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ABSTRAK

Preparasi Tc-99m-HYNIC-TOC dan pencitraan pada pasien penderita tumor. 99mTc_HYNIC_TOC telah
diketahui dapat digunakan untuk pencitraan berbagai jenis tumor neuroendokrin, hal ini akan sangat
membantu dalam menegakkan diagnosis berbagai jenis tumor tersebut. Telah dilakukan penandaan HYNIC

TOC dengan 99mTcmenggunakan trisin dan1i.QQA sebagai koligan dan pembuatan kit kering HYNIC-TOC.
Identifikasi 99mTc_HYNIC_TOCdil""tiKii!wndengan HPLCfasa balik dengan pembanding HYNIC-TOC yang
tidak bertanda radioaktif, sedangkan efisiensi penandaan diuji dengan kromatografi kertas dan kromatografi
lapis tipis dengan 3 macam eluen yaitu aseton, dapar fosfat salin (PBS) pH 7 dan campuran ammonium
asetat-metanol (I: I). Uji biodistribusi untuk melihat farmakokinetika 99mTc_HYNIC_TOCdilakukan pada
mencit sehat. Stabilitas kit pada penyimpanan suhu 4'(.' diamati dengan menguji kemurnian radiokimia kit
yang ditandai dengan 99mTcsetiap bulannya. -ldentifikasi dengan HPLC menunjukkan kesamaan waktu
retensi HYNIC-TOC yang belum dan sudah ditandai yaitu pada 18-19 menit, sedangkan kromatogram kertas
dan lapis tipis menunjukkan kemurnian radiokimia diatas 80 %. Biodistribusi pada mencit sehat
menunjukkan akumulasi yang tinggi pada saluran kemih sedangkan pada organ-organ lain relatif rendah.
Stabilitas kit kering HYNIC-TOC pada penyimpanan suhu 4'(.' hanya bertahan selama I bulan, pada bulan
kedua hasil pengujian kemurnian radiokimia menunjukkan penurunan yang cukup berarti yaitu dibawah
80%. Pencitraan pada pasien penderita tumor payudara dan kanker prostat pada I dan 4 jam setelah injeksi
menunjukkan adanya akumulasi pada tempat lain yang mengindikasikan adanya metastasis.

Kata kunci: HYNIC-TOC, 99mTc,penandaan, biodistribusi, tumor

ABSTRACT ~
Preparation of 99mTc-HYNIC-TOC a"lJldstudy on patients with tumour/cancer. 99mTc_HYNIC_TOChas beenwidely used as tumor imaging agent specifically for neuroendokrin tumors, so it can become an alternative
of diagnosis modality fo'; such tu~ors. Labeling HYNIC- TOC with 99mTchas been carried out using tric:ne
and EDDA as co-ligands as well as preparation of HYNIC-TOC dry kits. Identification of99mTc_HYNiC
TOC was carried out using reversed phase HPLC, the results was co';;;red with unlabeled HYNIC-TOC,
whereas radiochemical purity was measured by thin layer chromatography (TLC) and paper
chromatography (PC) using 3 eluants, i.e. acetone, phosphate buffer saline pH 7 and mixture of ammonium
acetate and methanol (I: I). Biodistribution test of 99mTc_HYNIC_TOCwas carried out on normal mice to
see its pharmacokinetic behaviour. Kit stability on storage at 4'(.' was observed by measuring its labeling
efficiency with 99mTcevery month. The results of HPLC measurement showed similar retention time between
labeled and unlabeled HYNIC-TOC (at 18-19 minutes), and it radiochemical purity resulted from TLC/PC
analysis was more than 80 %. Biodistribution on normal mice showed high accumulation in kidneys and
bladder whereas in blood and other organs the accumulation was low. The dry kits of HYNIC-TOC stored at
4'(.' remain stable up to 1 month, but in the second month of storage the radiochemical purity decreased
significantly to less than 80%. Administration to patients with mammae cancer and prostate cancer showed
image at a certain area at I and 4 hours after injection, it indicated that metastasis was encountered.

