SAS untuk
kompleks Tc secara umum ^

Untukparameterjari-jari Van der Waals atom-atom
ligan (R) dipakai harga jari-jari yang telah
dinormalisasi oleh Wei dkk. seperti pada tabel 2 di
bawah ini. Sedangkan untuk parameter panjang

ikatan antara atom ligan dan atom iogam (ML) bisa
diiakukan dengan 2 cara yaitu pertama metode
langsung ditnana ML diperoleh langsung dari data
kristalografi sinar-x yangtelah dipublikasikan dan
kedua metode tak langsung yakni ML dihitung dari
harga rata-rata data kristalografi sinar-x untuk atom
ligan yang sama. Sebagai contoh, rata-rata panjang
ikatan Tc-S, Tc-O dan Tc-N dapat diperoleh
berdasarkan data yang telah ada dari berbagai
senyawa kompleks Tc yang mengandung ligan
y'ang sama.

Tabel 2. Normalisasi jari-jari Vander Waals' '

Atom koordinasi

-H

-C

-N

=N

-O

=O

-F

-P

-S

-a
-As

-Br

-Tc

-I

Normalisasi Rvdw

1,2

1,5

1,5

1,3

1.4

1,29

1,35

1,78

1,80

1,75

1,87

1,85

1,57

2,02

Nilai SAS yang telah dihitung Wei, dkk. dari
100 lebih kompleks Tc diperoleh harga rata-rata
0,97 ±0,13 (gambar 8). Secara teoritis, nilai SAS
yang optimum adalah 1 yaitu apabila paket kerucut
sempuma. Apabila paket dari atom-atom ligan
menyimpang dari harga optimum, stabilitas
kompleks akan turun. Stabilitas ini secara
kuantitatif akan berhubungan dengan nilai SAS.

Penggunaan metoda perhitungan riiiai SAS
hanya dilakukan terhadap senyawa-senyawa
kompleks, yaitu antara lain:

- Untiik mengetahui apakah suatu reaksi pertukaran
ligan bisa berlangsung atau tidak. Apabila nilai
SAS target ajval lebih kecil dari nilai SAS produk
maka reaksi pertukaran ligan bisa terjadi.

Susana dkk ISSN 0216-3128
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«.* 1.» l.t 1.2

Gambar8. Distribusi hnrga SAS dari 103
kompleks Tc dengan harga SAS
raia-rata = 0,97+ 0,13(!3)

Contoh:

TM-BAT

• Tc-99mECD

SAS=0.9399

Tc-99mTM-BAT

SAS = 0.9436

ECD

Tc-99mTM-BAT-7'<-* Tc-99mECD.

- Untuk mengetahui tingkat kestabilan relatif
kompleks-kompleks dengan atom logam pusat dan
bilangan koordinasi yang sama. Kompleks dengan
nilai SAS lebih besar relatif lebih stabil
dibandingkan dengan kompleks yang mempunyai
nilai SAS lebih kecil. Hal ini bisa dilihat pada
contoh tingkat kestabilan kompleks-kompleks Tc
berikut:

TM-BAT > BPA-BAT(syn) > ECD > BPA-BAT(anti)

SAS = 0,9436 > 0,9424 > 0,9399 > 0,9384

TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini meliputi dua tahap, yaitu
pertama memprakirakan kemungkinan struktur
[TcvN(DTPA)] yang terbentuk, kedua melakukan
perhitungan nilai S AS target awal [TVNCkCPPhj)^]
dan produk [TVN^DTPA)]. Untuk lebih jelasnya
bisa dirinci sebagai berikut:

