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  الخالصة

 أكثر أحد )EDTMP) Ethylene diamine tetra methylene phosphonic acid  مركباليعد 

جميعها إلفة  تملك و التي  التي تشكل معقدات ثابتة مع العديد من النوى المشعةالالجنات المستخدمة

 مركب تصنيع تّم. ع الحيوي في دراسات التوّزبيةيجاإلا عالية للعظام باإلضافة إلى صفاتها الدوائية

EDTMPفي عمليات لصيدالنية المستخدمةفي تحضير الطواقم ا الهامة األولية المادة ْدَع الذي ُي 

 فَصُِّو.  Mannich Reactionبمرحلة واحدة وفق تفاعل من نوع مانيش تشخيص وعالج العظام

 نقاوة المركب باستخدام  دراسةت وتمIRنوى والـ متعدد ال  NMR الـ  المركب باستخدام مطيافية

   .HPLC ـال تقنية

  

  

  

  

  

Abstract  
Ethylenediaminetetramethylene phosphonic acid (EDTMP) is one of the most 

widely used ligands which forms stable complexes with various radionuclides 

all of which have shown high bone affinity and other favorable pharmacological 

characteristics in biodistribution studies. The EDTMP is very important 

precursor in the preparation of radiopharmaceutical kits which is used in the 

applications for bone diagnosis and therapy was synthesized in one step with 

Mannich type reaction. The obtained product was fully characterized by its 

multi-nuclear NMR and IR spectroscopy. The purity of the product was 

confirmed by HPLC. 
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   :مقدمة 

الميل إلى التطور إلى أورام ثانوية ، تملك العديد من األورام األولية كأورام الثدي و الرئة و البروستات

ً  في استخدام ، داخل النسيج العظمي ً  مهما لذلك يلعب الكشف عن هذا التطور داخل العظم دورا

 المشعة اتّيالنوة مع ها تشكل معقدات ثابتسفونات بأنّتوصف أحماض أمينومتيل ف. النوويةاألدوية 

βالمصدرة لإلشعاع 
يدل تموضع . لم العظمها مواد فّعالة للتخفيف من أو التي أثبتت من قبل أنّ -

سفونات للكالسيوم المستخدم في داخل العظام على إلفة مجموعة الفسفونات الموسومة متعددات الف

فسفونات و متعددات دام ثنائيات التصوير العظم باستخ عملية دراسة ت تم. 3 ,2 ,1مراكز نمو العظام

و كان مركب ، سفونات الموسومة بالمواد المشعة في أوائل السبعينيات من القرن الماضيالف

EDTMP  استخدام  تّم١٩٧٦في عام و.  ١٩٧٥4,5 من أوائل وأهم المركبات الملحوظة في عام 

EDTMPالموسوم بـ  [113mIn ] و [99mTc] دراسة النسيج سفونات مناسب في كثنائي ف

 ان في عند الجرذ في تصوير العظام[99mTc] الموسوم بـ EDTMP  مركبيميقولقد تّم ت ،القلبي

كعامل عالجي في تسكين آالم العظام   [153Sm] الموسوم بـ EDTMP استخدمو، 7 ١٩٨١ عام 

 ,[166Ho] ,[90Y]  الموسوم بـEDTMP دراسة توباإلضافة لذلك تم ذاه،  ١٩٨٧8 المؤقتة

[177Lu], [105Rh], [188Re]9  في المواد الصيدالنية المشعة.  

