Turkish Journal of Nuclear Medicine

Protokol

Turk J Nucl Med 2003; 12:134-136

Radyofarmasötiklerin kullan›m› için genel k›lavuz
Radyofarmasi çal›ﬂma grubu
Yakup Yürekli, Serpil Erdo¤an
Adnan Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer
T›p Anabilim Dal›
Fatma Berk
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p
Anabilim Dal›
Ayfer Soylu
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p
Anabilim Dal›
Özden Ülker, Türkan Ertay, Cengiz Taﬂc›
Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p
Anabilim Dal›
M. Sami Taner
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, Nükleer T›p Anabilim
Dal›
Serdar Aday
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Nükleer
T›p Anabilim Dal›
Perihan Ünak
Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer
Uygulamalar Anabilim Dal›

1. Amaç
Bu k›lavuz Türkiye Nükleer T›p Derne¤i Radyofarmasi Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan nükleer t›p klinik uygulamalar›nda kullan›lan radyofarmasötiklerin ço¤u
için geçerli olacak genel ilke, kural ve yöntemlerin belirlenmesi amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.

2. Temel Bilgiler ve Tan›mlar
A. T›bbi görüntüleme enerji ile biyolojik dokular›n
etkileﬂimi esas›na dayan›r. Nükleer t›pta tan›sal bilgi
vücuda verilen radyofarmasötiklerin vücuttaki da¤›l›mlar› ve bunun zamanla iliﬂkisi de¤erlendirilerek elde edilir. Radyofarmasötikler radyasyon yayan radyonüklidler içeren maddelerdir. Radyofarmasöti¤in vüBu k›lavuz Society of Nuclear Medicine’›n “Procedure Guideline for
the Use of Radiopharmaceuticals”› temel al›narak haz›rlanm›ﬂt›r.
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cutta da¤›l›m›n›, fizikokimyasal özellikleri, safl›¤›, iﬂaretlemenin yeterlili¤i ve stabilitesi, hastan›n patofizyolojik durumu ve etkileﬂen ilaçlar›n varl›¤› ya da yoklu¤u belirler. Radyofarmasötiklerin vücut içindeki da¤›l›mlar›n›n dinamik ya da statik görüntüleri bir gama
kamera ya da görüntülenen radyofarmasötik için uygun cihazlarla elde edilir. Radyofarmasötik verilmesini
takiben özgül dokularda ya da biyolojik örneklerde radyoaktivite ölçümüyle görüntüleme-d›ﬂ› prosedürler gerçekleﬂtirilebilir. Radyofarmasötiklerin belli alanlarda
tutulumu ve birikimiyle elde edilen yüksek dozda radyasyon tedavi amac›yla kullan›labilir.
B. Fizyolojik ve farmakolojik giriﬂimler organ fizyolojisinde de¤iﬂiklik yaparak ve verilen radyofarmasöti¤in da¤›l›m›n› etkileyerek nükleer t›p incelemesinin
duyarl›l›¤›n› ve özgüllü¤ünü art›ran iﬂlemlerdir.

3. ‹ﬂlemler
A. Radyofarmasötiklerin klinik kullan›m›
1. Tüm iﬂlemlerin yap›labilmesi için talep eden doktorun yaz›l› istemi gereklidir. ‹stem formunda istenen
iﬂlem yaz›lm›ﬂ ya da iﬂaretlenmiﬂ olmal›, ayr›ca klinik
ön tan›,çal›ﬂman›n amac› ve hastan›n kulland›¤› ilaçlar› da içeren klinik bilgi ve iliﬂkili olmas› muhtemel laboratuar ve görüntüleme bulgular› belirtilmelidir. ‹stek formlar› iﬂlemden önce nükleer t›p doktoru taraf›ndan de¤erlendirilmeli; kullan›lacak radyofarmasötik ve
verilecek doz, uygulama yolu ve gerekti¤inde enfüzyon
h›z› yaz›lmal›d›r. Standart uygulamas› yap›lan ve k›lavuzu olan iﬂlemler için sonuncular›n yap›lmas›na gerek olmayabilir.
2. Laboratuarda haz›rlanan ve kullan›ma verilen
tüm radyofarmasötiklerin seçimi ve güvenli uygulamas›ndan, kullan›lacak radyofarmasöti¤in haz›rlanmas›
talimat›n› veren nükleer t›p hekimi sorumludur.
3. Radyofarmasist veya radyofarmasi teknisyeni
haz›rlad›¤› ve kullan›m için verdi¤i radyofarmasöti¤in
kalitesinden ve do¤rulu¤undan sorumludur.
4. Radyofarmasötiklerin ve birlikte verilebilecek
ilaçlar›n haz›rlanmas›, kalite kontrolü, da¤›t›m› ve
hastaya uygulanmas› kanun ve yönetmeliklere uygun
olmak üzere yetki verilmiﬂ personelce yap›labilir.
5. Her türlü terapötik radyofarmasöti¤in verilebilmesi için nükleer t›p hekimi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ imzal› bir talimat olmal›d›r.
6. Uygulamadan önce radyofarmasöti¤in ad›, hasta-
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n›n kimli¤i ve uygulama yolu belirlenmeli ve kontrol
edilmelidir. Post-menarﬂ ve pre-menapozal kad›n hastalar gebelik, laktasyon ve emzirme yönünden sorgulanmal›d›r. Gerekli görülen durumlarda gebelik testi
yapt›r›lmal›d›r.
7. Hastaya verilecek her radyofarmasöti¤in dozu ölçülmüﬂ ve enjektör veya taﬂ›y›c› kap üzerine etiketleme
yöntemiyle yaz›lm›ﬂ olmal›d›r.Doz sorumlu doktorun
verdi¤i talimata veya her nükleer t›p bölümünün sahip
oldu¤u prosedür el kitab›nda belirtilen miktara uygun
olmal›d›r. Laboratuardan kullan›m için ç›kan radyofarmasöti¤in dozu yukarda belirtilen dozun en fazla %10
alt›nda veya üstünde olabilir. Hastaya verilen nihai
doz hastan›n nükleer t›p dosyas› ya da takip formuna
kaydedilmelidir.
8. Radyofarmasötikler Radyofarmasötik Yönetmeli¤inde belirtilen kurallara ve standartlara uygun olmal›d›r. Kalite kontrol testlerinde bu standartlar› hala taﬂ›d›klar› gösterilmedikçe, üretici firman›n belirtti¤i son
kullan›m tarihi geçmiﬂ radyofarmasötikler kullan›lmamal›d›r.Herhangi bir uyumsuzluk ya da yanl›ﬂl›k uygulama öncesinde belirlenmeli ve düzeltilmelidir.
9. Henüz lisans verilmemiﬂ radyofarmasötikler,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Etik Kurulu izniyle, araﬂt›rma amac›yla kullan›labilir.