Keywords: HYNIC-TOC, 99mTc,labeling, biodistribution, tumor

PENDAHULUAN

Hingga saat ini angka kematian akibat penyakitkeganasan tennasuk tumor dan kanker masih

tinggi, dan belum dapat diatasi dengan optimal.
Sebelum dilakukan pengobatan perlu dilakukan

diagnosis yang pasti, dan lebih baik apabila dapat
diketahui lebih dini. Untuk itu diperlukz.n metoda
diagnosis yang sensitif, spesifik dengan biaya yang
terjangkau agar penyakit ini dapat diketahui sejak
dini, sehingga pengobatannya akan lebih mudah.
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Dalam beberapa dekade terakhir tetah

dikembangkan penandaan monoclonal antibody
(MoAb) untuk pencitraan tu~masinada
beberapa kendala antara lain immunogenisitas dari
murin MoAb, reaktivitas silang dengan antigen
lain, hilangnya immunoreaktivitas setelah proses

konjugasi dan rendahnya ~take_oleh tumor target
(TINT ratio rendah) serta blood clearance rendah
dikarenakan berat molekulnya tinggi. Dengan
ditemukannya reseptor peptida dan dapat
disintesisnya secara kimia peptida berukuran kecil
yang aktif secara biologis, merupakan suatu
pendekatan baru dalam pengembangan
radiofarmaka. Dalam beberapa hal peptida lebih
baik daripada MoAb karena afinitas terhadap
reseptor lebih besar, immunogenisitasnya rendah
dan blood clearance relatif cepat karena berat
molekulnya kecil [1,2].

Dalam banyak kasus penyakit tumorlkanker
ditemukan sejumlah reseptor somatostatin yang
dikelompokkan ke dalam 5 subtipe, sehingga
memungkinkan bisa digunakan sebagai target
untuk pencitraan tumor neuroendokrin. Salah satu
analog somatostatin yang dilabel dengan
radionuklida ialah octreotide, yang hanya dapat
berikatan dengan reseptor subtipe 2, 3 dan 5 dan
ditemukan antara lain pada kasus neuroblastoma
dan tumor endokrin gastrointestinal [I]. Octreotide
berikatan secara spesifik dengan reseptor
somatostatin subtipe 2 dan 5 dengan afinitas yang
tinggi, sedangkan dengan subtipe 3 afinitas
ikatannya relatif rendah, bahkan tidak dapat
berikatan sarna sekali dengan subtipe 1 dan 4. Jenis
tumor yang mewakili subtipe 2 dan 5 antara lain
ialah tumor neuroendokrin, Iimfoma, MTC
(medullary thyroid carcinoma), SCLC (small cell

lung cancer) dan adenoma pituitari [5].

Sediaan radiofarmaka berbasis peptida
analog somatostatin kini sudah banyak digunakan
antara lain ialah 1IIIn_DTPA-Octreotide dan 99mTc_

Hy-<lr.~inonic~ide- Tyr -Octreotide (99mTc_
HYNIC-TOC). Peptida bertanda 99mTc lebih
menguntungkan dibandingkan peptida bertanda
1IIIn karena lebih murah, lebih mudah

pengadaannya karena tersedia dalam bentuk
generator 99Mof9mTc dan sudah digunakan secara
rutin di Rumah Sakit serta mempunyai sifat
peluruhan fisis yang lebih menguntungkan.[1,3].
Metoda penandaan peptida pada umumnya
menggunakan metoda tidak langsung
(menggunakan ligan penghubung yang berfungsi

juga sebagai bifunctional chelator) dimana tidak
ada proses pemutusan ikatan disulfida, karena

pemutusan ikatan disulfida pada peptida yang
berukuran relatif kecil dapat merusak keutuhan
sifat biologinya. [2]