Prakiraan Kemungkinan Struktur
[TcvN(DTPA)] yang Terbentuk

Sesuai dengan tinjauan pustaka, bahwa
senyawa [TVN(DTPA)] yang terjadi kemungkinan
bisa mempunyai bilangan koordinasi 5, 6, 7 dan 8,
sehingga dicoba digambarkan masing-masing
bentuk struktur senyawa [TVNCDTPA)] sesuai
dengan bilangan koordinasinya. Disamping itu
dipakai pula pendekatan dari struktur senyawa
kompleks [TcvO(EDTA)]' dimana ikatan

koordinasi dalam senyawa ini dibentuk oleh 2 buah
atom N dari gugiis amina, 4 buah atom O dari gugus
karboksilat yang berasal dari ligan EDTA dan 1
buah atom O dari teras okso dengan atom logam
pusat (Tc), sehingga'kompleks [TcvO(EDTA)]~
mempunyai bilangan koordinasi 7, berbentuk
dwilimas per.tagonal (pentagonal bipyramidal)
(20-22)^ p£arena jjgaf, DTPA merupakan derivat dari
EDTA, maka diperkirakan 3 atom N dari gugus
amina akan terikat secara koordinasi dengan atom
Tc sedangkan banyaknya atom O yang terikat
dengan Tc bisa 1, 2, 3 atau 4 atom tergantung dari
bilangan koordinasi kompleks yang terbentuk.

Perliitungan Nilai SAS Target Awal
TcvNC12(PPh3)2 dan Produk TcvN(DTPA)

Perhitungan nilai-SAS dimaksudkan untuk
memprediksi tingkat kestabilan kompleks di
samping juga bisa dipakai sebagai prakiraan awal
apakah senyawa baru tersebut bisa disintesis atau
tidak. Untuk perhitungari nilai SAS ini diperlukan
data ML (panjang ikatan antara atom ligan dengan
atom logam pusat) dan data R (jari-jari Van der
Waals atom ligan yang terikat Iangsung dengan
logam pusat). Parameter jari-jari Van der Waals
atom ligan diambil dari Tabel 1 yang merupakan
hasil nonnalisasi yang telah dilakukan oleh Wei,
dkk. Sedangkan parameter panjang ikatan antara
atom ligan dengan atom logam Tc dipakai metoda
tak langsung yaitu dengar. menghitung harga
rata-rata panjang ikatan antara Tc dengan atom
ligan yang sama dari berbagai kompleks senyawa
Tc. Panjang ikatan Tc=N digunakan dari
persamaan empiris Clarke(23}. Dari nilai SAS yang
diperoleh antara target awal dan produk bisa
diperkirakan produk mana yang mungkin bisa
terjadi, dimana nilai SAS produk harus lebih besar
dari nilai SAS target awal 'yang merupakan syarat
agar reaksi pertukaran ligan bisa berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prakiraan Kemungkinan Struktur
[TcvN(DTPA)] yangTerbentuk

Senyawa [TcvN(DTPA)] yang terjadi
kemungkinan bisa mempunyai bilangan koordinasi
5, 6, 7 dan 8(ll). Sampai saat ini belum diketahui
secara pasti bagaimana bentuk struktur senyawa
kompleks Tc dengan ligan DTPA(2I), sehingga
sebagai pendekatan diambil dari struktur kompleks
Tc dengan ligan EDTA dimana senyawa ini telah
berhasil disintesis dan bentuk .strukturnya adalah
dwilimas pentagonal (pentagona! bipyramidal).
Pada kompleks [TcvO(EDTA)]' ini terdapat 2 atom
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N dari gugus amina, 4 atom O dari gugus
karboksilat yang berasal dari ligan EDTA dan 1
atom O dari teras okso Tc=O terikat dengan atom
Tc secara koordinasi, sehingga senyawa
[TcvO(EDTA)]"ini mempunyai bilangan koordinasi
7. Tetapi dalam suasana asam, I gugus karboksilat
akan dilepaskan dari senyawa kompleks ini(22). Hal
ini menunjukkan bahvva atorn O dari gugus
karboksilat terikat lebih lemah daripada atom N dari
gugus amina terhadap atom Iogam Tc, sehingga
dalam memprakirakan bentuk struktur kompleks
[Tc^DTPA)] akan terdiri dari 1 ikdtan koordinasi
dari teras nitrido Tc=N, 3 ikatan koordinasi dari
gugus amina dan 1,2,3 atau 4 ikatan koordinasi dari
gugus karboksilat sesuai dengan bilangan
koordinasi kompleks yang mungkin bisa terjadi
yaitu 5, 6, 7 atau 8. Prakiraan bentuk-bentuk
struktur senyawa yang terjadi adalah seperti pada
gambar berikut ini.

