
Risalah Pel1emuan Ilmiah Penelilian dan Pengembangan Teknologi IsOlop dan Radias~ ,,(XX)

PERBANDINGAN DUA FORMULA RADIOFARMAKA SmIK OTAK
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ABSTRAK

PERBANDINGAN DUA FORMULA RADIOFARMAKA SffiIK OTAK "mTc-ESD BESERTA
KARAKTERISTIKNY A. Telah dibuat sediaan 99mTc-ESD dengan dua macam fonnula, yaitu fonnula I clan
fonnula ll. J(edua fonnula terdiri dari dua bua kit-kering, dirnana yang pertama mengandung ligan penukar dan
yang kedua mengandwlg ligan utanla yaitu 1,I-etil sis_-l-.- dirner (ESD). Terdapat perbedaan jenis ~ penukar
antara fonnula I dan ll, dim~onnula I ~gunakan ~a~o~~~t (Ca-GHA) sedangkan fonnula II
menggwlakan N~ diamin tetra asetat (Na-EDTA). Pada kertas~Kedua fonnula tersebut
dibandingkan dengan mengamati komposisi, kemurnian r~a, kestabilan dan biodistribusinya dalam hewan
coba t~2!!h.~~istar. Jumlah senyawa Na-EDTA sebagai li~ukar difiutuhkil:iijiiUlIlebih sedikit
(200 ~g) dari pada senyawa Ca-GHA (20 mg). Kit-kering fonnula II menunjukkan kestabilan yang lebih baik
dari pada kit-kering fonnula I, tetapi setelah dalan1 bentuk sediaan 99mTc-ESD kestabilan kedua fonnula sarna,
yaitu masih tetap stabil sampai 4 jam bila disimpan pada suhu karnar. Biodistribusi di dalam tubuh tikus putih
galur Wistar, penangkapan clan ekskresinya dalam otak binatang tersebut kedua fonnula menunjukkan basil yang
hampir sarna, tetapi msio penangkapan otak/darah fonnula II menunjukan basil yang lebih tinggi. Karakteristik
lain yang berbeda dari kedua fonnula adalah lipofilisitas dan ikatan protein plasmanya, dimana log P dari fonnula
I 1,4 dan ikatan protein plasma S7,42 :!: I,S % sedangkan log P fonnula II I,OS dan ikatan protein plasma 27,62 :!:
I,S %.

ABSTRACT

COMPARATION lWO FORMULA OF 99mTc-ECD RADIOPHARMACEUTICAL AND THEIR
CHARACTERISTICS. Two alternative formula of 99mTc-ECD radiopharmaceuticals had been done, they are
formula I and formula n. Both fonnula consisted of two dried kits, where the first dried kit contained the
eXChaIlge ligand and the second kit contained the primary ligand l,l-ethyl cysteinate dimer (ECD). There was the
different of the exchange ligand between formula I and formula n, where the formula I used Ca-glucoheptonate
and the fonnula n used Na-EDT A (Na-ethylene diamine tetra acetic acid). In this paper, both formula were
comparaized included the formula composition, the radiochemical purity, the stability, their characteristics and
the biodistribution in experimental animals white rats Wi star. The capability of Na-EDTA as exchange ligand
was stronger than Ca-glucoheptonate. Although the stability of 99mTc-ECD from both formula were similar (4
hours at room temperature ), but the stability of the dried kit of formula n (6 months) was better than the formula
I (only 6 weeks). The biodistribution of both formula in experimental white rats Wistar shows the similar results,
but the brain-blood accwnulation ratio of formula n was higher than formula I. The other differences of their
characteristics were the lipophilicity and the plasma protein binding, where the log P and plasma protein binding
respectively oftormula I and formula n were 1,4 and 57,42:!: 1,5 %; 1,05 aIld 27,62:!: 1,5 %

PENDAHULUAN karboksilat yang akan bertindak sebagai senyawa antara
dalam pembentukan teras oxo daTi Tc-99m(V) dan
kemudian karena sifatnya yang labil, teras 99rn Tc=O ini

akan diberikan kepada molekul ESD sehingga terbentuk
senyawa 99rn Tc-ESD yang berada pada flakon kit kering

kedua sebagai ligan utarna [5,6J.
Dua senyawa golongan asam karboksilat yang

digunakan sebagai ligan penukar adalah kalsium
gltlkoheptonat(GHA) dalam formula-I dan natrium etilen
diamin tetra asetat (EDT A) dalam formula-II. Karena itu
sampai saat ini ada dua buah formula aJtematif untuk
pembuatan sediaan 99rnTc-ESD [1,3,4.J.