B. Jeneratörlerin sa¤›m› ve kitlerin haz›rlanmas›
1. Bir jeneratör sa¤›laca¤›nda, sa¤›lacak jeneratör
ve sa¤›m hacmi jeneratörün kalibrasyonu ve daha önce
yap›lan sa¤›mlara göre seçilmelidir. Sa¤›lan radyoaktivite miktar› ve ana radyonüklid safs›zl›¤›n›n miktar›
ölçülmeli ve kaydedilmelidir. Safs›zl›¤›n miktar›n›n uygun s›n›rlarda oldu¤u ortaya konmal›d›r. Sa¤›m›n son
hacmi, sa¤›m› yapan kiﬂi, sa¤›m›n tarihi ve saati kaydedilmelidir. Sa¤›m iﬂlemi s›ras›nda gerekli ve uygun
radyasyon güvenli¤i önlemleri al›nmal›d›r.
2. Radyofarmasötik üretici firman›n talimatlar›na
uygun ﬂekilde haz›rlanmal›d›r. Nükleer t›p hekimi ve
yetkili radyofarmasist haz›rlanan radyofarmasöti¤in
gerekli kriterleri karﬂ›lad›¤›n›n ortaya konmas›ndan
sorumludurlar.
3.Parenteral ya da oftalmik radyofarmasötiklerin
haz›rlanmas› ve taﬂ›nmas›nda aseptik çal›ﬂma kurallar› izlenmelidir.
4. Kapsaml› bir radyofarmasötik kalite kontrol
program› geliﬂtirilmeli ve uygulamaya konmal›d›r. Bu
program›n içeri¤i, uygulama tipi, mevcut ekipman ve
personele uygun olmal›d›r. Radyofarmasötik kalite
kontrol program›n›n içinde olmas› gereken parametreler ﬂunlard›r: (a) kimyasal safl›k; (b) radyokimyasal
safl›k; (c) radyonüklidik safl›k; (d) biyolojik safl›k ( sterilite ve apirojenite); (e) farmasötik safl›k (ör. pH, partikül boyutu, yabanc› partikül yoklu¤u).
C. Pozitron yayan radyofarmasötikler
Pozitron emisyon tomografisinde kullan›lan radyo-
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farmasötikler; haz›rlanmalar› için uygun olanak/ekipman ve uzmanlaﬂm›ﬂ personel gerektirirler.

