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 الخالصة

ونقاوة  دبمردو  (EHDP)سفونیك أحادي الهیدرات ثنائي حمض الف - 1,1- هیدروكسي- 1- انمركب إیت ضرُح 

في  99mTcبعد وسمها بـ  اإلشعاعیةیدالنیة صلهامة المستخدمة في التطبیقات الا لیةاألو والذي یعد المادة  تینلیاع

المعد للوسم  EHDPضر طاقم ُح . المطیافیةق ائباستخدام الطر  المركب فّص وُ . عملیات تشخیص العظام

و     EHDPمن مادة  mg 15الطاقم  یحتويحیث  ;من أجل تصویر العظام وفق شروط مثلى 99mTcبالتكنسیوم 

25 mg العالمیة من  األدویة راتیلدس محضر نوعیة عالیة الجودة ومطابقةأظهر الطاقم ال .من مادة كلور القصدیري

ذ كانت القیمة إ%  95عن  99mTcالوسم بـ  كفاءةزادت  .اإلشعاعیةخواص النقاوة الفیزیائیة والكیمیائیة والكیمیائیة 

المركب المرجعي  نتائج مع اً طابقت 99mTc-EHDP للطاقم لحیوياالتوزع  أظهرت دراسة .% 99.6الوسطیة بحدود 
99mTc-MDP  فضلیة تصفیة لمركب الـ أمعEHDP مقارنة مع المركب المرجعي MDP ساعات من  3بعد مرور

   .الحقن

Abstract 

Ethane-1-Hydroxy-1,1-diphosphonic acid monohydrate (EHDP) is very important 

precursor in radiopharmaceutical applications for bone diagnosis after labeling with 
99mTc, was synthesized in high yield and purity. The compound was characterized by 

spectroscopic method. EHDP kit for bone imaging after labeling with technetium 99m 

was prepared according to an optimum conditions, Each vial contains 15 mg of EHDP 

and 25 mg of stannous chloride SnCl2. The prepared kit showed high quality satisfying 

the requirements of international pharmacopeias from of physical, chemical and 

radiochemical properties. The labeling yield exceeded 95% with an average value 

99.6%. Biodistribution study of 99mTc-EHDP showed better clearance after three hours 

of injection in comparison with 99mTc-MDP kit. 
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 المقدمة

 .خصائصها الطبیةبمعروفة ال اتمن المركب مهمة جداً  فئة Bisphosphonates (BPs) ثنائیات الفسفوناتتمثل 

استخدم عدد كبیر . والتي تعتبر كعمود فقري أساسي لبنیة هذه الجزیئات  P-C-Pتتمیز هذه المركبات بوجود الرابطة

  هذه المركبات بین ومن .... من هذه المركبات لعالج أمراض العظام كداء باجیت وترقق العظام وغیرها

)clodronate ,etidronate ,onatepamidr ,risedronate ,ibandronate( . هو المكتشفة المركبات  ىأول إّن

-P  ةیتم قطع الرابط  in vivo ةالدراس ، فلدىعنه االستغناءولكنه سرعان ما تم  (PolyP)سفات الف ثالثي متعدد

O-P   هاأهم طواقم كان منعدة  اكتشافتتالى ومع مرور الزمن  .سفاتفال متعددبسبب حلمهة:   

    99mTc -PYP فسفاتال متعدد - 1

  99mTc -MDP میتیلین ثنائي الفسفین - 2

  99mTc -HMDPناتو هیدروكسي میتیلین ثنائي الفسف - 3

 -EHDP 99mTc فسفونیكثنائي حمض ال- 1,1- هیدروكسي- 1- اناالیت - 4

في دائرة  MDPلذلك تم تحضیر طواقم لـ . 99mTc -MDP طاقماستخدامًا  وأكثرهاهذه المركبات  أهممن ویعد 

  .من أجل استخدامها في تشخیص العظام هیئة الطاقة الذریة السوریةظائر المشعة في الن

نه یمكن استخدامه بتشخیص أحیث  خاصة أهمیةیملك  EHDP ـ لن مركب اأحدیثًا بقدیمًا و  أجریت أبحاثدلت 

ویبدي        .Re-188أو   Re-186عند وسمه بالـ األورامفي عالج  ستخدمیكما 99mTc  العظام عند وسمه بالـ

كما  المستعجلةفي الحاالت للتوضع  زمنًا أقلیتطلب  إذعالیة ومعدل تصفیة سریع  ةحركی EHDP-99mTc طاقم