Pada penelitian ini dicoba untuk membandingkan
kedua macam formula tersebut dilihat dari
karakteristiknya seperti kemumian radiokimia, kestabilan
sediaan 99rnTc-ESD pada saat penyimpanan beberapa jam
setelah penandaan, kestabilan daTi kit-kering ESD setelah

Radiofannaka untuk tujuan sturn perfusi otak
99rnTc-I,I- etil sisteinat wIller (99rnTc-ESD) telal} banyak
difonnulasi daD diproduksi oleh beberapa negara di dunia
tennasuk Indonesia. Komposisi dari sediaan ini
bennacam-macam baik isi maupun teknik pembuatan kit-
nya. Sebagian negara seperti Thailand membuat satu dan
tiga macron kit-kering, tetapi Chilli1 menggunakan dua
macron kit, yang semlJanya bertujuan agar dapat
menghasilkan suatu sedia.1O 99mTc-ESD yang unggul dan
ideal bagi tujuan sturn perfusi otak [1,2].

Beberapa peneliti di PPTN-BATAN [3] mencoba
menguasai teknik fonnulasi untuk pembuatan sediaan
tersebut yang dirancang terdiri dari dua buah kit-kering.
Flakop kit-kering yang pertama mengandung ligan
penUkar yang terdiri dari senyawa-senyawa asam
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disimpan beberapa waktu pada suhu -15 °c, lipofilisitas,
besarnya ikatan protein plasma, biodistribusinya di dalam
hewan coba, pola penangkapan-ekskresinya (uptake-
clearence) di dalam organ otak hewan coba, blood
clearence dan rasio penangkapan dalam otak dan darah
[2,7].

Kestabilan kit-kering ESD
Kit-kering ligan penukar ~an kit-kering ESD yang telah
selesai dikeringkan dengan pengering vakum. disimpan
dalam lemari pendingin pada subu -15 °C. Untuk
menentukan kestabilan kit-kering tersebut, pada waktu-
waktu tertentu. diamati wama. bentuk. ball sediaan serta
diuji kemurnian radiokirnianya.Diharapkan kedua sediaan ini dapat memenuhi

kriteria sediaan rndiofannasi yang dapat dipasarkan
sebagai sediaan untuk studi perfusi otak. Perbandingan lipofilisitas sediaan 99mTc-ESD

Sediaan 99mTc-ESD daTi masing-masing fonnula
sebanyak 5-100 1-1.1 ( (tergantung dari besamya aktivitas)
dicampur dengan 2000 1-1.1 NaC1 fisio1ogis (pH=?,4) dan
2000 1-1.1 n-oktano1, kemudian dikocok dengan pengaduk
vortex selama 5 menit. Setelah itu disentrifugasi pada
3000 rpm selama 10 menit. Masing-lnasing rase organik
dan air diambil 5-100 1-1.1 daD dicacah. Besamya
1ipofi1isitas sediaan dapat dihitung dari koefisien partisi
oktanol/air dengan rumus:

BAHAN DAN PERALA TAN

Besamya cacahan rasa oktanolLipofilisitas = Koef. -
partisi OktanoV Air (P) -

Bahan yang digunakan adalall kit-kering ESD,
dua lnacam kit-kering ligan penukar (Ca-glukohep-tonat
dan Na-EDT A) buatan PPTN-BA TAN, larutan ~c-
perteknetat dari generator 98Mo -99t"Tc buatan P.T.
BA TEK -Serpong, kertas Whatman 31 ET, metanol
(E.Merck), dapar fosfat 0,05 M pH 7,0 dan hewan coba
tikus putih galur Wi star.

Peralatan yang digunakan adalall alat pengering
vakum (Labconco), seperangkat alat kromatografi kerta~,
seperangkat alat elektroforesa kertas, seperangkat alat
bedah, alat timbang analitis (Sauter), dose kalibrator dan
pencacal1 sa luran tunggal (Scluumberger).