D. Kay›t tutma
1. Lisans kurallar›, Radyasyon Güvenli¤i Tüzü¤ü,
Radyasyon Güvenli¤i Yönetmeli¤i ve t›bbi kay›tlarla
uyumlu ﬂekilde, tüm radyofarmasötiklerin teslimat,
kullan›m, hastaya uygulama ve at›klar›yla ilgili kay›tlar› tutulmal›d›r.
2. Radyoaktif madde içeren paketlerin teslim al›nmas›na iliﬂkin kay›tlar malzemenin tan›nmas›, fiziksel
hasar ve d›ﬂardan kontaminasyon kontrolünü de içermelidir. Radyoaktif maddenin teslimat› ile ilgili dökümanlar ve kay›tlar kanuni düzenlemelere uygun ﬂekilde tutulmal› ve saklanmal›d›r. Bu kay›tlarda radyofarmasöti¤in ad›, kayna¤›, aktivite miktar› ve kalite kontrol testlerinin sonuçlar› belgelenmelidir. Belirlenecek
uygunsuzluklar üretici firmaya, TNTD Radyofarmasi
Çal›ﬂma Grubu’na ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na bildirilmelidir.
3. Laboratuarda haz›rlanan tüm radyofarmasötikler için haz›rlama tarih ve saati, miktar›, kullan›lan
radyoaktivitenin konsantrasyonu, kalite kontrol verileri, son kullanma zaman›, at›k bilgisi, haz›rlayan kiﬂinin ad›n› içeren kay›tlar tutulmal›d›r.
4. Tüm radyofarmasötikler için, radyofarmasöti¤in
ad›, verilen radyoaktivitenin miktar›, hasta kimli¤i,
veren kiﬂinin ad›, uygulama yolu, tarih ve zaman› hastan›n nükleer t›p dosyas›na veya hasta takip formuna
yaz›lmal›d›r.
5. Doz kalibratörünün sabitlik, do¤ruluk, do¤rusall›k ve geometrik varyasyon testlerinin kay›tlar› tutulmal›d›r.
6. Tüm radyoaktif materyallerin at›lmalar› Özel ‹ﬂlem Gerektirmeyen Radyoaktif At›klara ‹liﬂkin Yönetmeli¤e ve kurumsal kurallara uygun ﬂekilde yap›lmal›d›r. Radyoaktif at›klar›n muafiyeti olan miktarlar d›ﬂ›nda kurumun normal t›bbi at›klar›na kar›ﬂmayacak
ﬂekilde yap›labilmesini sa¤layacak kurumsal yöntemler geliﬂtirilmelidir.
E. Advers (ters/beklenmeyen) etkiler
Radyofarmasötiklerin verilmesine ba¤l› olarak oluﬂan advers etkiler saptanmal› ve belgelenmelidir. Bunlar Türkiye Nükleer T›p Derne¤i Radyofarmasi Çal›ﬂma Grubu advers etki sorumlusuna ve üretici firmaya
raporla bildirilmelidir.
F. Yanl›ﬂ radyofarmasötik uygulamalar›
Do¤ru radyofarmasöti¤in do¤ru hastaya, do¤ru zamanda, do¤ru dozda ve do¤ru yoldan verilmesini sa¤layacak ve yanl›ﬂ uygulamalar›n bildirimi ile ilgili düzenlemeler yap›lmal›d›r. Yanl›ﬂ uygulama durumlar›nda Radyasyon Güvenli¤i Yönetmeli¤i hükümlerine uygun davran›lmal› ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
durum hakk›nda bilgilendirilmelidir.
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G. ‹ﬂaretli kan ürünleri ile ilgili özel yaklaﬂ›mlar
Tüm yanl›ﬂ radyofarmasötik uygulamalar› önemlidir, ancak iﬂaretli kan ürünlerinin yanl›ﬂ uygulamalar›n› önlemek için özel önlemler al›nmal›d›r. ‹ﬂaretleme
için hastadan kan al›nmas›n› gerektiren bu prosedürler kan›n iﬂaretlendikten sonra baﬂka hastaya verilmesi riskini taﬂ›maktad›r.
‹ﬂaretleme amac›yla kan al›nmas› ve iﬂaretlendikten sonra verilmesi, yanl›ﬂ hastaya enjeksiyon ve
çal›ﬂanlar›n kontaminasyonu risklerini ortadan kald›rmaya yönelik özel önlemler al›nmas›n› gerektirir.
H. ‹laç etkileﬂimleri ve de¤iﬂmiﬂ da¤›l›m paternleri
1. Radyofarmasötiklerin in vivo da¤›l›mlar› hastaya
verilmekte olan ilaçlar ve önceki tan›sal tetkikler (örn.
kontrastl› görüntülemeler ve daha önce verilmiﬂ radyofarmasötikler) taraf›ndan de¤iﬂtirilebilmektedir.
Nükleer t›p hekimi dökümante edilmiﬂ ilaç-radyofarmasötik etkileﬂimlerinin bilincinde olmal›d›r. Bir nükleer t›p tetkiki planlan›rken ve sonuçlarda beklenenden farkl› da¤›l›m paterni gözlendi¤inde bu etkileﬂimler göz önünde bulundurmal›d›r.
2. Radyofarmasötiklerin formülasyonundaki problemler de da¤›l›m paternlerinde de¤iﬂikli¤e sebep
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olabilir. Hastaya verilmeden önce yap›lacak uygun
kalite kontrol iﬂlemleriyle böyle problemler saptanmal›d›r. Aç›klanamayan görüntü bulgular›n›n de¤erlendirilmesinde formülasyonla iliﬂkili da¤›l›m paterni
de¤iﬂikli¤i olas›l›¤› ak›lda bulundurulmal›d›r.
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Bu k›lavuz, nükleer t›p klinik uygulamalar›nda kullan›lan radyofarmasötiklerin hastalara verilmeden önce için yap›lmas› gereken kalite kontrol yöntemleri
hakk›nda bilgi vermek amac›yla, Türkiye Nükleer T›p
Derne¤i Radyofarmasi Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. K›lavuzda yer alan kalite kontrol yöntemleri aﬂa¤›daki ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.

I-Genel kalite kontrol iﬂlemleri
II- Teknesyum ile iﬂaretli radyofarmasötikler için
kalite kontrol yöntemleri
Yöntem I
Teknesyum Perteknetat
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Yöntem II
Albumin Kolloid
Süksimer (DMSA)
HSA
MAA
Sülfür Kolloid
Yöntem III
Pentetat (DTPA)
Oksidronate (HDP)
Glukoheptonate
Medronate (MDP)
Pirofosfat (PYP)
Yöntem IV
Disofenin
Mebrofenin
Di¤er Yöntemler
Exemetazime, HMPAO
Sestamibi
Teboroksim
Mertiatid (MAG3)
Tetrofosmin

III-Di¤er Radyofarmasötikler için Kalite Kontrol
Yöntemleri
In-111 Pentetreotid

I- Genel kalite kontrol iﬂlemleri
Amaç
Radyofarmasötik kitlerinin ço¤u 99mTc perteknetat
_
99m
( TcO4 ) kullan›larak haz›rlan›r. 99mTc kit içindeki ligand ad› verilen ve özgül bir organ sisteminde lokalize
olmak üzere geliﬂtirilmiﬂ bir substrat molekülüne tutunur. Radyofarmasöti¤in etkili olabilmesi için 99mTc’in
_
ço¤unun ligandla ba¤lanmas› ve ürün içinde 99mTcO4
yani 99mTc perteknetat (serbest 99mTc) ›n çok düﬂük miktarda kalm›ﬂ olmas› gerekir. ‹ﬂaretleme iﬂleminin bir
di¤er yan ürünü olan TcO2 yani hidrolize-indirgenmiﬂ
99mTc ( H-‹ 99mTc ) ise düﬂük düzeyde bulunmal›d›r.
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Hem serbest 99mTc hem H-‹ 99mTc görüntülerde yanl›ﬂ tan›ya neden olabilecek ya da de¤erlendirmeyi güçleﬂtirecek sorunlar oluﬂturabilir. Radyofarmasötiklerin
ço¤u için asgari iﬂaretlenme etkinli¤i standartlar› belirlenmiﬂtir. Haz›rlanan radyofarmasötiklerin herbiri
hastalarda kullan›lmadan önce radyokimyasal safl›k
yönünden test edilmelidir. Radyofarmasötik etkin ﬂekilde iﬂaretlenmedikçe görüntü kalitesi bozulur, sintigrafi iﬂleminin do¤rulu¤u ﬂüphe taﬂ›r.