من أكثر الصيدالنيات المشعة  90Y-EDTMPو) (153Sm-EDTMP Quadrametيعتبر  

يبديان حركية دوائية ممتازة في كل من  و اللذان،  الهيكل العظميلتسكين اآلالم في الموثوقة 

تفضيلي داخل آفة سرطان العظم و اإلطراح السريع وذلك من حيث تموضعهما ال، الحيوانات و اإلنسان

  . 11 ,10للنشاط اإلشعاعي المتبقي عن طريق الكلى
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  :الهدف من العمل

 )ظائر المشعةدائرة الن(محلياً في مخابر الهيئة  EDTMPالـ   تحضير مركبإلى هذا العمل يهدف

     ، من أجل التشخيص99mTc بالتكنسيوم   ليتم وسمهMultiboneالستخدامه في تحضير طاقم الـ 

 لتزويد المشافي السورية والعربية بهذا   من أجل العالج153Sm   و السماريوم90Yيتريوم إلو با

  .  في مخابر الهيئة  واستمرارية تأمين هذه المادةاألجنبيالمركب الصيدالني بهدف توفير القطع 

  

  :المواد الكيميائية المستخدمة

  

  Starting material  الشركة المصنعة  الصيغة الكيميائية  المادة الكيميائية

 HCHO PRS Panreac Formaldehyde  فورم آلدهيد

H3PO3 Fluka phosphorous acid  يسفورحمض الف

 HCl Merck  الهيدروكلوريكحمض 
Hydrochloric 

acid 

H2NCH2CH2NH2Merck  Ethylene diamine  ميناأل ثنائيتلين يإ
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  :االجهزة المستخدمة

FTIR Jasco 300E جهاز  

NMR Bruker 400MHz جهاز  

 Stuart-SMP3نقطة االنصهار جهاز قياس 

EURO EA التحليل العنصريجهاز    

UV Shimadzu UV-BC 3100 جهاز  

 

   :اإلجراءات وطريقة العمل

  )١ (المخطط ١٢ وفق تفاعل مانيشEDTMP  يصنع مركب الـ

 دقائق وبدرجة حرارة ١٠ولمدة   شديدءببط %30 فورمالدهيد من )  مول٠٫٣١٩( غ 9.57يضاف  

غ  3.36و  ،إيتلين ثنائي األمين ) مول٠٫٠٤(غ  2.42 مؤلف من  درجة مئوية إلى مزيج  ١٤٠-١٣٠

  . %37  وكلوريك الهيدرحمض  من  مل  3.5و  يسفورحمض الفمن )  مول0.04(

 ٦٠درجة   التفاعل إلىدرجة حرارةض خفَّ تُ ومن ثمَّتينلناتج تقطيراً مرتداً لمدة ساعر المزيج اـّيقط

 ومن رشح الراسب على قمع غوث ي، ساعة فيتشكل راسب أبيض اللون١٤  لمدةويترك التفاعلمئوية 

  .EDTMP   غ من مركب الـ٨٫٠٢دة ساعتين فنحصل على مغ لثم يجفف تحت الفرا

  :EDTMPمركب الـ تنقية 

   .13 باستخدام طريقة التنقية بوسط غير قلوي ينقى المركب

      .EDTMP مل من مركب الـ ٨٫٠٢  إلى ( pH = 5.5 )  مل من الماء المقطر٣٫٣١يضاف 

 درجة ٨٠تخفض درجة الحرارة إلى   ساعة ومن ثّم٤٨ تقطيراً مرتداً لمدة  المستحلب الناتجيقطر

هذه الدرجة باستخدام قمع غوث ويجفف الناتج تحت الفراغ لنحصل على  الراسب عند يرشح ومئوية

  .% 60بمردود قدرة )   غ٥٫٦٥ ( EDTMP   من مركب الـ راسب ابيض
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   EDTMPاصطناع مركب : ١ المخطط

   :آلية التفاعل

  :   EDTMP تشكيل مركب تفاعل آلية ٢وضح المخطط ي

δ

δ

δ

δ

  
 EDTMPآلية تشكل مركب الـ  : ٢المخطط 
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   :توصيف المركب

 لألدبيات مطابقة ) درجة مئوية٢١٧-٢١٥درجة االنصهار (  اللون اءبيض بودرة عبارة عن المركب