Pembentukan 99mTc-HYNIC-TOC memer

lukan senyawa ligan lain untuk menstabilkan

konfigurasi molekul kompleks tersebut yang
disebut koligan, diantaranya yang dapat digunakan
adalah trisin, EDDA (ethylenediaminediacetic----- -~
acid), asam nikotinat dan sebagainya. Apabila
digunakan trisin sebagai koligan efisiensi
penandaan yang dihasilkan sangat tinggi (>98%),
sedangkan apabila digunakan EDDA efisiensi yang
dihasilkan relatif rendah «60%). Sebaliknya bila
digunakan trisin ikatan 99mTc-HYNIC-TOC dengan
protein plasma relatiftinggi hingga mencapai 30%,
sedangkan bila digunakan EDDA ikatan dengan
protein plasma hanya <10%. Oleh sebab itu pada
pelabelan 99mTc-HYNIC-TOC digunakan
campuran trisin dan EDDA, yang mana trisin
diperlukan untuk membentuk struktur kompleks
99mTc-HYNIC- TOC dengan efisiensi penandaan
yang tinggi, dan melalui proses pemanasan trisin- ..•.•.•

akan disubstitusi oleh EDDA, sehingga struktur
akhir berbentuk 99mTc-HYNIC-TOC-EDDA yang
memberikan kestabilan in-vitro maupun in-vivo
yang tinggi.[4]

TAT A KERJA

Bahan yang digunakan

Hidrazinonikotinamid -Tirosin3 - octreotide

yang disingkat HYNIC-TOC (P~dia),
ethylenediaminediacetic acid (EDDA, Sigma),
Trisin (Sigma), manitol (Merck), timah klorida
dihidrat (Aldrich), Generator 99mTc (PT Batan
Teknologi), bahan-bahan kimia standar (Merck)
misalnya asetonitril, asam trifluoroasetat, asam
hidroklorida, natrium hidroksida, dan sebagainya,
air bidestilata steril dan larutan NaCI 0.9% (lPHA),
serta gas nitrogen (High Purity, medical grade).------
Alat yang digunakan

Peralatan gelas, misalnya vial 2 cc, 5 cc dan
10 cc, tabung mikro, tabung reaksi, dan lain lain,
pipet eppendorf berbagai ukuran, syringe berbagai
ukuran, timbangan, pH-meter, kertas indikator pH,
peralatan HPLC (Shimadzu) dengan kolom C18,
peralatan kromatografi kertas/lapis tipis, alat
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pencacah gamma (GIC & mini assay), dan lain
lain.

Cara Kerja

Penandaan Tc99m-HYNIC-TOC (kit HYNIC

TOC cara basah)

Kedalam vial dimasukkan 0.5 ml larutan

EDDA dalam NaOH 0.1 N (20 mg/ml), 0.5 ml
larutan trisin dalam dapar fosfat 0.2N pH 6 (40
mg/ml), 40 III larutan HYNIC-TOC dalam etanol
10% (0.5 mg/ml), 25 Illlarutan SnClz.2HzO dalam
HCI 0.1N bebas oksigen (I mg/ml) dan 5-10 mCi
larutan perteknetat Tc99myangfresh. Larutan reaksi
dipanaskan dalam penangas air mendidih selama
10 menit.

Karakterisasi HYNIC-TOC yang belum
maupun yang sudah ditandai dengan 99mTc
dilakukan menggunakan HPLC fasa balik
(Reversed Phase HPLC) dengan eluen asetonitril
dan air yang mengandung 0.1% asam
trifluoroasetat dan dielusi secara gradien dengan
pengaturan 0-3 menit 0% asetonitril, 3-13 menit 0
40% asetonitril, 13-23 menit 40% asetonitril, 23-26
menit 40-70% asetonitril, dan 26-27 menit 70
100% asetonitril. Kemumian radiokimia diuji
dengan kromatografi kertas dengan eluen aseton
untuk menentukan % perteknetat 99mTcbebas (Rf
I) dan kromatografi lapis tipis dengan eluen
campuran ammonium asetat 0.25M pH 5.2 dengan
metanol (I: I) untuk menentukan % 99mTckoloid
(Rf 0), serta kromatografi lapis tipis dengan eluen
dapar fosfat-salin (PBS) pH 7 untuk menentukan
% 99mTc-koligan yang bercampur dengan
perteknetat 99mTc bebas (Rf 0.8). Dengan
mengetahui % spesi 99mTc yang merupakan
pengotor, maka % 99m Tc-HYNIC- TOC dapat
dihitung.