Gerekli araçlar
Makas
Penset
Kalem
Say›m tüpleri
Küçük ﬂiﬂeler (vial)
Doz kalibratörü veya gama sayac›
Taﬂ›y›c›lar
Çözücüler
Çözücüler
Kullan›lan çözücüler kromatografi iﬂleminin hareketli faz›n› (mobil faz) temsil ederler. Çözücü, taﬂ›y›c›da (sabit faz) yukar› do¤ru ilerledikçe örnek içindeki
farkl› türler birbirinden ayr›labilir. Belli bir radyofarmasöti¤in safl›k testi için çözücü seçilmesinde çeﬂitli
faktörler gözönünde bulundurulur. Bunlar aras›nda örnekteki maddelerin çözünürlükleri ve kromatografi taﬂ›y›c›s›n›n polaritesi say›labilir. Belli bir çözücü ve taﬂ›y›c› kombinasyonu, en do¤ru safl›k testi sonuçlar›n› verir. Alternatif çözücülerin, rutin kullan›mdan önce do¤rulu¤unun ortaya konmas› gereklidir.
99mTc kromatografisinde s›kl›kla kullan›lan çözücüler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
-

Aseton
%0.9 NaCl çözeltisi
%20 NaCl çözeltisi
Etanol (EtOH, C2H5OH) (%99 safl›kta)
%85 Metanol
Etil Asetat
Distile su
Asetonitril
n-Butanol
HCl
Tetrahidrofuran
Kloroform

Çözücülerin depolanmas› ve kullan›m›
Test sonuçlar›n›n do¤rulu¤undan emin olabilmek
için çözücüler saf olmal›d›r. Su veya di¤er kimyasallar
gibi bulaﬂ›kl›klar sistemi de¤iﬂtirebilir ve yanl›ﬂ sonuçlara neden olabilir. Çözücüler buharlaﬂabilir, havadaki
nemi absorbe edebilir veya di¤er çözücülerle kontamine
olabilirler.Çözücü ﬂiﬂeleri aç›ld›¤›nda tarih yaz›lmal›d›r. 6 aydan fazla süre aç›k olan çözücüler kullan›lma-
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mal›d›r. Kapal› bir ﬂiﬂe yedekte bulundurulmal›d›r.
Tüm yan›c› çözücüler yang›n güvenli¤i sa¤lanm›ﬂ yerlerde kurallara uygun ﬂekilde depolanmal›d›r. HCl gibi
korozif çözücüler ayr› yerde tutulmal›d›r. Her bir çözücü için kimyasal bilgi formlar› tüm personelin ulaﬂabilece¤i bir yerde bulundurulmal›d›r. Çözücüler a¤›zlar›
s›k›ca kapat›labilen ﬂiﬂelerde saklanmal›d›r. Kullan›lan tüm cam ve di¤er malzemeler temiz ve kuru olmal›d›r(1).

Taﬂ›y›c›lar
Sabit faz› temsil eden taﬂ›y›c›lar, test edilen örne¤i
taﬂ›r. Rutin kromatografi testlerinde birkaç tipte taﬂ›y›c› kullan›l›r. Bunlar ka¤›t (Whatman), haz›r ince tabaka ﬂeritler (ITLC) ve ay›rma kartuﬂlar›ndan (SepPak) oluﬂur. Belli taﬂ›y›c› ve çözücü kombinasyonlar›
safl›k testinde en do¤ru sonucu verirler. S›kl›kla literatürde alternatif bir taﬂ›y›c› bulunabilir. Herhangi bir
alternatif taﬂ›y›c› rutin kullan›mdan önce test edilmelidir (1).
Aﬂa¤›da 99mTc kromatografisinde s›kl›kla kullan›lan
sabit fazlar s›ralanm›ﬂt›r:
-

ITLC-Silika Jel (SG)
ITLC-Silisik Asit (SA)
Whatman 1
Whatman 31
Whatman 17
Whatman 3MM
Aluminyum Oksid Plakalar›
Sep-Pak Kartuﬂlar›
Çözücü Satürasyon Pedleri

Taﬂ›y›c›lar›n saklanmas› ve kullan›m›
Taﬂ›y›c›lar dikkatlice tutulmal›d›r. ﬁeritler nem çekebilir ve y›rt›labilirler. Taﬂ›y›c› hafifçe iﬂaretlenmelidir. Ön uç noktas› “front” keçeli kalemle, damlatma
noktas› “orijin” ve kesim çizgisi “cut” yumuﬂak uçlu bir
kurﬂun kalemle iﬂaretlenmelidir. Taﬂ›y›c›lar s›k›ca kapat›labilen kaplarda saklanmal›d›r.
ﬁeritlerin haz›rlanmas›
Ticari olarak bulunabilen kromatografi kitleri uygun boyutlarda önceden kesilmiﬂ taﬂ›y›c›lar içerir. Büyük tabakalardan ﬂeritler haz›rlamak bir di¤er seçenektir (1).
1. Falçata veya keskin bir makas kullanarak, bir tabakadan 8 cm uzunlu¤unda 1 cm geniﬂli¤inde ﬂeritler
kesilir.
2. Yumuﬂak uçlu bir kurﬂun kalemle ﬂeridin bir
ucundan 1 cm mesafeye hafifçe bir çizgi çizilir. Buras›
örne¤in damlat›laca¤› “damlatma noktas›”d›r.
3. ﬁeridin ucundan 4 cm uza¤a ikinci bir çizgi çizilir. Buras› ﬂeridin tam ortas›ndaki “kesim çizgisi”dir ve
iﬂlem tamamland›ktan sonra ﬂerit bu çizgiden ikiye kesilir.
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4. Çözünebilir mürekkepli bir keçeli kalemle, ﬂeridin ucundan 7 cm mesafeye nokta konur. Buras› çözücünün ulaﬂt›¤› “ön uç noktas›”d›r.
5. Haz›rlanm›ﬂ ﬂeritler s›k›ca kapat›labilen bir kaba
nem emici ile birlikte konarak muhafaza edilir.