Besarnya cacahan rasa air (NaCl)

TATA KERJA

Perbandingan formulasi sediaan ESD
Komposisi, kemurnian radiokimia dari fonnula-I

datI Cannula-II sediaan 99mTc-ESD dibandingkan baik
masih berupa CairaII maupun setela11 dikeringkan dengan
sistem liofilisasi.

Selanjutnya sejumlah tertentu rasa oktanol dari
percobaan diatas, diambil dan dimasukkcm ke dalarn
tabung lain kemudian ditamball NaCI fisiologis (pH=7,4)
sejumlah yang sarna dengan rasa oktanol tersebut,
dikocok dengan pengaduk vortex selanm 5 menit daD
disentrifugasi selarna 10 menit. Sebanyak 5 -100 ~I dari
tiap rasa dicacah dan kemudian koefisien partisi
oktanoVair dapat dihitung.

Perlakuan ini diulang beberapa kali smnpai
koefisien partisi oktanol/air konstan. Besarnya
lipofilisitas ini biasanya dinyatakan dengan besaran log
P.

Perbandingan besarnya ikatan protein plasma
Sebanyak 50 J.!.I sediaan 99mTc-ESD dari masing-

masing formula dicampur dengan 500 J.!.I plaslna darall
manusia dari 4 orang volunter yang berbeda, diaduk
dengan pengaduk vortex kemudian diinkubasi pacta 37°C
selama sepuluh menit. Setelah itu ditmnbah I ml larutan
NaCI fisiologis dan 1 ml larutan 5 % tri kloro asetat
(TCA), diaduk dan disentrifugasi pacta 3000 g selarna 15
menit. Supernatan di arnbil dengan hati-hati daD endapan
yang acta dicuci kembali bertumt-turut dengan 1 In! NaCI
fisiologis daD I rn1 lamtall TCA 5%. Setelah
disentrifugasi seperti di alas, supematan diambil daD
endapan dicacah dengan kalibrator dosis.

Kestabilan sediaan 99mTc-ESD
Larutan 99mTc-perteknetat daTi generator (98Mo-

99rnTc] dimasukkan ke dalam kit-kering ligan penukar
baik Ca-glukoheptonat (formula I) maupun Na-EDT A
(fornlu1a II), campuran diaduk kemudian dipindahkan
ke dalam kit-kering ESD. Sediaan didiamkan pada
temperatur kalnar selama 20 menit, kelnudian masing-
masing sediaan dari tiap formula ditotolkan ke atas kertas
krolnatografi dan kertas elektroforesa Setelah itu
dilakukatl krolnatografi dengan pelarut Inetanol 85%, dan
elektroforesa menggunakan pelarut dapar fosfat 0,05M
pH 7,0 selaITh'1 1 jam p.'1da tegangan listrik sebesar 350 V.

Kemudian sediaan disimpan pada temperatur
kalnar clan pada waktu-waktu tertentu yaitu setelall 30
menit, 1, 2 , 3 dan 4 jam ditentuk.'1l1 lagi kemurnian

radiokimianya.

cacahan endapan
cacal1an total

Persen ikatan

protein plaslna
x 100%=

Pengaruh pengeringan (Iiofilisasi) terhadap
kemurnian radiokimia

Sediaan ligan penukar Ca-glukoheptonat dan ligan
utama ESD supaya tallan lalna dan mudah dalam
pendistribusiannya ke nllnc1h sakit, dibuat dalam bentuk
kit-kering, dengan cara beku vakmn (liofilisasi). Untuk
mengetallui adanya pengaruh pengeringan terlmdap lmsil
99nITc-ESD maka kemumian radiokilnia daTi sedia.lIl
99mTc-ESD sebelum dan sesudall dikeringkan

dibandingkall.

Penentuan blood clearance 99n'Tc-ESD pada hewan

percobaan
Sediaan 99rnTc-ESD sebesar 1,0-1,5 mCi/0,1-0,2

ml disuntikkan pacta hewan percobaan tikus putih galur
Wistar melalui vena ekor, dan setelall 5, 30, 60, 120 dan
180 menit sebanyak 0,2 ml darah diambil dari ekor dan
dijaga agar hewan tersebut tidt'lk mati. Sebanyak 5 ~I dari
tiap cuplikan darall dicacall dengan pencacall saluran
tunggal, dan aktivitas yang masih acta dalmll I ml darah

dapat dihitung.
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Perbandingan biodistribusi 99mTc-ESD di dalam
hewan percobaan