Gambar 9 Prakiraan bentuk-beniuk struktur
(TcvN(DTPA)J yaisg mungkin
bisa terjadi

Perhitungan Nilai SAS (Jumlah Faktor Sudut
Ruang)

Perhitungan nilai SAS telah dilakukan
terhadap senyawa-senyawa target awal
[TVNCbCPPhj^j dan prpduk [TcvN(DTPA)]
dengan bilangan koordinasi 5,6,7 dan 8. Struktur
[Tc^NCbCPPlb):] diambil berdasarkan artikei
Baldas, dkk.ffl. Hasil perhitungan nilai SAS
senyawa-senyawa [TVNCbCPPhs^] disajikan pada
Tabel 3, dan [Tc^N^DTPA)] dengan bilangan
koordinasi 5,6,7 dan 8 ditunjukkan dalam Tabel 4.

T a b c l 3 . N i l a i S A S u n t u k S e n y a w a

|T-cvNCl2(PP-h3)2)

Tc = N

Tc-C! (2X).

TC-P (2X)

R(A)

1,30

1,75

1,78

ML (A)

1,6457

2,3955

2,4226

SAF

0,1934

0,3171

0,3217

SAS

0,8322

Tabel4. Nilai SAS un tuk senyawa
(TcvN(DTPA)] dengan bi langan
koordinasi 5, 6, 7 dan 8

Bilangan
Koordmasi

5

6

7

8

Ikatan

Tc-N

Tc-N(3X)

Tc-0

TcsN

Tc-N(3X)

Tc-0

Tc=N

Tc-N(3X)

Tc-0

Tc=N

Tc-N(3X)

Tc-0

R(A)

.1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

1,3

1,5

1,4

ML(A)

!,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

1,6457

2,1196

2,0218

SAF

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,1393

0,1934

0,4402

0,i393

SAS

0,7729

0,9122

1,0515

1.1908

Dengan melihatnilai SAS dalam Tabel 3 dan
Tabel 4, dimana [TVNC^PPhs^] dengan SAS =
0,8322 dan [TcvN(DTPA)] untuk bilang-an
koordinasi 5,6,7 dan 8 masing-masing dengan niiai
.SAS = 0,7729', 0,9122, 1,0515 dan 1,1908, maka
[TcvN(DTPA)] dengan bilangan koordinasi 6,7 dan
8'memenuhi syarat untuk bisa berlangsungnya
reaksi pertukaran ligan sebab nilai SAS produk
lebih besar dari nilai SAS target awal, sedangkan
[TVNCDTPA)] dengait biiangan koordinasi 5 tidak
memenuhi syarat untuk bisa terbentuk karena nilai
SAS nya lebih kecil dari target awal. Namun
demikian karena pendekatan harga ML yang
digunakan sifatnya masih agak kasar yaitu dtambil
dari harga lylL rata-rata antara Tc dengan atom ligan
yang sama dari berbagai senyawa kompleks Tc
yang telah disintesis, sehingga tidak menutup
kemungkinan bahwa hasil perhitungan nilai SAS di
atas akan berbeda apabila senyawa [Tc^N^DTPA)]
telah disintesis daa dikarakterisasi. Jadi sesuai
dengan hasil perhitungan nilai SAS melalui
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pendekatan harga ML dengan metoda tak langsung,
senyawa [TcvN(DTPA)]'$ife-ngan bilangan
koordinasi 6, 7 dan 8 adalah yang paling mungkin
bisa terbentuk lewat jalur substitusi dari target awal
[TcvNCl2(PPh3)2] dan ligan DTPA dimana
[TcvN(DTPA)J" dengan bilangan koordinasi 7
diduga paling stabil, karena mempunyai nilai SAS
paling mendekati 1 (lihat tabel 4).