‹ﬂlem
1. ‹ﬂlem için kullan›lacak kaba, sadece zemini örtmeye yetecek miktarda (1cm’den daha az yükseklikte)
çözücü dökülür.
2. ‹nce i¤neli bir enjektör (1ml’lik, tüberkülin ya da
insülin enjektörü gibi) ile al›nan örnek, damlatma noktas›na damlat›l›r. Damla 2 µl civar›nda olmal›d›r.
3. Hemen sonra ﬂerit, damlatma noktas›na yak›n
ucu çözücüye girecek ﬂekilde ve dik olarak kaba b›rak›l›r. Çözücünün ﬂerit üzerinde mürekkeple iﬂaretlenmiﬂ
olan ön uç noktas›na kadar ilerlemesine izin verilir. Çözücü ﬂeridin sonuna ulaﬂ›ncaya dek beklenmemelidir.
4. ﬁerit, kesim çizgisinden kesilerek damlatma noktas›n› içine alan bir “alt” parça ve ön uç noktas›n› içine
alan bir “üst” parçaya ayr›l›r. (Formüller içinde damlatma noktas›n›n bulundu¤u alt parçan›n aktivitesi “O”
ile, ön uç noktas›n›n bulundu¤u üst parçan›n aktivitesi
ise “F” ile gösterilecektir.)
5. Her bir parça temiz cam tüplere konarak say›mlar› yap›l›r ve kaydedilir.
6. ‹ﬂlem için uygun formül kullan›larak, safs›zl›klar›n oran› hesaplan›r ve sonuçlar kaydedilir.

II- Teknesyum ile iﬂaretli radyofarmasötikler için
kalite kontrol yöntemleri
A) 99mTc Perteknetat için kalite kontrol yöntemleri:
1. Radyonüklidik Safl›k
2. Kimyasal Safl›k
3. Radyokimyasal Safl›k

RADYONÜKL‹D‹K SAFLIK
Radyonüklidik safl›k radyofarmasötikte bulunan
toplam radyoaktivitenin istenilen radyonüklide ait
olan miktar›n› gösterir. 99Mo/99mTc jeneratöründen elde
edilen sa¤›m ürünü içinde teknesyumla birlikte bir
miktar 99Mo da bulunabilir. Buna “molibden safs›zl›¤›”
denir(2,3).
Herhangi bir nedenle jeneratörden 99Mo kaça¤› olabilir, ancak 99mTc ile haz›rlanm›ﬂ radyofarmasötiklerde
99Mo bulunmamal›d›r. Radyonüklidik safs›zl›klar hastan›n alaca¤› radyasyon dozunu gereksiz yere artt›rd›¤› gibi sintigrafik görüntüyü de biyoda¤›l›m farkl›l›¤›
nedeniyle bozar. Radyonüklidik safl›¤› saptamak için
istenilen örne¤in gama (g) enerji spektrumuna bakmak
gereklidir. ‹ki radyonüklidin enerji pikleri birbirinden
çok farkl› oldu¤u için miktarlar› kolayl›kla tayin edilebilir. Amerikan Farmakopesi’ne (USP XXIII) göre hastaya verildi¤i s›rada teknesyum radyofarmasötikleri,
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miliküri baﬂ›na 0.15 mikroküri (µCi)’den fazla 99Mo
içermemelidir.
99Mo/99mTc jeneratöründen her sa¤›mda elde edilen
ürünün içindeki molibden safs›zl›¤› ve 99mTc’in son kullanma zaman› belirlenmelidir. Son kullanma zaman›
sa¤›mdan itibaren 12 saati geçmemelidir(4).

Gerekli araçlar
Doz Kalibratörü
Molibden Kurﬂunu
‹ﬂlem
1. Kalibrasyonu yap›lm›ﬂ bir doz kalibratörü 99Mo
için veya en duyarl› radyonüklid ölçümü için ayarlan›r.
2. Doz kalibratörü içinde molibden kurﬂunu boﬂ olarak bulunurken skala s›f›rlan›r veya zemin aktivite ölçümü yap›larak kaydedilir.
3. Radyofarmasi çal›ﬂma kabininde 99mTc perteknetat sa¤›m ﬂiﬂesi, maﬂalar yard›m›yla al›narak molibden
kurﬂunu içine konulur.
4. ‹çinde yeni sa¤›lm›ﬂ 99mTc perteknetat bulunan
molibden kurﬂunu doz kalibratörüne yerleﬂtirilir, aktivitesi ölçülür; okunan de¤er µCi olarak kaydedilir.
5. Önceden not edilen zemin aktivite ç›kar›larak net
99Mo aktivitesi (µCi) belirlenir.
6. Bulunan net 99Mo aktivitesi, molibden kurﬂunu
atenüasyon faktörüyle çarp›larak toplam 99Mo aktivitesi bulunur. (Molibden ölçüm z›rh› atenüasyon faktörü
sat›c›s›ndan veya kullan›m k›lavuzundan ö¤renilebilir.)
7. Toplam 99Mo aktivitesi ve ölçüm zaman› kaydedilir.
8. Toplam 99Mo aktivitesi (µCi) / Toplam 99mTc aktivitesi (mCi) oran› bulunur (4).
K‹MYASAL SAFLIK
99Mo/99mTc jeneratörü sa¤›ld›¤›nda ürün içinde 99mTc
ile birlikte alüminyum iyonu (Al+3) da bulunabilir.
USP XXIII’e göre fisyon ile çal›ﬂan bir jeneratörden sa¤›lan her bir mililitre 99mTc baﬂ›na, 10 mikrogramdan
fazla alüminyum bulunmamal›d›r. Bundan daha fazla
alüminyum varl›¤› jeneratörün kolon yap›s›n›n kararl›l›¤›n› kaybetti¤ini gösterir (3,4,5). Kimyasal safl›¤› ölçmede kullan›labilecek en uygun yöntem “Kolorimetrik
Test” dir.
Gerekli araçlar
Alüminyum iyonu için uygun kolorimetrik test kiti.
‹ﬂlem
1. Kitle birlikte indikatör olarak verilen ka¤›t ﬂerit
üzerine standart solüsyondan bir damla damlat›l›r.
(Standart çözelti mililitresi baﬂ›na 10 mikrogram (_gr)
alüminyum içermektedir.)
2. Radyofarmasi çal›ﬂma ünitesinde aseptik ﬂartlarda 99mTc solüsyonu enjektöre çekilir ve bunun bir dam-
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las› da ayn› indikatör ka¤›t ﬂerit üzerine daha önce
standart solüsyondan damlat›lan alan›n yak›n›na damlat›l›r.
3. Bu iki damlan›n renkleri karﬂ›laﬂt›r›l›r.
4. E¤er ka¤›t ﬂerit üzerindeki 99mTc solüsyonuna ait
damlan›n rengi standarda ait damlan›nkinden daha
koyu ise, içindeki alüminyum miktar› standart çözeltiye göre fazlad›r. Bu sa¤›m ürünü kullan›lmamal›d›r.
5. Di¤er ek kit talimatlar› da uygulanmal› ve sonuçlar› pozitif veya negatif olarak kaydedilmelidir(4).