Kepada dua kelompok yang masing-masing lerdiri
dari empat ekor tikus putih galur Wistar disuntikkan
melalui vena ekor sediaan 99n'Tc-ESD sebesar 200

/lCi/lOO 1J.l, masing-masing kelompok untuk tiap
formula. Kemudian setelall selang waktu 0,5; I; 2; dan 3
jam, lnasing-masing satu ekor untuk setiap waktu, hewan
tersebut dibius sampai mati lalu dibedah. Cuplikan dari
masing-masing organ diambil dan ditimbang kemudian
dicacah dengan pencacah &'lluran tunggal. Organ yang
diperiksa adalall kulit, otot, tulang, darall, usus, hati,
ginjal, jantung, paru-paru, tiroid, otak dan kandung
kemih. Percobaan ini diulaIlg sampai 5 kali.

Setelah diketahui cacallannya, lnaka persen
penimbunan per gram organ dapat dihitung dengan
menggunakan nunus sebagai berikut :

Bila dilihat dari kemurnian radiokimia y:tng dapat
dicapai oleh kedua formula itu tidak menunjukkan
perbedaan yang mencolok.

Tabel Perbandingan formulasi sediaan ESD

Persentase penimbUllan

per gram orgilll
= cacahan per grain organ x 100 %

cacahan yang disUlltikkan

Untuk mendapatkan suatu sediaan kit-kering,
sediaan ini dikeringkan dengan cara liofilisasi. Proses ini
temyata tidak memberikan perbedaan yang nyata
terhadap keberhasilan penandaan (besamya kemumian
radiokimia). Hal ini terlihatjelas pacta label 2.

Perbandingan pol a penangkapan-ekskresinya di
dalam otak hewan percobaan

Penimbulli'lll sediaan 99rnTc-ESD di dalam organ
otak dapat diketallui daTi percobaan sebelumnya. Dari
basil tersebut dapat diketahui pola ekskresi sediaan
tersebut d.1ri d.'1lanl otak dengan bertambahnya waktu
pasca injeksi.

Tabel2. Perbandingan kemurnian radiokimia (KRK) dua
formula sebelum daD sesudah liotilisasi.

Rasio kadar dalam otak/darah he\van percobaan

Kadar dalam satu gram organ otak dan darall
dapat dibandingkan d.'1fi data yang diperoleh dari
percobaaan biodistribusi, selringga d.1pat diketallui
sejauh mana kemamplk111 sediaan ini dapat menembus
sawar darah otak (SDO).

I 

Fonnula: Kemumian ~djo-kjmja (%)
~-

Sebelum liofilisasi
90,57::t 1,5.
92,10::t 1,2

--
Sesudah liofilisasi

92,5:1: 1,9
91,5 :1:),4II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kestabilan sediaan 99mTc-ESD diartikall bahwa
sediaan ini masih tetap mempunyai kemumian
rndiokimia yang tinggi (> 90% ) setelah disimpan 4 jam.
Informasi tentang kestabilan sediaan ini sangat
dibutullkan oleh pernakaj di fUlnaIl sakit, agar mereka
mengetallui bernpa lalna sediaan ini dapat disimpan dan
digullakan setelall dilakukan penCaInpllTan dengaIl Tc-
99m.

Bila dilillat keadaan fisis daTi kit-kering ligan
penukar daD ligan utaD1a (ESD) setelall disimpan
beberapa lama pacta suhu -15 °C temyata formula II
lebih stabil daTi pacta formula I. Pacta tabel 3 terlihat
bahwa formula I hanya bertahan selama 6 minggu
sedangkan formula II dapat saD1pai 6 bulan. Hasil
pengamatan menunjukkan terjadinya ketidak stabilan ini
berasal daTi sediaan ligan penukarnya. Hal ini diduga
dengan tingginya pH (9-10) daTi sediaan ligan pemtkar,
menyebabkan mudah terurainya senyawa Ca-
glukoheptonat, sehingga berpengamh terhadap
kemampuan dari senyawa tersebut unulk membentuk
teras Tc(V)=oxo, yang menyebabkan berkurangnya
penandaan ESD, dan kemumiaIl radiokilnia menjadi
rendah. Selain keadaan fisisnya yang diamati, juga
ditentukan kemumian radiokimianya. Data kestabilan ini

Seperti telall diketahui ballwa fonnula daTi
sediaan fannasi nlernegang peranan penting dalaIn
pencapaian tujuan pengobatan [2). Dernikian juga lmlnya
dalarn rnendesain suatu sediacw radiofannasi hams
diperhatikaIl faktor-faktor yang rnernpengaruJli fonnula
daTi sediaan tersebut, seperti pH, bentuk sedian, cara
pernberian obat daIl lain-lai1Ulya.

