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T r a n s l a t i o n from Hungarian 

RADIOPHARMACONS FOR BONE DISEASE DIAGNOSTICS 

G.Tar jan .Z .Kar ika . I .Pa l . J .Torko .M.Fuzy .P .Nj ru l -Toth 
Magyar Trauraatologia ,19(1976) ,146-151 

or 
In Hungary until recently mainly ^Sr has been used for the scinti

graphy of bones. In view of the inconvenient physical characteristics of 
this isotope there has been a world-vide search for better agents [8,7,2]. 
In Hungary the following products have been obtained and diagnostically 
tested for this purpose:85SiCl2,153Sm-EDTA[5],l69Yb-citrate[6],99mTc-pyro-
phosphate[4] ,99niTc-HEDSPA[9]. 
Table 1: 
8 5 S r C l 2

 1 5 5Sm-EDTA 1 6 9 Yb-citrate 99inTc-pyrophosphate 
salt complex complex complex 
cation cation cation 

Ca5(P04)3OH 

We want to point out some essential pharmacological and physical charac
teristics of these domestic osteoindicative radiopharmacons. The strontium 
compound is a salt,the other four are complexes,of which the Sm and Yb are 
unstable in vivo,i.e. the metallic nuclide is split off inside the organ
ism. The table shows the most important crystalline component of the in
organic fraction in bones:hydroxyapatite. Its radicals can be substituted 
by radionuclides. Sr,Sm and Yb as cations can substitute the Ca,while the 
phosphate or diphosphonate complexes are formed by chemosorption [3]. 

The osteospecific radiopharmacons accumulate at locations of increased 
osteoblastic activity in cases of bone disease. This means that the method 
is not pathognomic since a bone callus or arthritis also show an accumula
tion on the scintigram similarly to,for instance,an osteogenic sarcoma. The 
main advantage of the test is a muchlearlier detection of pathogenic altera
tions in bones,before the 20-50% calcium concentration necessary for X-ray 
detection is reached [1]. 

Next we shall compare the physical characteristics of our preparations. 
The most widely used, 'Sr and 99mTc,have almost equal photon yields(graph 1 
but in terms of useful photon yield 9 9 m T c of 140 keV energy is clearly 
superior as the 508 keV photon of 7Sr is absorbed to a much smaller ex
tent by the usual crystal thickness. 

Further data refer to the radiation doses. As far as the required in
jected activities are concerned che dose received by the osseous system 
from 9^°Tc pyrophosphate or diphosphonate is 14 times smaller than from 



8^Sr,9 times smaller than from 1 5^Sm and 50# less than from 1 8 F which 
used to^fconsidered best. (Graph 2: Radiation dose.Rad/injection. Upper: 
bones.lower:vhole body). The reason for this is that the half-life of 
9 9 nTc is 6 hours and it has no 0 emission,while of 5Sr it(il632 hours and 
of 5^Sm 47 hours and both have significant P emissions. 

Our group has tested all the above osteoindicative isotopes: Sr in 140 
cases,1'5Sm in 40, ^Yb in 23 and 99mTc-pyrophosphate in 10 cases. Without 
clinical analysis we present a scintigram for each,obtained with the .same 
scanner (SELO DS-7) at optimal adjustment. 

1. X-ray of K.P.,a woman suffering from osteomyelitis femoris(fig.1). 
With ^Sr there is marked accumulation at the corresponding location, 
but also much scattered radiation and poor definition(fig.2) . 

2. Patient T.K.,X-ray shows metastasis of struma maligna pelvicus. The 
scintigram was made with 55Sm-EDTA. Sharp contrast and abundance of de
tail are evident,r.ainly owing to the easily collimatable 140 keV photon 
(fig.3-4). 

3. O.H.;X-ray vaguely indicates a pathologic lesion in the left humerus. 
The scintigram with "Yb-citrate shows only slight ac^uraulation(fig.5-6). 
4.Krs.&.H.,the diagnosis was osteomyelitis ala ilei l.d.. High accumula
tion of y y m T c pyrophosphate in the hipbone resulted in marked concentra
tion in the diseased section (fig.7-8). 