  .أّن له القدرة على إعطاء صورة واضحةعند القیام بالتصویر الشعاعي
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  الهدف من العمل 

 (EHDP)سفونیك أحادي الهیدرات الفثنائي حمض -1,1- هیدروكسي-1-إیتانع المادة الفعالة ییهدف العمل إلى تصن

الطب النووي من  في ستخدامهال الحیوي دراسة توزعه من أجل 99mووسمه بالتكنسیوم  EHDPوتحضیر طاقم الـ 

  .جل الدراسات العظمیةأ

  یوضح الجدول التالي المواد الكیمیائیة المستخدمة :المواد الكیمیائیة المستخدمة

یائیةالصیغة الكیم المادة الكیمیائیة  Starting material الشركة المصنعة 

 - 1,1- هیدروكسي- 1-إیتان
ثنائي حمض الفوسفونیك 

 أحادي الهیدرات

C2H8O7P2 دائرة النظائر المشعة 

Ethane-1-
Hydroxy-1,1-
DiphosPhonic 

acid 
monohydrate 

(EHDP) 

 SnCl2.2H2O Aldrich  كلور القصدیري ثنائي الماء
Stannous 
chloride 

 2O(CH3CO)  ء حمض الخلبالما
ACROS 

Organics 
Acetic anhydride 

 H3PO3 Merck Phosphorous  حمض الفسفوروز
acid 

 C3H6O Panreac Acetone  أسیتون

 NaCl Merck Sodium chloride  كلورید الصودیوم

محلول برتكنیتات الصودیوم 
99m  

Na99mTcO4 دائرة النظائر المشعة Sodium 
pertechnetate 
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  :لتجهیزات واألدوات المستخدمةا

، جهاز التجفید، میزان حساس، مقیاس درجة الحموضة، الغرفة العقیمة، عداد غاما، مجمدة، يمحرك مغناطیس

مطیافیة  وجهاز NMR Bruker 400 MHz مطیافیة الطنین النووي المغناطیسي جهاز .أسطوانة نیتروجین

  .FTIR Jasco 300 E ماتحت األحمر

  ریقة العملاإلجراءات وط

  EHDP)( سفونیك أحادي الهیدراتثنائي حمض الف- 1,1- هیدروكسي-1- انإیتاصطناع مركب 

مركب التعدیالت نظرًا لتعذر الحصول على مع بعض   (B. BLASER, 1971)بحسب المرجع EHDPمركب  ُصنع

  ).الدولیة للطاقة الذریة لتصنیعھ بحسب طریقة الوكالة(ثالثي كلور الفسفور 

  

  

  

 85إلى الدرجة ) مل g ،7.12 7.74(وبال ماء حمض الخل  H3PO3) g 5.13(یسخن كًال من حمض الفسفوروز 

0Cیقّطر مزیج التفاعل بالبخار حتى زوال رائحة حمض الخل . ، ویوضع المزیج تحت االرتداد لمدة أربع ساعات

ار، حتى نحصل على بلورات شفافةیركز مزیج التفاعل بالم. من ناتج التقطیر تغسل البلورات باألسیتون , بخر الدوّ

  .%42.7، ومردود التفاعل 0C 106.6-106.3درجة انصهار المادة . وتجفف
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  :O2EHDP.H توصیف مركب

  .رة عن بلورات شفافةالمركب عبا .IRو  NMRوًُِصَف المركب باستخدام مطیافیات 

   :االنزیاحات التالیةالبروتون مع  طیف )1الشكل( یبین :1H-NMRمطیافیة  

1H-NMR (D2O): δ 1.63 (t , 3H, CH3), δ 4.88 (s, H2O) 

 

 

  

  

  

  

  

  EHDP.H2Oطیف البروتون لمركب  :  1الشكل

  )2الشكل(یعطي طیف الكربون لھذا المركب االنزیاحات التالیة  :13C-NMRمطیافیة 

13C-NMR (D2O): δ 19.16 (1C; CH3), 68.83-71.75 (1C; C- CH3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EHDP.H2Oطیف الكربون لمركب لمركب  :  2الشكل
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  )3الشكل( ف الفسفور لھذا المركب االنزیاح التاليیعطي طی  :31P-NMRمطیافیة 

31P-NMR (D2O): δ 19.84 (2P; P-OH) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  EHDP.H2Oطیف الفسفور لمركب لمركب  :  3الشكل

   )4الشكل(: یةحزم االمتصاص التال األحمر طیف مادونیظھر من  :IRمطیافیة 

IR (KBr, ν cm-1): 3448.1 (OH), 2338.8 (P-H), 1602.6 (O=P-O-H), 1142.4 (P=O). 