99mTc-ESD adalall sediaaIl yang dapat digunakan
untltk tUjUaIl studi perfusi otak .Di dalarn penelitian akan
dibandingkan dlm rnacarn fofl11ula dari sediaan 99mTc-
ESD yaitu fonnula I dan fonnula II.

Pacta tabel I terlihat perbandingan kornposisi
antara fofl11ula I daD fonnula II. Fofl11ula I rnenggunakan
20 rng = 40,8 ~rnol Ca-glukoheptonat (HOCH2(CHOH)s

COO)2-Ca sebagai ligan penukar yang jurnI3hnya jauh
lebih besar dari padajwnlall Na2-EDTA (11anya 200 ~g =

0,59 ~rnol) di dalaIn fonnula II. Hal ini diperkirakan
karelm rnolekul EDT A dengan mrnus rnolekul
C1oH14N2Na20s.2H2O rnernpunyai gugus karboksilat
yang lebih banyak (4 bUall) daTi pad.'l rnolekul
glukoheptonat (2 bUall) seltingga dengan jurnlall sedikit
saja rnolekul EDT A ini dapat dengaIl rnudall rnernbentuk
teras 99mTc(V}-oxo dengan 99tnTc(V}
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diperlukatl untuk menentukan batas kadaluwarsa dari kit
tersebut.

Lipofilisitas yang dinyatakan dengan log P
menunjukkan kemampuan sediaan tersebut untuk larut
dalam fasa lipid, dan merupakan gambaran akan
kemampuan senyawa tersebut menembus sawar dara11
otak [8,9]. Delnikian juga lmlnya dengan besamya
afinitas daTi sediaan tersebut untuk berikatan dengan
protein plaslna dapat mempengam1ll biodistribusi dan
penetrasinya ke dalatn sel-sel otak. Hasil penentuan
lipofilisitas dan ikatan dengan protein plasma dari
sediaan 99rnTc-ESD dengan dua macam formula dapat
dilihat pada Tabel 4. Dichino dkk.[I] menemukan bahwa
persentase penangkapan oleh otak mencapc'li maksimal
dengan nilai log P = 1,0 -3,0, kemudian menumn secara
tinier dengan bertambahnya lipofilisitas.

Pacta Gambar 1 terlihat bahwa kadar 99mTc-ESD
dari formula I di dalam darah lebih tinggi daTi formula II.
Hal ini dapat dimengerti karena seperti terlihat pacta
Tabel 4 terlihat pula bahwa ikatan dengan protein plasma
daTi sediaan dengan formula 1 lebih tinggi (57,42 %)
lebih tinggi dari formula II yang hanya 27,62 %. Akan
tetapi pola blood clearence dari kedua formula sangat

mirip (Gambar 1).
Pacta label 4 dan label 5, dapat dibandingkan

keadaan penyebaran sediaan 99mTc-ESD dengan dua
macam fonnula (I dan II), Penimbunan sediaan ini di
dalam otak, temyata tidak jauh berbeda, Pada gambar 2
terlihat perbandingan penangkapan-ekskresi kedua
sediaan di dalam otak, juga memberikan pola yang mirip
hanya formula 1 menunjukkan penimbunan yang sedikit
lebih tinggi daTi pacta formula II,

Tabel 3. Kestabilan kit-kering ESD daD sediaan 99mTc-ESD

Gambar 2. Pola penangkapan/ekskresi dalam utak hcwan

pcrcobaan
Blood clearance atau turumlya kadar aktiyitas

sediaan ini dari dalam d.'1fah persatuan waktu pasca
iltjeksi dapat dialuati pacta Gambar I di bawah ini.