Subseouently we have tested some new osteospecific radiocomplexes. 
Table 2: Accumulation of osteoindicative phos-ohate complexes 

bone/muscle 
153 y Sm-nyrophosohate 53 
I69vb 

-pyrophosphate 148 
99mTc-HED3PA 77 
Despite their high bone/muscle distribution ratio the first two have not 

proved suitable for human application as they show considerable ac
cumulation in the liver and kidneys. Apart from interfering with bone ex
amination this subjects the internal organs to excessive radiation doses. 
However,99mTc-HEDSPA,introduced by Subramanian,has fully justified the 
hopes it gave rise to. The domestic product ha?- shown satisfactory organ 
distributions in animal experiments (e.g. bone/liver=15,bone/spleen=22, 
bone/lungs=34,bone/muscle=71 ,bone/blood=28,bone/kidney=2.50),which have 
been confirmed by the Anger-camera image(fig.9). 

Our last case(J.K.) was a woman suffering from lymphogranulomatosis. 
Examination of the suine was carried out with 99mTc"HEDSPA(hydroxy-ethyl-
idene diphosphonate). The scintigraphy indicates probable infiltration of 
the vertebrae D X-XI before any X-ray manifestation(fig.10-11). 



From the above we can conclude that among the osteotropic isotope 
products tested and partly already marketed in Hungary yymTc-HEDSPA and 
•'yaPc-pyrophosphate have the most advantageous characteristics. Both are 
suitiiule for the detection of pathologic processes causing reactive bone 
proliferation or increased turnover. Their excellent detectability is 

1 S3 only approximated by ^Sm-EDTA,which is inferior in other respects. Owing 
to their low radiation doses they can be used for the examination of young 
patients too. In view of the short half-life and freouent repeatability of there is s potential for investigating the assimilation^bone transplants. 

Figures: 
1. Between the medial and distal thirds of the femur a rarefication of 

indistinctpontour and a periosteal deposit appear 
2. Scintigram after administration of 200 \iP± w S r iv. 
3. On the right os Dei several lytic necroses,in medial direction marked 

sclerosis can be seen 
4. Scintigram with 1.10 nCi ^Sm-EDTA iv. 
5. Soft-part shadow of left humerus parossealis of /rreater intensity than 

that of right 
6. Scintigram with 757 \x0± 169Yb-citrate iv. 
7. On right os ilei extensive shadows of high intensity showing sclerotic 

structure 
8. Scintigram with 3.40 mCi yymTc-pyrophosphate iv. 
9. Scintillation (Anger) camera image of rat given 300 *iCi "9Tc-HEDSPA iv. 
11. Scintigram with 4.0 mCi 99raTc-HEDSPA iv. 
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Radiofarmakonok a csontbetegségek diagnosztikájában 
T A K J . i X .; Y 0 R i; Y i!r.. K A R I K A Z S I S M O S D dr . . P Á L I M R E* . 

T i l R K Ö J Á N O S . F C Z Y M Á R T O N <ir.. -V V l ' L I Ú T H P Á L lir. 

Hazánkban a csontrendszer scintigraphiás vizsgálatára, egészen a legutóbbi 
időkig, legáltalánosabban a s 5 Sr-t használták. Ezen izotóp előnytelen fizikai 
tulajdonsága ösztönözte világszerte az előállítókat megfelelőbb készítmények 
kidolgozására [8. 7. 2]. Magyarországon is előállították a következő, a diagnosz
tikában kipróbált készítménveketf 8 iSrCI„. l 5 SSm-EDTA [5]. "»Yb-citrát [6], 
W mTc-pyrophosphat [4], W mTc-HEDSPA [9]. 

1. táblázat 

"SrCl-
só 
kation 

'"Sm-EDTA 
komplex 
kation 

l c'Yb-eitrát| "mTc-pyrofoszfát 
kompleK I komplex 
kation 

CajíPOjjOH 

A hazai, új csontkereső radiofarmakonok egy-egy lényeges farmakológiai és 
fizikai tulajdonságára kívánunk rámutatni (1. táblázat}. A stroncium vegyület 
só. a többi négy komplex, amelyek közül a szamárium és ytterbium in vivő in
stabil, tehát a fémnuklid a szervezeten belül lehasad. Az ábrán feltüntettük 
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I. grafikon 

"Jelenlegi munkahelye: Magyar Néphadsereg Egészségügyi Síolgálat. 
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a csont anonranikus állományának legfontosabb kristályos alkatrészét a hvdro-
xiapatitot. Á hydroxiapatit gyökeinek helyibe történik meg a radionuklidok 
beilleszkedése. A stroncium, a szamárium és az ytterbium kationként visel
kedve a hydroxiapatit kalciumát substituálják. a foszfát, ill. difoszfonát 
komplexek pedig kemiszorbcióval deponálódnak [3]. 