ينحـل   ال. ساسالمقطر وينحل بشكل جيد عند إضافة أ  ماء بالتدريجياً المركب ينحل  .١٣ المنشورة

ميتــان و الكلوروفــورم  كلوروثنــائيضوية مثــل  العــلمــذيباتا فــيEDTMP  مركــب 

  ..............وغيرها

  UV و FTIR و ) (NMR   1H, 1H-13C, 13C-13C, 31P هوية المركب باستخدام مطيافية تَْدِدُح

 طرازالطيف   بمقياس   NMR أطياف   سجلت. X- XRD-أشعة  االنعراج ب التحليل الكمي العنصري و   و

باستعمال   31p  ألجل  MHZ 161.9و13C ألجل  MHZ 100.6 و 1H ألجل (400MHZ)بروكر 

   . كمعيار داخليTMS بالنسبة لـ ppmاالنزياح الكيميائي بـ  عن يعّبر ،D2Oالمذيب 
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  :H NMR1طيف الـ 

   : كالتالي بانزياحات كيميائيةمجموعتين من البروتونات المختلفة وكما هو متوقع ١ الشكل يظهر

 ))N-2HC(2, H4, s( 3.40, ))P-2HC(4 ,H8,  Hz11.2= J, d( 12.3 = δ):O2D (H NMR1  

  

مجموعة نتيجة تزاوج بروتونات (  (d)   تظهر على شكل قمة ثنائية من البروتوناتالمجموعة األولى

 Hz11.2= J  وبثابت تزاوج قدره P-2HC(4(تعود لثمانية بروتونات  )سفورالميتلين مع نواة ذرة الف

 ، δ=٣٫٤ ، N-2HC(2( بروتونات ة تعود ألربع)s(أما المجموعة الثانية فتظهر على شكل أحادية 

  .ماءال ة تعود إلى جزيئδ= 4.7  بانزياح  قمة كما نالحظ أيضاً وجود
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  EDTMP لمركب 1H NMRطيف  :١الشكل 

  :C NMR13طيف الـ 

  :نزياحات التاليةال يعبر عنها باقمم كربونوجود ثالث  ٢ يظهر الشكل

 ))P-2HC(2 (53.5, ))N-2HC(2 (52.8, ))P-2HC(2 (52.2 = δ):ppm, O2D(C NMR  13 

  

سفور  ذرات الكربون المرتبطة بذرة الفإلىδ =53.5و   δ=52.2القيمة يعود االنزياح الكيميائي ذو  

)P-2HC(4  ،52.8 االنزياح الكيميائي ذو القيمةو=δ  إلى ذرات الكربون المرتبطة بذرة اآلزوت 

)N-2HC(2.  

  

  
 

  

  

 EDTMP لمركب 13C NMRطيف : ٢الشكل 
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  :p NMR31طيف الـ 

سفور وتكون عائدة ألربع ذرات ف=δ ١١٫٩ وكما هو متوقع قمة واحدة بانزياح قدره ٣يظهر الشكل 

  .CH2 وعة سفور مع المجمك نتيجة تزاوج ذرة الفهذه القمة على شكل ثالثية وذل

  

  

  
 EDTMP لمركب 31p NMRطيف : ٣الشكل 

  

  

  :)NMR) D2,H1-C13 طيف ثنائي البعد 



 ١١

 P-2HC(4(بين قمة البروتون الثنائية العائدة لـ )Correlation( وجود ارتباط متبادل ٤يظهر الشكل 

نات  الكربو بأّنيوضح هذاو،  δ=53.5و   δ = 52.2 ةيميائي الكات االنزياحذات كربون مع قمتي

               . وبالتالي تخرج على شكل قمتينسفور تكون غير متناظرة المرتبطة بذرات الفةاألربع

 و قمة الكربون ذات =δ ٣٫٤ كما نالحظ أيضاً وجود ارتباط متبادل بين قمة البروتون األحادية