RADYOK‹MYASAL SAFLIK
Radyokimyasal safl›k, radyofarmasötik içinde yer
alan radyonüklidin kimyasal bileﬂik içindeki miktar›n›
gösterir ve radyofarmasötik aktivitesinin toplam radyoaktiviteye oran› ile hesaplan›r. Radyofarmasötik kitleri içinde, 99mTc bir substrat moleküle ba¤lanarak özel
bir organ sisteminde tutulabilir hale gelir. Radyofarmasötik haz›rlama iﬂlemi s›ras›nda oluﬂan hem serbest
99mTc (99mTcO4_) hem de H-‹ 99mTc (TcO2) radyokimyasal safs›zl›¤› oluﬂturur ve görüntülemede baz› sorunlara neden olur (2,3,5). Görüntülerin de¤erlendirilmesinde zorlu¤a ve hatta klinik tan›da yan›lg›ya neden olabilir. Dolay›s›yla rapor edilen hastal›k tan›lar›n›n do¤rulu¤undan emin olabilmek için radyofarmasötiklerin etkin bir ﬂekilde ba¤lanmas› önemlidir. USP birçok radyofarmasötik için minimum standart ba¤lanma etkinliklerini belirlemiﬂtir. Her radyofarmasötik hastaya verilmeden önce radyokimyasal safl›k aç›s›ndan test edilmelidir.
Jeneratörden elde edilen sa¤›m ürünü içinde radyokimyasal safl›k aç›s›ndan sadece serbest 99mTc bulunmas› beklenir. Sa¤›m solüsyonu içinde H-‹ 99mTc bulunmas› ise safs›zl›k oluﬂturacakt›r, bunun tesbit edilmesi
gerekir(4).
Gerekli araçlar
Aseton
3MM Whatman Ka¤›d›
Doz kalibratörü veya gama sayac›
‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri” ne bak›n›z.
3MM Whatman ka¤›t ﬂerit üzerindeki damlatma noktas›na bir damla sodyum perteknetat damlat›l›r.
2. Ka¤›t ﬂerit aseton içine dik olarak b›rak›l›r.
3. Serbest 99mTc ka¤›t ﬂerit boyunca ilerleyerek ön uç
noktas›nda, H-‹ 99mTc ise ilerlemeden damlatma noktas›nda birikir.
4. Ka¤›t ﬂerit kesim çizgisinden kesilerek her bir yar›s›n›n aktivitesi ölçülür. (“F”, ön uç noktas›n›n bulundu¤u üst parçan›n aktivitesini; “O” ise damlatma noktas›n›n bulundu¤u alt parçan›n aktivitesini ifade etmek için kullan›lm›ﬂt›r.)
5. % Serbest 99mTc = [ F/(F+O) ] x 100 formülüyle hesaplan›r.
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6. USP XXIII’e göre kabul edilebilir minimum radyokimyasal safl›k oran›, %95 ‘tir.

B) Aﬂa¤›daki radyofarmasötikler için radyokimyasal
safl›¤›n de¤erlendirilmesi
MAA
HSA
DMSA
Sülfür Kolloid (Kükürt Kolloid)
Albumin Kolloid
Gerekli araçlar
ITLC-SG ﬂerit*
%0.9 NaCl (Serum Fizyolojik)*
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka araçlar ve çözücüler de kullan›labilir, ancak
bunlar›n günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol edilmeleri gerekir.

‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
“ITLC-SG” ﬂeridin damlatma noktas›na örnekten bir
damla damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde, ﬂerit serum fizyolojik bulunan s›v› içine dik
yerleﬂtirilir.
3. Çözücünün ﬂeridin ön uç noktas›na ilerlemesi
beklenir.
4.” ITLC-SG” ﬂerit serum fizyolojikli s›v›dan ç›kar›l›r.
5. Makasla kesim çizgisinden ikiye kesilir.
6. Her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir(4).
Say›mlar
* Ön uç noktas›n›n bulundu¤u üst parça (F), serbest
99mTc aktivitesini yans›t›r.
* Damlatma noktas›n›n bulundu¤u alt parça (O),
99mTc ile iﬂaretli radyofarmasötik
(99mTc -RF) aktivitesini yans›t›r.
% Serbest 99mTc = [ F / (F + O ) ] x 100
* %RF iﬂaretleme etkinli¤i:
% 99mTc - RF = 100 - ( % Serbest 99mTc )