A fenti csontkereső radiofarmakonok a csontbetegségekben ott akkumulá
lódnak, ahol fokozott osteoblast működés van. E jelenségből következik, hogy 
a módszer nem patosnorrikus. ugyanis egy csont-callus vagy arthritis a scin-
ticramon éppen úiry fokozott halmozást mutat, mint pl. az osteogen sarcoma 
A vizsgálat lesfőbb értéke viszont az. hogy már sokkal korábban kimutatja 
a kóros' csontelváltozást, mielőtt az. a röntgenfelvételen a láthatóvá váláshoz 
szüksésres 20—50°'„-os kalcium tartalom változást okozná [1]. 

A továbbiakban az eirves készítménvek fizikai tulajdonságait hasonlítjuk 
össze. A legáltalánosabban használt S 3 Sr és »*mTc csaknem azonos gamma
foton hozammal rendelkezik (1. emuikon), de a hasznos fotonhozam szempontjá
ból kétségtelen a 14n keV-es energiájú """Te előnye, mivel a s í Sr . 508 ke\ -es 
fotonja a~szokásos kristály vastagság esetén sokkal kevésbé nyelődik el. 

A további adatok a sz"ervezet" sugárterhelésére vonatkoznak. Ezekből kitű
nik, hocv a szükséires. injektált aktivitasokat figyelembe véve a »»mTc-pyro-
foszfat.' 'illetve difoszfonát a 8 3Sr-nél tizennéeyszer. a l i 3Sm-náI kilencszer, a 
korábban legjobbnak tartott 1 8F-náI pedig 50%-kal kevesebb sugárterhelést ad 
a csontrends'zerre vonatkoztatva (2. grafikon). A fentieket az magyarázza, 
hosry amis a " m T c fizikai félideje hat óra és béta részecskét nem emittál. 
a "Sr fizikai félideje 1632 óra. a 1 5 3Sm-é 47 óra és mindkettő jelentős béta 
emisszióval rendelkezik. 

Részlegünk a felsorolt csoiukereső izotópok mindegyikével végzett vizsgala
tokat: "Sr-tel 140. 1 5 3Sm-mal 40. l«»Yb-cel 23 és »»-"Tc-pyrofoszfáttal 10 
esetben. Klinikai elemzés nélkül bemutatunk egy-egy scintitrramot. amely a fel
sorolt izotópok egyikével készült, ugyanazon scannerrel (SELO DS") . adott 
esetben optimális gépbeállítással. 

1. P. K.-né osteomvelitis femorisban szenvedő nő röntgenfelvétele (1. ábra). 
s sSr-teI végezve a vizsgálatot, a megfelelő helyen ugyan kifejezett halmozási 
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1. ábra 
1. ábm A jemur kíjzépnő e> ••ii-iztáli* l.-tr-

'2. tihra. Scutt><;r>'tni. Jttfi r.. -•• 

2. ábra 
• nk határán !<»<o*'*iott xztlú ritkulás 
•* r-iziciheró 

, J.>> ír. wiáxti után 

'•2L -M&í 
3. ábra 4. ábra 

3. ábra. A jobb nt iiein *zámon hjtir.nn rstmtrm-z'.itlá*, eltol mediálixrin fokozott seleront 
ÍOti-M<i 

4. ábm. Srinti'imin, 1.10 mC. •iiSm-EDTA ír. riHáin után 

többletet látunk, de feltűnő a jelentő:* szór: .sugárzás és a nem eléggé körülírt 
jelleg (2. ábra). 

2. K. T.-nél struma maligna pelvicus metastssisa látható a röntgenfelvételen. 
A scintigram 1 MSm-EDTA-val készült. Szembetűnő .az éles kontraszt és részlet
gazdagság', amely elsősorban a l ! ,S'ni jói kollimálható 140 keV-es fotonjának 
köszönhető (3—4. ábra). 