 

19
.8
4
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  :)EHDP( طاقمتحضیر 

  :من الطاقم داخل الغرفة العقیمة، یتم اتباع الخطوات التالیة أدناه فیال 12من أجل تحضیر دفعة مؤلفة من 

ء المخصص للحقن والمقرقر مل من الما 15، وتذاب بحجم EHDPن مادة ملغ م 375یوزن بدقة  - 1

 باآلزوت

مل  5مل من حمض كلور الماء المركز، ثم یكمل الحجم إلى  0.5في  SnCl2.2H2Oملغ من  400یذاب  - 2

  صص للحقنباستخدام الماء المخ

 المحضر طازجًا إلى المحلول السابق SnCl2.2H2Oمن محلول  µl 312.5یضاف  - 3

 7.5 یمة درجة الحموضة علىتضبط ق - 4

 ء المخصص للحقن والمقرقر باآلزوتمل باستخدام الما 25یكمل الحجم النهائي للمحلول إلى  - 5

 µm 0.22یرشح المحلول النهائي عبر فلتر  - 6

 یال/ مل 2یاالت بمعدل یوزع المحلول على  - 7

 ساعة 24لمدة الطاقم جفد ی - 8

 فظ في المجمدةالمجفدة باللصاقة الخاصة بها وتح الفیاالتتلصق  - 9

 6.5-7.0ینتج محلول بدرجة حموضة  Na99mTcO4یاالت ولدى إضافة محلول  د وموزع فيالطاقم المحضر مجفّ 

   .قابل للحقن وریدیاً 

:من الطاقم محتوى كل فیال  

EHDP.H2O  15 mg 

SnCl2.2H2O   25 mg 

http://www.saec.sy 
9

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



10 
 

 :االختبارات على الطاقم البارد

 :الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة - 

، أّن لوحظ ب الطاقم عبارة عن بودرة متجانسة  المراقبة المستمرة للدفعات المحضرة من الطاقم، وبفحص الطاقم عیانیًا

  .بیضاء اللون خالیة من الشوائب والرطوبة

مل من الماء المخصص للحقن أو المصل الفیزیولوجي لیعطي محلوًال رائقًا  3- 1یذوب الطاقم مباشرةً لدى إضافة 

  :النتائجهذه ، ویوضح الجدول التالي )7-6.5(ات حموضة تقع ضمن الحدود المسموح فیها عدیم اللون بدرج

  درجة الحموضة  االنحاللیة  الصفات الفیزیائیة  رقم الدفعة

  7- 6.5  ذوبان تام    بودرة بیضاء متجانسة 01

  7- 6.5  ذوبان تام   بودرة بیضاء متجانسة 02

  

  :Tc99mبـ  EHDP طاقمطریقة وسم 

  

  

  

  

  .لدى وسم الطاقم ى قواعد العقامة والوقایة اإلشعاعیةتراع

 .في درع رصاصي مناسب EHDP طاقمیال یوضع  - 

Na99mTcO4C PP OH

OH

OO

HO

OH

CH3

OH

EHDP

+ C

P

P

OH

OO

O

HO

O

H3C

HO
C

P

P

OH

O O

O

OH

O

CH3

OH
Tc

OH

OH

15min
2

RT
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من  العقیم والخالِ  99mمل من محلول برتكنیتات الصودیوم  mCi  /3-5میلي كوري  28- 1یحقن  - 

 .یال أثناء الوسمڤللمولدات الحرارة ویراعى عدم إدخال الهواء 

 .ام االنحالللتم ثوانٍ  10یال ڤیرج ال - 

  .ة ربع ساعة في درجة حرارة الغرفةمد تحتاج عملیة الوسم - 

  :RCPدراسة النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة 

المرتبط مع الجنات الطاقم والتحري عن حاالت  99mTcإلى تحدید نسبة  اختبار النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیةیهدف 
99mTc دام الطور المتحركیجري االختبار باستخ .غیر المرتبط والمرجع:  

  %100أسیتون  - 1

  NaCl 0.9%محلول  - 2

  :أما الطور الثابت المستخدم

1 - )ITLC-SG (Instant thin layer chromatography silica gel plates 

2 - Whatman # 1 

  :)A(یوم المرجع ستحدید نسبة التكن

كمحلول جارف على % NaCl 0.9الممیه بفصله عن بقیة المكونات باستخدام محلول و یوم المرجع سیحدد التكن