ﬁekil 1. MAA, HSA, DMSA, Sülfür Kolloid
ve Albümin Kolloid ile haz›rlanan 99mTc ile
iﬂaretli RF’lerin radyokimyasal safl›¤›n›n
belirlenmesinde kullan›lan ITLC-SG
kromatografisi
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Sülfür Kolloid, 99mTc perteknetat gibi +7 de¤erlikli
oldu¤undan Sülfür Kolloid kiti içinde indirgeyici olarak kalay klorür bulunmaz. Bu nedenle RF haz›rlama
iﬂlemi sonras›nda radyokontaminant olarak H-‹ 99mTc
bulunmaz. Radyokontaminant olarak sadece serbest
99mTc bulunur. Serbest 99mTc , serum fizyolojik içinde
ﬂeritin ön uç noktas›na do¤ru ilerlemektedir. 99mTc-sülfür kolloid ise partiküler bir yap› oldu¤undan damlatma noktas›nda kal›r. Di¤er kolloid yap›daki RF’lerin
haz›rlanmas› s›ras›nda ise radyokontaminant olarak
H-‹ 99mTc oluﬂur ve damlatma noktas›nda kal›r; ancak
bunun ayr›ca tesbit edilmesi ço¤u zaman klinik olarak
gerekli de¤ildir. Çünkü H-‹ 99mTc’de koloidal yap›dad›r
ve retiküloendoteliyal sistemde (RES) tutulur.
Ancak özellikle 99mTc-MAA haz›rlanmas› s›ras›nda istenmeyen RES tutulumunu önlemek için H-‹ 99mTc
safs›zl›¤›n› belirlemek gerekli olabilir. Bu durumda
mobil faz olarak asit sitrat dekstroz çözeltisi (ACD)
kullan›larak bir kromatografi daha yap›labilir. ACD
içinde her iki radyokontaminant da haz›r ince tabaka
ﬂeritin ön uç noktas›na ilerler (6).
% 0.9 NaCl içinde,
F = % Serbest

99m

Tc

ACD içinde ise
F = (Serbest 99mTc) + (H-‹
O = 99mTc-RF

99m

Tc)

RF iﬂaretleme etkinli¤i,
% 99mTc-RF= [ O / (O + F) ] x 100 veya
% 99mTc-RF= 100-[(Serbest 99mTc) + (H-‹ 99mTc)]
(Sadece ACD içinde kromatografi yap›lmas› durumunda % RF iﬂaretleme etkinli¤i bulunabilir.)
H-‹ 99mTc safs›zl›¤› ise ;
% H-‹ 99mTc = 100 – [(% Serbest
RF)]

Tc) + (%

99m

Tc-

99m

99mTc-HSA ve 99mTc-DMSA kromatografisinde çözücü olarak Aseton kullanmak daha uygun say›lmaktad›r(2). Çünkü serum fizyolojik içinde partiküler olmayan iﬂaretli RF’ler genel olarak ﬂeritin ön uç noktas›na
ilerleme e¤ilimi göstermektedirler. Aseton içinde sadece serbest 99mTc ﬂeritin ön uç noktas›na ilerler; 99mTc RF ve H-‹ 99mTc damlatma noktas›nda kal›r (Ekler Tablo 1).
99mTc-DMSA kromatografisinde, hem serum fizyolojik içinde hem de Aseton içinde serbest 99mTc ﬂeritin ön
uç noktas›na ilerlerken, 99mTc-DMSA ve H-‹ 99mTc damlatma noktas›nda kal›r. Ancak DMSA güçlü kompleks
yap›c› bir madde oldu¤undan önemli oranda H-‹ 99mTc
olmas› beklenmez. 99mTc-DMSA ancak 30 dakika stabil
kalabildi¤inden, RF iﬂaretleme iﬂleminden sonra 30
dakika içinde hastaya uygulanmal›d›r (7). Bu nedenle
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radyokimyasal safl›¤›n›n belirlenmesi için gerekli sürenin k›s›tl› oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r.
99mTc-HSA kromatografisinde, H-‹ 99mTc safs›zl›¤›n›
belirlemek için mobil faz olarak Etanol: Amonyum Hidroksit: H2O (2:1:5 oranlar›yla) kar›ﬂ›m› kullan›larak
bir kromatografi daha yap›labilir (3). Bu kar›ﬂ›m içinde
H-‹ 99mTc damlatma noktas›nda kal›r; serbest 99mTc ve
99mTc-HSA ise ﬂeritin ön uç noktas›na ilerler (Ekler
Tablo 1)

USP minimum kabul edilebilir safl›k oranlar›
MAA
%90
HSA
%90
DMSA
%90
Sülfür Kolloid
%92
Albümin Kolloid
%90
MAA KAL‹TE KONTROLÜ
I. “ITLC ile yap›lan safl›k testinin anlat›ld›¤› “Yöntem II” ye bak›n›z.
II. Partikül boyutlar›n›n mikroskopla ölçülmesi:
Partiküllü 99mTc radyofarmasötiklerinin haz›r kitleri partikül boyutlar› ve agregasyon aç›s›ndan kontrol
edilmelidir. Uygun partikül boyutlar›n›n seçimi hastada istenen biyoda¤›l›m› sa¤larken tetkik s›ras›nda hasta riskini de en aza indirir.
Araçlar
Mikroskop
Hemositometre (Her birim alan› 50 mikrometre
(µm) olan)
Lamel
‹ﬂlem
1. Kit ﬂiﬂesi yavaﬂça çalkalan›r ve içinden küçük bir
miktar enjektöre çekilir.
2. Bu örnekten hemositometre üzerine küçük bir
damla damlat›l›r ve üzerine lamel konur.
3. Hemositometre mikroskop alt›na yerleﬂtirilir. Uygun ﬂekilde ayarlama yap›larak partiküller incelenir.
4. USP standartlar›na göre akci¤er görüntüleme
için kullan›lacak partiküllerin en az %90’›n›n 10-90 µm
çapta olmas› gerekir. Hiçbir partikül 150 µm’yi geçmemelidir.
5. Sonuçlar kaydedilmelidir. 150 µm’den daha büyük çapl› partiküller içeren bir kit tespit edildi¤inde o
kit kullan›lmamal›d›r (4).
SÜLFÜR KOLLO‹D KAL‹TE KONTROLÜ
I. “ITLC ile yap›lan safl›k testinin anlat›ld›¤› “Yöntem II” ye bak›n›z.
II . Partikül boyutlar›n›n mikroskopla ölçülmesi
Araçlar
Mikroskop
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Hemositometre
Lamel

‹ﬂlem
1. Kit ﬂiﬂesi yavaﬂça çalkalan›r ve içinden küçük bir
miktar enjektöre çekilir.
2. Bu örnekten hemositometre üzerine küçük bir
damla damlat›l›r ve üzerine lamel konur.
3. Hemositometre mikroskop alt›na yerleﬂtirilir. Uygun ﬂekilde ayarlama yap›larak partiküller incelenir.
4. Kolloid partikül çap› 10 nanometre (nm) ile 1mikrometre (µm) aras›nda olmal›d›r. Hiçbir partikül ›ﬂ›k
mikroskobu ile görülebilecek kadar büyük olmamal›d›r.
5. Sonuçlar kaydedilmelidir. Iﬂ›k mikroskobu ile görülebilecek kadar büyük ve kümeli partiküller içeren
bir kit kullan›lmamal›d›r (4).