Karakterisasi
radiokimia

dan analisis kemurnian

Pembuatan kit kering HYNIC- TOC dan uji
stabilitasnya

Kit kering HYNIC-TOC terdiri atas 2
kemasan vial, vial yang satu (vial A) berisi 20 Ilg
HYNIC-TOC, 20 mg trisin, 10 mg EDDA dan 25
Ilg SnCIz.2HzO, sedangkan vial yang lain (vial B)
berisi larutan dapar fosfat 0.2 N pH 6. Cara
pembuatan kit kering HYNIC-TOC ialah dengan
mencampurkan larutan HYNIC-TOC (0.5 mg/ml
dalam etanol 10%) dan larutan trisin (40 mg/ml
dalam air) ke dalam larutan EDDA (20 mg/ml

dalam air) dalam lingkungan gas Nz, keDludian ke
dalam larutan reaksi ditambahkan larutan

SnCIz.2HzO (I mg/ml dalam HCI 0.1 N). Larutan
kemudian diisikan ke dalam vial sebanyak I ml
melalui filter 0.22 Ilm dan dikeringkan di dalam
freeze dryer (proses Iiofilisasi) selama ± 24 jam
dan ditutup dengan septa karet dalam vakum atau
atmosfir Nz. Penyimpanan kit dilakukan di dalam
lemari pendingin (suhu 4°C). Stabilitas kit diuji
dengan menganalisis kemurnian radiokimia hasil
penandaan kit setiap bulan.

Vji biodistribusi

Uji biodistribusi dilakukan dengan
menyuntikkan 0.2 ml (600 -800 IlCi) 99mTc_
HYNIC-TOC pada mencit yang sehat. Setelah I
jam hewan dikorbankan dan organ organ termasuk
sampel darah dan tulang dicacah radioaktifitasnya.-----
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian dengan HPLC untuk
HYNIC-TOC yang belum ditandai memberikan
waktu retensi pada 18 menit, sedangkan 99mTc_
HYNIC-TOC memberikan waktu retensi pada 19
menit (pengukuran menggunakan detektor
radioaktif eksternal sehingga ada selisih waktu/
keterlambatan antara deteksi menggunakan
detektor UV dengan detektor radioaktif tersebut)
dengan jumlah cacahan maksimum (Gambar I
dan 2).
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Gambar 1. Kromatogram HPLC HYNIC-TOC yang be/um ditandai
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Gambar 2. Kromatogram HPLC 99mTc-HYNIC-TOC (berdasarkan hasil cacahan e/uat I-1PLC)

Hasil pengujian dengan KLT/ kromatografi
kertas untuk 99mTc_HYNIC-TOC yang ditandai
dengan metoda basah dan metoda kering berturut
turut ialah 8\.9 % dan 88.4 % (Tabel 1). lumlah
perteknetat (Tc bebas) yang masih cukup tinggi
(Iebih dari 5%) pada penandaan kit kering HYNIC
TOC sesaat setelah pembuatan menunjukkan
jumlah reduktor (Sn+2) masih kurang, yang
mungkin disebabkan oleh teroksidasinya Sn+2

menjadi Sn+4selama proses pembuatan kit. Untuk
mengatasi hal itu perlu diperhatikan teknik
pembuatan kit terutama pada proses pengaliran gas
nitrogen sehingga oksigen daTi atmos(er dapat
diusir sehingga kemungkinan teroksidasinya
reduktor yang digunakan. dapat diminimalkan.

Uji stabilitas kit kering HYNIC-TOC
menunjukkan penurunan % kemurnian radiokimia
yang berarti setelah 2 bulan penyimpanan pada
suhu 4°C yaitu menjadi 71.8%, sehingga
pengamatan hanya dilakukan hingga bulan ke-4
dengan penurunan kemurnian radiokimia sebesar
65.5% (Tabel I).