3. H. Gy.-nél a röntgenfelvételen csak -ejthető a bal felkarcsont patológiás 
elváltozása. ""Yb-citráttal a scintiirramon :?ak csekély halmozási többlet lát
szik (5—ti. ábra). 
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3. aora •>. aors 
->. 'ihrn. .1 .">.;; •.•tw*ni* :• ;r //,'.< i-ii;itrt.iz ár»>i',k'i i _ >rth!": kérxsl intenzivebb 

n. ibrii. Sr,,.;. :- • • . '.',? •„,,rnCi lf,Yb-ri!r<t( ••: iHti-i illan 

« 

7. ábra S. ábra 
'. ábrrj. A j'ibb <>* •Iriii trrj'Htlni'.'. <ríerotikw> izerkezetel mutitn intenzív árnyékok láthatók 

<i. nhrn. Srinti'/r:n.. .',.41) mCi nTc-pyrofo*zfát i'\ ritiana után 

0. (ihrn. I'tttkriniiri'il ke*zult *rn,:-iiiiti<'i* t .Inger) kameráit Jeirttel ."'/" imcroCi '"Te
ri F. DSf'.l ír. iniána után 
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10. ábra 10a ahrn 11. ábra 
11. akrn Scintigrnm. 4,0 mCi n">Tc-HEDSPA ir. idámi után 

4. H. Gy.-né diagnózisa osteomyelitis ala iiei I. d. volt. AWmTc-pvrofoszfát 
kitűnően halmozódva a medencecsontban. Kifejezett dúsulást mutat a beteg 
szakaszon í"—3. ábra). 

A legutóbbi időkben újabb csontkereső radiokomplexeket próbáltunk ki 
(2. táblázat). A Sm és Yb-pyrofoszfát megoszlásuknak előnyös csont/izom 

2. táblázat 
Ciontkeresó fo*zJJt komplexek akkumulációja 

csont, izom 

'"Sm-pvrofosxfát 58 
'"Vb-pvroíoszfát 14S 
"mTc-iíEDSPA 77 

aránya ellenére humán alkalmazásra nem kerültek, mert mindkettő jelen
tős mértékben halmozódik a májban és a vesében. Ez a jelenség azon túl hogy 
a törzs csontjainak a vizsgálatát megnehezíti, a zsigeri szerveket felesleges su
gárterhelésnek teszi ki. A Subramanian által bevezetett ""Tc-HEDSPA 
(hydroxi ethyliden-difpezfonát) viszont teljes mértékben beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Állatkísérletekben a hazai előállítású készítmény is 
megfelelő .«ervmegoszlást mutatott (pl.: csont/máj = 15, csont/lép = 22. 
csont/tüdő = 34. csont/izom = 7I. csont/vér=2S, csont/vese=2.50). amelyet az 
Anger-kamerás kép is alátámasztott* (9. ábra). 

Utolsó esetünket (K. J.-né) — lymphogranuiomatosisban szenvedő nő ge
rincét — már • '"Tc-HEDSPA-val vizsgáltuk. A scintigraphia a rontgenjelek 
manifesztálódása ;ló'tt már valószínűsíti a D X—XI csigolyák korai infiltrált-
ságát (10—11. ábra). 

A bemutatottak alapján egyértelmű következtetést vonhatunk le. Hazánk
ban az eddig kipróbált és részben forgalomba kerülő csontkereső izotópkészít
mények közül a WmTc-HEDSPA és MínTc-pyrofo!=zfát rendelkezik a legelőnyö-

* Ezúton kuszönjük (Ir. Sjrnknvír* Miklós főorvoü lirmik (OII) u nrintilliitiós (Anerr) 
kanif-nis frlvctrl rikrózitiwf. 
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sebb tulajdonságokkal. .Mindkettő alkalmas a reaktív csontképződést, vaey 
fokozott turnovert okozó — esetleg még okkult — patológiás folyamatok ki
mutatására. Jó detektálhatóságukat a '^Sm-EBTA csak megközelíti, de egye
bekben elmarad azoktól. Az alacsony sugárterhelés miatt felhasználhatók fiatal 
betegek vizsgálatára is. A rövid felezési idő és a gyakori ismételhetőség felveti 
a csont-transzplantátumok beépülés-vizsgálatának lehetőségét is. 