  .N-2HC(2(  العائدة لـδ =52.8 االنزياح الكيميائي 

  

  :)NMR) D2,H1-H 1 طيف ثنائي البعد 

 ومع  مع نفسهاP-2HC(4( وجود ارتباط متبادل بين قمة البروتون الثنائية العائدة لـ ٥ يظهر الشكل

 روابط هيدروجينية للمركب مع يفسر وجود  وهذا ماδ= 4.7  الماء ءقمة البروتون العائدة لجزي

طتين بذرتي وعتي هيدروكسيل مرتب الماء ومجمءين جزيوتتشكل هذه الروابط ماب. ماءاليء جز

كما نالحظ أيضاً وجود ارتباط متبادل بين قمة البروتون الثنائية وقمة البروتون األحادية العائدة . سفورف

  . عبر الزوج االلكتروني الموجود على ذرة اآلزوتN-2HC(2(لـ  
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  EDTMP لمركب )13C-1H,2D) NMRطيف ثنائي البعد  : ٤الشكل 

  

  EDTMP لمركب )1H -1H,2D) NMR  طيف ثنائي البعد :٥الشكل 
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  : FTIRطيف الـ 

  . ١لهذا المركب عصابات االمتصاص التالية الجدول ) ٦الشكل  (FTIRأعطى طيف الـ 

  

Cm-1عصابة االمتصاص   الزمرة

OH 3419.5 
PO-H ٢٦١٠٫٦  
P-H ٢٢٩٤٫١  

O=P-O-H ١٦٦٨  
C-N ١٤٣٦٫٨  
P=O ١٢٦٢٫٢  
P=O ١١١٨٫٨  

 EDTMP لمركب عصابات االمتصاص: ١الجدول 

  

  

  
 EDTMP لمركب  FTIR الـ طيف: ٦الشكل 
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  :EDTMPالتحليل الكمي العنصري لمركب 
  

  

  القيمة الحسابية  القيمة التجريبية  %الوحدة 
N  5.30  6.17  
C 16.61  16.52  
H 5.60  4.88  

O 45.80  غير متوفرة  

P 27.28  غير متوفرة  

 EDTMPالتحليل الكمي العنصري لمركب : ٢الجدول 

  

  

  :HPLCالتحليل بواسطة تقنية 

قمة منفردة عند  وجود التحاليلتظهر  .)٧ الشكل(  HPLCدرست نقاوة المركب باستخدام تقنية الـ 

 من حمض  وطور حاملODS,C18نوع   مناستخدام عمود فصلب وذلك دقيقة ١٢بقاء استزمن 

  . ml/m 0,9سرعة تدفق ب وmmol٨   يكالكبريت
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 EDTMP لمركب  HPLCـ طيف ال: ٧الشكل 

  

  

  

  

  :MS-LC  الكتلةطيف

  EDTMP للوزن الجزيئي لمركب الـ المكافئ ٤٣٦٫١   قمة واحدة عند الرقم وجود٨ يظهر الشكل
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 EDTMPلمركب  الكتلةطيف : ٨ الشكل

  

    :X- DiffractionRay -X-شعةأاالنعراج بواسطة 

دلت النتائج على  ).٩الشكل  (EDTMPلمركب   -X-أشعةواسطة  طيف االنعراج ب دراسةتتم

  .باألدبياتمع الطيف المرجعي المنشور وجود تطابق تام بين طيف المركب 
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 EDTMP لمركب  االنعراج باألشعة السينيةطيف: ٩الشكل 

  

  

   ركلمة شك
 

نشكر األستاذ الدكتور المدير العام لهيئة الطاقة الذرية والسيد الدكتور توفيق ياسين رئيس قسم 

السيد ، الكيميائي عماد غانم للمساعدة في هذا العمل، لتشجيع المستمر إلنجاز هذا العملاء لالكيمي

  .كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل ،  NMRحاميش إلجراء أطياف الـ المحمد 
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