&. 30".c 1.4
IU
; 1.2 :~!"0

25 "I"-E 1 ,; -;

~ 0.8 -.-Formula I 20 ~

D-III 06 ---Formula II 15

~ .
'> 0.4 ,- Ia 10
i 0.2 ~~ 0 ; 5

1/1

0 ~ 0

I~

j~~

-~~

30 60 90 120 150

Waktu pasca injeksi (menit)

---i--
60 90 120 150 180 210

Waktu pj (menit)

180
0 30

Gambar 1. Perbandingan Waktu Paro Biologis Darah
sediaan 99nITc-ESD dalam hewan cobs. Gambar 3. Rasio penimbunan otak/darah 99mTc-ESD dari

duB formula
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Tabel 5. Biodistribusi sediaan 99mTc-ESD(GHA)/Formula I dalam hewan coba

~~rsen perETaIt1 organ (o/ig_orp,an)
No. OrgiJn (n=5)

5 rnenit
0,61 :t 0,07
0,25 :t 0,06
0,I8:tO,IO
0,82 :t 0,60
2,51 :t 2,10
2,61 :t 1,13

O,38:t 0,10
6,35 :t 2,88
0,74 :t 0,24

I,26:t 0,67
0,48:tO,I6
0,13 :t 0,07
4,64 :t 3,41

jO memt

0,27 IO,ll
0,12 IO,ll
0,09 I 0,05
1,54 I 1,07
1,87 I 0,94

1,13 IO,53
0,70 I 0,79

7,74I6,15
2,64 I 2,78
0,68 I 0,70
0,23 I 0,06
0,04 I 0,02

_0..88 IO,83

120 menit
0,17:t0,12
0,09 :t 0,07
0,12:t0,11
0,49 :t 0,13
0,92 :t 0,45
0,88 :t 0,40
0,26 :t 0,15
9,61:t4,21
0,24:t0,10
0,32 :t 0,27
0,17 :to,06
0,04:t 0,04
0,64 :t 0,~3

Waktu asca in"eksi
60 meDiI
0,23 :1: 0,05

0,10:1: 0,02
0,06 :1: 0,02

1,04:1: 0,42
0,61 :1:0,11

1,31 :1:0,21
0,23 :1: 0,02

8,75:1:1,71
0,21 :1: 0,07

0,19:1:0,13
0,16 :1:0,02
0,04 :1: 0,00

1,_9~,84

180 memt

0,13 :to,05
0,06 :t 0,04
0,07 :t 0,03
0,40 :t 0,14
0,39:t0,13

: 0,78:t 0,08

0,18:t 0,02
10,63 :t 5,67
0,27 :t 0, 12

0,16:t0,12
0,09 :t 0,03

I 0,03:t 0,01
LQ,31 :to,10

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

12.
13

Kulit
Otot
Tulang
Darah
Usus
Hati
Limpa
Ginjal
Jantung
Pam-pam
Tiroid
Otak
K. Kernih

Tabel6. Biodistribusi sediaan 99nITc-ESD (EDTA)/Formula n pada hewan cob a

LPersen per gram o~~g or~an)
No OrgaIl I Waktu~~~ieksi

5 menit

0,23 I 0,08

0,15 I 0,06

0,11 IO,05
0,44:t: 0,19

0,96 IO,34
0,70 IO,48
0,14 I 0,04
1,19 IO,46
0,37 I 0,03
1,87 I 0,73

0,09 IO,02
0,11 I 0,03
1 ,54 I~

30 menit

0,49 :t 0,10
0,09 :t 0,04
0,09 :t 0,04
0,19 :t 0,05
0,74 :t 0,29
1,28:t 0,61
0,28 :t 0,11
2,42:t 1,61
0,16 :t 0,03
2,81:tl,60
0,04 :t 0,01

! 0,04:t 0,02
2,17:tl,64,

60 menit

0,37 :t 0,42
0,05 :t 0,02

! 0,05:t 0,01

0,12 :t 0,03

0,55 :t 0,34

0,53 :to,15
0,12 :to,04
0,99 :t 0,05
0,05 :t 0,0 I
0,~9 :t 0,23

0,12 :to,11
0,02 :t 0,01

0,~4 :t 0,39

~

180 menit

0.01 ::!: 0.00

0.01 ::!: 0.00

0.01 ::!: 0.00

0.15::!: 0.15

0.01 ::!: 0.00

0.03 ::!:0.01

0.01 ::!: 0.00

0.88 ::!: 0.26

0.00 ::!: 0.00

0.02 ::!: 0.00

0.01 ::!: 0.00

0.00 ::!: 0.00

Q,04 ::!: 0.04

120 menit

0,07 :t 0,02
0,02 :t 0,00
0,02 :t 0,01
0,05 :t 0,01
O,14:tO,06
0,31 :t 0,04
0,08 :t 0,01