  .سم 12×  1.5األبعاد  وذ ITLC-SGالشریط الكروماتوغرافي 
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ل على بعد  یوم سمن الطاقم الموسوم بالتكن میكرولیتر 2-5السفلیة الكروماتوغرافي سم من نهایة الشریط  2یحمّ

99m .م االنتشار وفقًا للخاصیة وتترك القطرة لتجف، من ثم یغمس الشریط الورقي في المحلول الجارف حتى تما

  ).سم من النهایة العلویة 1مع ترك (وذلك حتى تصل للخط العلوي  الشعریة وشدة امتزاز المكونات الخاضعة للفصل

  .یخرج الشریط ویترك لیجف بدرجة حرارة الغرفة ثم یحدد النشاط اإلشعاعي على طوله

  

  :كمایلي Rfساب النشاط اإلشعاعي بحیث تكون قیمة تحایجري 

Rf: 99mTc-Product+Red = 1 

Rf: TcO4
- = 0 

 

  :)B(تحدید نسبة البیرتكنیتات غیر المرتبطة 

×  1.5ذو األبعاد  Whatman # 1وتحدد هذه النسبة باستخدام األسیتون كمحلول جارف والشریط الكروماتوغرافي 

ل الطاقم الموسوم وفقًا للطریقة السابقة 12   .سم، ویحمّ
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  :كمایلي Rfساب النشاط اإلشعاعي بحیث تكون قیمة تحایجري 

Rf: 99mTc-Product+ TcO4
- = 1 

Rf: Red = 0 

  

  

  
ظهارهاتحا   :ساب النتائج وإ

  :بتطبیق العالقة % R.C.Pتحسب النسبة المئویة للنقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة 

                                    R.C.P % = 100 – (A+B)                        1(معادلة رقم( 

  99mTc-Redهي النسبة المئویة لـ  A  :حیث أن

    B  المئویة لـ النسبة TcO4
-  
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الحر والمرجع  99mTc الـ ومجموع% 96للمعقد الموسوم أكبر من  % R.C.Pیجب أن تكون قیمة  ولنجاح االختبار

  .أربع ساعات من عملیة الوسممن النشاط اإلشعاعي الكلي وذلك حتى بعد % 4أقل من 

  

  :EHDPوفقًا للمرجعیات المتعلقة بطاقم احتساب النتائج  - أوالً 

تجرى ثالث . وباستخدام األسیتون كمحلول جارف) سم 12بطول (  W # 1تم اختیار ورق :   -TcO4دراسة  - 
 تجارب ویقاس النشاط اإلشعاعي باستخدام عداد غاما

 -  

  ریط الثالثالش  الشریط الثاني  الشریط األول
  %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات 

Compound+ 
Red 7653.4 99.94 Compound+ 

Red 4408.7 99.88 Compound+ 
Red 3521.6 99.89 

TcO4-  4.2 0.06 TcO4-  5.3 0.12 TcO4-  4.0 0.11 
 

  0.12  = القیمة الوسطیة  

 
تجرى . كمحلول جارف NaCl (0.9%)وباستخدام ) سم 12بطول (  ITLC-SG تم اختیار ورق:   Redدراسة  - 

 ثالث تجارب أیضًا ویقاس النشاط اإلشعاعي باستخدام عداد غاما
 

  الشریط الثالث  الشریط الثاني  الشریط األول
  %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات 

Red 4.1 0.11 Red 5.1 0.16 Red 8.5 0.23 
Comp+TcO4-  3817.2 99.89 Comp+ 

TcO4-  3123.9 99.89 Comp+ 
TcO4-  3743.3 99.77 

 
   0.167 = القیمة الوسطیة  

  
  RCPتكون قیمة ) 1(وبتطبیق المعادلة السابقة رقم 

 
 = 99.71 %  
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  :MDPطاقم وسم وفقًا لطریقة احتساب النتائج  - ثانیاً 

 وباستخدام األسیتون كمحلول جارف) سم 12بطول (  W # 3م اختیار ورق ت:   -TcO4دراسة  - 

 -  
  الشریط الثالث  الشریط الثاني  الشریط األول

  %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات 
Compound+ 

Red 5148.4 99.94 Compound+ 
Red 6170.2 99.93 Compound+ 

Red 2622.2 99.89 

TcO4-  3.0 0.06 TcO4-  4.3 0.07 TcO4-  2.8 0.11 
 

 0.08 = القیمة الوسطیة  

  
 كمحلول جارف NaCl (0.9%)وباستخدام ) سم 12بطول ( W # 3تم اختیار ورق :  Redدراسة  - 

 