Dari hasil perhitungan nilai SAS
menunjukkan bahwa senyawa kompleks
[TcvN(DTPA)] bisa disintesis dari target awal
[TcvNCI2(PPhJ)2] dengan ligan oktadentat DTPA
lewat jalur substitusi. Bentuk-bentuk struktur yang
mungkin bisa terjadi adalah [TcvN(DTPA)],
[TVWDTPA)]" dan [TcvN(DTPA)f masing-
masing dengan bilangan koordinasi 6,7 dan 8, yang
masing-masing mempunyai nilai SAS 0,9122 ,
1,0515 dan 1,1908 dimana lebih besar dari nilai
SAS target awal [TcvNCl2(PPh3)2] dengan nilai SAS
0,8322. Sedangkan [TcvN(DTPA)f dengan
bilangan koordinasi 5 mempunyai nilai SAS 0,7929
adalah lebih kecil dibandingkan nilai SAS target
awal sehingga kompleks [TcvN(DTPA)]+

diperkirakan tidak akan terbentuk. Namun seperti
telah dijelaskan sebelumnya bahwa
[TcvN(DTPA)]+ dengan bilangan koordinasi 5
berarti mempunyai jumlah faktor sudut ruang yang
kecil sehingga masih terdapatbanyak lobang (hole)
di antara atom logam dan ligan. Akibatnya, keadaan
molekul yang demikian menjadi tidak stabil karena
mudah goyah. Bisa dikatakan bahwa perhitungan
nilai SAS ini masih kurang teliti dan hanya
digunakan untuk prediksi awal saja.

KESIMPULAN

Di dalam penelitian ini teiah digunakan
metoda perhitungan nilai SAS (jumlah faktor sudut
ruang) untuk meramalkan karakteristik dan
kestabilan senyawa kompleks khususnya senyawa
sediaan radiofarmasi baru. Dengan perhitungan di
atas bisa diperkiraan mengenai bisa tidaknya
senyawa itu disintesis dan kestabilannya.

Dari hasil perhitungan nilai SAS
ditunjukkan bahwa senyawa kompleks

bisa disintesis dari target awal
dengan ligan DTPA (dietilen

triamin penta asetat) melalui reaksi substitusi.
Kemungkinan struktur senyawa yang bisa
terbentuk adalah [TcvN(DTPA)]> [Tc^NCDTPA)]"
dan [TVNCDTPA)]" masing-masing dengan
bilangan koordinasi 6,7 dan 8, karena mereka
mempunyai nilai SAS niasing-masiftg 0,9122 ,
1,0519 dan 1,1908 adalah lebih besar dari nilai SAS

target awai (0,8322). Sedangkan [TcvN(DTPA)]4'
dengan bilaftga#koordinasi 5 diperkirakan tidak
akan terbentukmelaluijalurreaksi pertukaran ligan
karena mempunyai nilai SAS (0,7729) yang lebih
kecil dari nilai SAS target awal [TcvNCl2(PPh3)2].
Struktur [TcvN(DTPA)]' mempunyai bentuk
d\vilimas pentagonal (pentagonal bipyramidaf)
dengan bilangan koordinasi 7 diduga paling stabil
karena mempunyai nilai SAS yang paling
mendekati harga 1.
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TANYA JAWAB

M. Setyadji

1. Mohon dijelaskan, bagaimana cara
mengetahui besarnya bilangan koordinasi
dari kompleks Tc (metoda perhititngan/
percobaan)

2. Pembanding apa yang digunakan atas
kebenaran perhitungan, mohon penjelasan

Susana TS

1. Untuk mengetahui besarnya bilangan
koordinasi kompleks Tc maupun
kompleks-kompleks yang lain dipakai
pendekatan dengan kompleks-kompleks
yang mirip dan sudah diketahui dengan pasti

2. Hingga saat ini kami belum mengetahui
secara pasti untuk menentukan besarnya
bilangan koordinasi baik secara perhitungan
maupun percobaan selain melalui
pendekatan dengan struktur yang mirip.
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