I,ll :to,20
0,02 :t 0,01
0,20 :t 0,05
0,03 :t 0,02
0,01 :t 0,01

I 0,21 :t 0,12

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

12
13

Kulit
Otot
Tulang
Darah
Usus
Hati
Limpa
Ginjal
Jantung
Pam-pam
Tiroid
Otak
K. Kelnih

WalauplUl penimblU1an dc11am otak daTi formula I
lebih tinggi kalau dibandingkan dengan formula II
(Gambar 2), tetapi rasio penimbunan Otak/darall dari
fonnula II lebih tinggi (Gambar 3). Hal ini semakin
memperjelas hipotesis bahwa sediaan yang memplU1yai
ikatan dengall protein plasnm lebih besar, akan
menembus sawar darall otak lebih lelnall daTi pacta
sediaan yang memplU1yai ikatan protein plaslllc1 lebih
kecil.

2

3.

sedikit daTi pada senyawa Ca-glukoheptonat sebagai
ligan penukar
Kit-kering formula II jaull lebih stabil dari pacta kit-
kering fonnula I, tetapi sediaaJl 9'J"'Tc-ESD daTi
kedua fonnula mempunyai kestabilan yang sarna
pada penyimpanan selarna 4 jam pacta temperatur
kamar .
Biodistribusi kedlla fonnula di d.1lam tubuh hewan
coba ltampir sama dengan pola penangkapan daD
ekskresinya di dalam otak sangat kecil yaitu hanya
0,13 % (fonnula I) dan 0, II % (formula II) pacta 5
meDii pertama pasca injeksi daD kemudian menurun
sampai hanya 0,01-0,02 % pada 2 jam pasca injeksi,
Tetapi rasio penimbunan otak/d.1fah pc1da hewan
coba, menunjukkan bahwa formula II mempunyai
persentase yang lebih besar daTi formula I, daD ini
sesuai dengaIl besamya ikcltaIl scdiaan tersebut

deQgan protein plasma.

KESIMPULAN

Untuk rnendapatkan Imsil sediaan 99mTc-ESD yang
sarna klli11itasnya, yaitu sedia.w yang rnernpunyai
kernumian rndiokirnia lebih besar dari pacta 90%,
dibutuhkan senyawa Na-EDT A yang jaul} lebih

cc
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DISKUSI

NANNY KARTINIPRATIWISAPTO

Saran, judul ITh1kalah diubah : Sintesis Radio-
farmaka 99rnTc ESD lmtuk sidik otak perbandingan
karakteristika dua fonnula, karena yang dikehendaki
ialah substitusi impor RF sidik otak.

NANNY KARTINI

1. Sampai t'lhun 1986 PPTN di Bandung telal1
memproduksi 1311 dan 99rnTc untuk diagnosis dan
terapi, dimana 1311 kl1usus untuk terapi tiroid, dan
99mTc untuk diagnosis berbagai orgc1n. Tapi setelah
adanya PPR di Serpong, maka fungsi ini berpindal1 ke

Serpong.
2. Kendala yang dihadapi BATAN, 5£1ya tidak

berwenang untuk menjawabnya, tetapi kalau yang
dihadapi oleh P3TkN-BA TAN sekarallg ini adalah
karena Reaktomya sedanga di up grade menjadi 2 M
Watt, kalau up grade ini telall selesai, diharapkan
bahwa produksi radioisotop untuk kedokteran dat1
tujuan lain tidak ada lagi kendala keclIali kalau
fasilitas yang SUdall pada tua tidak di regcnerasi.

991nTc-"Perbandingan dua formula radiofammka
ESD untuk sidik otak bcserta karakteristiknya".

ROSALINA

1. Radioisotop apa saja yang telah diproduksi BAT AN
khususnys untuk keperluan kedokteran Nuklir baik
untuk terapi datI diagnosa penyakit '?

2. Apa kendala yang dilk'ldapi BAT AN untuk
memprodllksi Radiofamk'lka '?
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