  الشریط الثالث  الشریط الثاني  الشریط األول
  %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات   %  ثانیة/العدات 

Red 31.3 1.32 Red 24.6 0.55 Red 41.5 0.73 

Comp+TcO4-  2328.7 98.68 Comp+TcO4-  4460.4 99.4
5 Comp+TcO4-  5613.8 99.2

6 
 

 0.87  = القیمة الوسطیة   

  
 RCPتكون قیمة ) 1(وبتطبیق المعادلة السابقة رقم 

 = 99.05 % 

  

  :ة الطاقموصالحی RCPدراسة النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة 

مكانیة حقنه للمرضى  یةللتأكد من ثبات الكیمیائیة لنقاوة  تدرس ا، )2-الجدول (لمدة تزید عن ثماني ساعات الطاقم وإ

ن النقاوة الكیمیائیة أحیث یظهر هذا الجدول في درجة حرارة المخبر،  لكامل الدفعات المدروسة للطاقماإلشعاعیة 
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 EHDP، األمر الذي یثبت أن لطاقم %99.48بقیمة وسطیة % 99.68و% 99.28اإلشعاعیة تراوحت بین 

  .المحضر ثباتیة ألكثر ثماني ساعات

لطاقم  النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة تدرس    Shelf Lifeد وتحدید مدة تخزینه لدراسة صالحیة الطاقم المجفّ 

EHDP  میائیة اإلشعاعیة قد تراوحت بین ن النقاوة الكیأ ت النتائجأظهر  .كل شهر ولمدة عام كاملدوریًا بمعدل

  ).3الجدول ( %99.58وبقیمة وسطیة % 99.88و  99.32%

  شهر 14دلت دراسة النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة أن الطاقم ثابت لمدة تزید على كما 

  

  

  

  

  

  

  

  RCPدراسة النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة :  2جدول 

 

 

  

  % RCP  )ساعة(الزمن 

0  99.51  
1  99.36  
2  99.42  
3  99.65  
4  99.51  
5  99.68  
6  99.40  
7  99.28  
8  99.55  

24  91.72  
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  EHDP طاقمصالحیة :  3جدول 

  :الحیوياختبار التوزع 

في العضو الهدف وفي األعضاء األخرى المحتمل  99mTcیهدف االختبار إلى دراسة نسبة توضع الطاقم الموسوم بـ 

العضو إلى النشاط اإلشعاعي  ویعبّر عنه بالنسبة المئویة للنشاط اإلشعاعي المتوضع في ،التوضع بها من الجسم

  الجسملكامل 

بشكل نوعي في عظام الجرذان وفي المرجعي  99mTc-MDPطاقم و  99mTc-EHDPلطاقم  الحیويدرس التوزع 

األعضاء األخرى المحتمل التوضع بها، وذلك لتحدید مقدرة العظام على االحتفاظ بالطاقم الموسوم إضافة إلى 

 . ر روتینيدراسة التصفیة الدمویة كاختبا

  99mTc-EHDPلطاقم  الحیويدراسة التوزع  - 1

یحقن . بعمر شهرین) غرام 175-250(بوزن یتراوح بین  Wistar hanجرذان من النوع  ستةستخدم في الدراسة ت

عبر  99mTc-EHDP الطاقممن میكروكوري  200- 100بنشاط قدره ) تحت التخدیر باإلیتر اإلیتیلي(كل جرذ 

 %النقاوة الكیمیائیة اإلشعاعیة  )شهر(الزمن 

1        04-2011 99.71 

          205 -2011 99.45 

3        06-2011 99.88 

4        10-2011 99.62 

5        11-2011 99.51 

6        06-2012 99.32 

 99.58 القیمة الوسطیة
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. ساعات من حقن المادة المشعة ثالثبعد و بعد ساعة المتبقیة  ةوالثالثاألولى  ةالثالثجرذان التقتل . الورید الذیلي

كما تعزل  –الذیل  –المثانة  –الدم  –الكلیتان  - الكبد –عظم الساق  –عظم الفخذ : التالیة األعضاءتنزع وتفصل 

  .باقي الجثة

ویتم التعبیر  GMMA MÜVEK NK-360 لطرازغاما ذو اباستخدام عداد  عضویقاس النشاط اإلشعاعي لكل 

بالنسبة المئویة للنشاط اإلشعاعي المتوضع في العضو إلى النشاط اإلشعاعي لكامل عن نتائج النشاط اإلشعاعي 