Összefoglalás 
A szerzők a reaktív csontelváltozások kimutatására alkalmas hazai előállí

tású ruiiofarmakonokat ismertetik (*i5rCl.=StronciumkIorid. li3Srn-EDTA = 
Szamárium-ethylendiamintetraacetat. '"Yb-citrat = Ytterbium-citrat. ***Tc-
HEDSPA = Technetium-hydro3Ü-ethylen-difoszfonát. •••Tc-pyrofoszfát) és be
mutatják az általuk nyerhető scintigraphiás felvételeket. Kísérletes vizsgálatok 
alapján kiemelik a ""Tc-HEDSPA számos előnyét és azokat a lehetőségeket, 
amelyeket az okkult csontelváltozások "felderítésében, a fiatal korú betegek 
vizsgálatában és esetleg az osteo-transzplantáció esetében nyújthat. 
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i T a p « H. >K. K a p M K a, H. n a .1, R. T c p x é. M. 0 » 3 H , IX H n o .1 -
T A T : Paouo$apMOKOHm t ÓutUHOcmuxe KOCOIHMX saóoAeiaHuú 

Arropu fU.naraioT pa3M0$ap.«aKOHw onttcneHMoro npotissoarrsa. n-HroiHwe ű.i" 
suns.ieHHX peaKTiiiHWxjKOCTHWx mMtHtHHft ("SrCl. =Stroncium-chlorid. -"Sm-EDTA » 
Sanarium-ethylendiamin-tetraacetat. "*Yb-citrat - Ytterbium-citrat, ""Tc-HEDSPA » 
Terhnetium-hyciroxi-ethylen-diphosphonat, •""Tc-pyrophosphate) H noKa3wsacT nc/ivtar-
Mwe cuHHTMrpaMMw. Ha OCHOMHHH peav.ikTaTOt 3KcntoHMtm>>ihHux HccieaosaHiift noj-
tepKHMioT p«a noeHMyuiecn ***"Tc-HEOSPA H B <cacTH0CTH s oTHouiexHH •wna.iíHHfl 
CKpMTWX KOCTHMX H3MCHeHHft, OÓCICaOSaHMA MOJIOHHX ÖO.IbHMX (I. I03M01KH0, nOH OCTeO-
TpaHcn.iaHTauH«x. 

T a r j á n . Oy., K a r i k a . Zs., Pá? . I.. T ö r k ő , J.. F ü » y , M. and X y ú l -
T ó t h, P.: The utt of raiiiopharmacon*far tht treatment cf bont dirtatti 

The radiopharmacons prodteed in Hungary and suitable for the demonstráción of 
reactive boné alteration* are discussed by the authors. These pharmacons are the fol-
lowing: M$cCl. = .Strontiumchloride, , MSm-EDTA»Samarium ethylendiamintecraacr-
tate, , wYb-citrute » Yuerbium-citrate, »»™Tc-HEDSPA - Technetium-hydroxy-ethy-
lene-diphosphonate, "•"Tc-pyrophosphate. The scintigraphic pictures obtained by the 
(ise of these radiopharmacons are presented. On the basis of their experimentál evimi-
nations the numerous advantuges of the use of ••"•Tc-HEDSPA are póinted out nml the 
possibilities are outlined. which are to be obtained in the detection of occuit boné alte'-
arions, in the examination of juvenile patienu and perhaps in the case of osteotransplun-
tation. 

Gy. T a r j á n . Zs. K a r i k a . I. P á 1. J. T ö r k ő , M. F ü l y und P. X y ú I-
T ó '. h: Raiiiophnrmnka in tier DiagnirMik dtr Knoehenkrankhttten 

Für tlen Xachweis reaktiver Knochenveránderuneen geeíenete. einheimisch herge-
stellle Radiopharmaka f"*SrCI-»Strontiumchlorid. '"Sm-EDTA »íamariiim-athylen-
diamintatrr.dzetut. '"Yb-zitral • Ytterbiumiitrnt. w">Tc-HED5PA » Technetium-
hydrox'-ethylen-iliphosphonat,••n»Tc-pyrophcsph«t) werden unergeben, und die mit 
ihrer -filfe géwonnfnen srintieruphinche'n Aufnuhmen werden de'irionstrirrt. Anfcrund 
••xner mentéller UntersuchunRen werden die /uhlreichrp Vortrile cles ••'"Tc-HEDf'I'A 
liervo.ijehoben sowir diejenigen .Möglichkeiten, >lie diese ^ubstanz in der Differrnzial-
•liaRnosi.:k vererhiedener Knorhenvrránderungen, in der t'ntersuchting jiigendlicher 
Putienten u.'il eventuell itn Fali von Osteotranspluntution bieten künn. 

is: 