Hasil uji biodistribusi untuk 99mTc_HYNIC_
TOC menunjukkan radioaktivitas yang tinggi pada

ginjal dan kandung kemih, dan relatif rendah pada
organ organ lain (Gambar 3). Tingginya
perbandingan % radioaktivitas pada sistim ekskresi
(ginjal dan kandung kemih) terhadap organ organ
lain menunjukkan sifat farmakokinetika yang
diharapkan daTisediaan penatah tumor atau infeksi,
sehingga apabila terdapat turrior atau infeksi di
dalam tubuh diharapkan akan diperoleh gambaran
gamma kamera yang cukup jelas. Biodistribusi
pada mencit yang diinduksi tumor tidak dapat
dilakukan karena fasilitas yang diperlukan tidak
tersedia.

Tabel 1. Pengujian stabilitas kit HYNIC-TOC

Waktu Analisis kemurnian radiokimia dengan

penyimp
kromatografi kertas dan lapis tipis

anan %
%%%Te-

Te04-

Te02Te-HYNIC-

coliga

TOC
ndI minggu

5.85.8-88.4

I bulan

5.74.57.482.4

2 bulan

16.83.57.971.8

4 bulan

]7.33.610.669.]
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Gambar 3. Hasi/ uji biodistribusi 99mTc-HYNIC-TOCpada mencit sehat

93

Uji biodistribusi pada mencit sehat dapat
pula dilihat menggunakan kamera gama (Gambar
4). Gambar menunjukkan radioaktivitas yang
dominan pada ginjal dan kandung kemih.

Gambar 4. Hasi/ pencitraan knmera gamma pada
tikus sehat.
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Gambar 5. Hasi/ pencitraan knmera gama pada
jaringan kanker payudara (tanda
panah)

Pengujian pada pasien telah dilakukan
terhadap 2 orang pasien berturut-turut dengan
kanker payudara dan kanker prostat. Gambaran
kamera gama menunjukkan adanya akumulasi di
sekitar payudara (Gambar 5) dan di tempat tertentu
yang menunjukkan adanya metastasis (tanda
panah). (Gambar 6)

..''''"._._,.. ....,.--- ..... ,..,~..••.•.. -._,,"' .. ,,~.._._----- ...
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Gambar 6. Hasil pencitraan knmera gamma pada
jaringan knnker pada pasien knnker
prostat (tanda panah)
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KESIMPULAN

Pelabelan HYNIC-TOC dengan ~c
menggunakan koligan trisin dan EDDA demikian
juga pembuatan kit HYNIC-TOC telah berhasil
dilakukan walaupun hasilnya belum optimal dan
masih dapat ditingkatkan. Stabilitas kit kering
HYNIC- TOC hanya bertahan hingga satu bulan
setelah disimpan pada suhu 4°C, hal ini sangat
tidak efisien, sehingga perlu dicari formula atau
kondisi pembuatan yang lebih baik yang dapat
memberikan stabilitas kit yang lebih tinggi.
Pengujian pada hewan percobaan yang sehat
menunjukkan sifat farmakokinetika 99mTc-HYNIC
TOC sesuai dengan yang diharapkan untuk
sediaan radiofarmaka penatah tumor, tetapi
pengujian pada hewan yang mengidap tumor tidak
dapat dilakukan karena fasilitas laboratorium untuk
menginduksi tumor pada hewan percobaan tidak
tersedia di PRR. Uji diagnosis pada pasien
penderita tumorlkanker payudara dan prostat
menunjukkan adanya akumulasi di jaringan
tumorlkanker tersebut. Pencitraan pada penderita
tumor neuro endokrin sampai saat ini belum dapat
dilakukan karena belum ditemukan pasien yang
menderita tumor sejenis itu.
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TANYAJAWAB

Pande M. Udiyani

Bagaimana bentuk senyawa-senyawa hasil
pelabelan yang diperoleh?

Widyastuti

• Senyawa hasil pelabelan berupa komplek
khelat TOC-Hynic- Tc99m-EDDA dimana
Tc99mberikatan langsung dengan hynic dan
EDDA. Hynic berfungsi sebagai penghubung
antara TOC dan Tc99m, sdangka/I EDDA
berfungsi sebagai gugus penstabil kompleks
karena mengisi tangan valensi Tc99m yang
masih kosong.
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