 وذلك 99mTc-EHDPللجرذان المحقونة بطاقم  الحیوينتائج اختبار التوزع  )1-المخطط (یبین  .ID% األعضاء

في حین كان  في عظام الجرذانلطاقم لنوعي التوضع التدل النتائج على . الحقن وثالث ساعات منبعد ساعة 

  .%5في الكبد والكلیتان أقل من الطاقم  توضع

  
  وثالث ساعات من الحقنبعد ساعة  99mTc-EHDPلطاقم  الحیويالتوزع : 1مخطط 

المحضر بدائرة  99mTc-MDPصیدالنيمن أجل معرفة فیما إذا كانت هذه النتائج جیدة قمنا بمقارنتها مع الطاقم ال

   .النظائر المشعة والمستخدم في الطب النووي
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 99mTc-MDPدراسة التوزع البیولوجي للطاقم  - 2

یحقن . بعمر شهرین) غرام 175-250(بوزن یتراوح بین  Wistar hanجرذان من النوع  ستةتستخدم في الدراسة 

عبر الورید  99mTc-MDP الطاقممن میكروكوري  200- 100ره بنشاط قد) تحت التخدیر باإلیتر اإلیتیلي(كل جرذ 

  .  99mTc-EHDP كما في حالة طاقم عضاء ألوتفصل اتقتل الجرذان . الذیلي

وثالث ساعات بعد ساعة  99mTc-MDPللجرذان المحقونة بطاقم  الحیوينتائج اختبار التوزع ) 2- المخطط (یبین 

  :من الحقن

  
  وثالث ساعات من الحقنبعد ساعة  99mTc-MDP لطاقم الحیويالتوزع : 2مخطط 

  

ثالث ساعات و وذلك بعد ساعة  99mTc-MDPو  99mTc-EHDPلطاقمین الحیوي لكل من اقورنت نتائج التوزع 

  ). 4و  3المخطط ( من الحقن 
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  بعد ساعة من الحقن 99mTc-MDPو  99mTc-EHDPللطاقمین  الحیويالتوزع :  3 مخطط

  

  ساعات من الحقن ثالثبعد  99mTc-MDPو  99mTc-EHDPللطاقمین  حیويالالتوزع :  4مخطط 
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 النتیجة والخالصة:

ُحضرت .    NMR, IRالمطیافیةق ائف المنتج باستخدام الطر ّص وُ . بمردود ونقاوة جیدة EHDPُصنع مركب الـ 

ت نتائج التوزع الحیوي ، وقورنودرس توزعها الحیوي عند الجرذان 99mطواقم صیدالنیة للمركب ووسمت بالتكنسیوم 

  .        99mTc-MDPمع الطاقم المرجعي 

في عظم الساق والفخذ بعد ساعة واحدة من الحقن یماثل  99mTc-EHDPأّن توزع طاقم ) 3- المخطط (یتبین من 

  .99mTc-MDPتقریبًا ماهو علیه لطاقم 

ث ساعات من الحقن یملك معدل بعد ثال 99mTc-EHDPأّن طاقم ) 4- المخطط (أظهرت نتائج التوزع الحیوي و 

  .99mTc-MDPطاقم من معدل تصفیة % 75أي بنسبة أكبر بمقدار %  0.46تصفیة للدم قدره 

في كل من الكبد  99mTc-MDPلطاقم أقل منها  99mTc-EHDPوفي كافة التجارب یالحظ أّن نسبة توّضع طاقم 

بعد ثالث ساعات من الحقن یعطي  99mTc-EHDP وهذا بدوره فإّن التصویر الشعاعي باستخدام طاقم. والكلیتان

أفضلیة استخدام طاقم بمعظم األدبیات المنشورة وهذا یطابق تمامًا ما أكدته صورة شعاعیة واضحة لتصویر العظام، 
99mTc-EHDP  99بدیًال عن الطاقم المرجعي عند اإلنسانmTc-MDP . نشجع على البدء بتحضیر الطاقم فإننا

 .الطب النوويمشافي خدامه في للبدء باستوتوزیعه 
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  :كلمة شكر

 جیعهعلى تشهیئة الطاقة الذریة لعام المدیر العثمان  إبراهیماألستاذ الدكتور للسید  الجزیل شكرنتوجه بال

الغرفة في  EHDPطاقم  ماهلتحضیر والسیدة رنا قطون السید محمد قولي كما نشكر . المستمر إلنجاز هذا العمل
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