Say›mlar
Whatman ka¤›t ﬂerit;
Aseton veya MEK içinde :
* F = Serbest 99mTc
* O = (99mTc - RF) + (H-‹ 99mTc)
ITLC-SG ﬂerit;
Serum fizyolojik içinde:
* F = (Serbest 99mTc) + (99mTc - RF),
* O = H-‹ 99mTc
Aseton veya MEK içinde :
% Serbest 99mTc = [ F / (F + O) ] x 100
Serum Fizyolojik içinde :
% H-‹ 99mTc = [ O / (O + F) ] x 100
%RF iﬂaretleme etkinli¤i:
%99mTc-RF= 100- [(% Serbest

99m

Tc) + (%H-‹

99m

Tc) ]

C) Aﬂa¤›daki radyofarmasötikler için radyokimyasal
safl›¤›n de¤erlendirilmesi
DTPA
HDP
MDP
PYP
Glukoheptonat (GH)

Gerekli araçlar
ITLC-SG ﬂerit*
3MM Whatman ka¤›t ﬂerit *
%0.9 NaCl*
Aseton veya Metil Etil Keton (MEK)*
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka araçlar ve çözücüler de kullan›labilir; ancak
bunlar›n günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol edilmeleri gerekir.

‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z. Her
iki ﬂeritin damlatma noktalar›na örnekten birer damla
damlat›l›r.
2. Damlatma noktalar› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde, 3MM Whatman ka¤›t ﬂerit aseton içine,
ITLC-SG ﬂerit ise serum fizyolojik içine dik olarak yerleﬂtirilir. (Her ikisi için de ITLC-SG ﬂerit kullan›labilir)
3. Çözücülerin ﬂeritlerin ön uç noktalar›na ilerlemesi beklenir.
4. Sonra ﬂeritler çözücü s›v›lardan ç›kar›l›r.
5. Makasla her ikisi de kesim çizgilerinden ikiye kesilir.
6. Her birinin iki parças› ayr› ayr› say›l›r. Hangi
parçan›n hangisine ait oldu¤u ve hangi çözücüde tutuldu¤u not edilir (4).
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ﬁekil 2. DTPA, HDP, MDP, PYP, GH ile haz›rlanan RF’lerin radyokimyasal
safl›¤›n›n belirlenmesinde kullan›lan kromatografi yöntemleri.

USP minimum kabul edilebilir safl›k oranlar›
DTPA
%90
HDP
%90
MDP
%90
PYP
%90
Glukoheptonat
%90
C) Hepatobiliyer sistem RF’leri için radyokimyasal
safl›¤›n de¤erlendirilmesi
Disofenin
Mebrofenin
H‹DA
Gerekli araçlar
ITLC-SG ﬂerit*
ITLC-SA ﬂerit*
% 20 NaCl*
Saf su
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka araçlar ve çözücüler de kullan›labilir; ancak
bunlar›n günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol edilmeleri gerekir.
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‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z. Her
iki ﬂeridin damlatma noktalar›na örnekten birer damla
damlat›l›r.
2. Damlatma noktalar› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde, ITLC-SA ﬂerit %20 NaCl içine, ITLC-SG
ﬂerit ise saf su içine dik olarak yerleﬂtirilir.
3. Çözücülerin ka¤›t ﬂeritlerin ön uç noktalar›na
ilerlemesi beklenir.
4. Sonra ﬂeritler çözücü s›v›lardan ç›kar›l›r.
5. Makasla her ikisi de kesim çizgilerinden ikiye kesilir.
6. Her birinin iki parças› ayr› ayr› say›l›r. Hangi
parçan›n hangisine ait oldu¤u ve hangi çözücüde tutuldu¤u not edilir (4).
Say›mlar
ITLC-SA ﬂerit;
%20 NaCl içinde :
* F = Serbest 99mTc içerir.
* O = (99mTc – RF) + (H-‹ 99mTc).

ITLC-SA ﬂerit;
%20 NaCl içinde :
% Serbest 99mTc = [ F / (F + O) ] x 100
ITLC-SG ﬂerit;
Saf su içinde :
% H-‹ 99mTc = [ O / (O + F) ] x 100

99m

Tc) + (%H-‹

Yöntem A
Gerekli araçlar
ITLC-SG ﬂerit (2 adet) *
Whatman 1 ka¤›t ﬂerit *
%50 Asetonitril (Asetonitril + Su )*
MEK (Metil Etil Keton)
%0.9 NaCl *
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka araçlar ve çözücüler de kullan›labilir; ancak
bunlar›n günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol edilmeleri gerekir.

ITLC-SG ﬂerit;
Saf su içinde:
* F = (Serbest 99mTc) + (99mTc – RF)
* O = H-‹ 99mTc

%RF iﬂaretleme etkinli¤i:
%99mTc-RF= 100- [(% Serbest

Exemetazime HMPAO kalite kontrolü
● Yöntem A
● Yöntem B

99m

Tc)]

‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
ITLC-SG ve Whatman ka¤›t ﬂeritlerin damlatma noktalar›na örnekten birer damla damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde Whatman ka¤›t ﬂerit %50 Asetonitril çözeltisineiçine, ITLC-SG ﬂeritin birisi %0.9 NaCl içine ve
di¤eri de MEK içine dik olarak yerleﬂtirilir.
3. Çözücülerin ﬂeritlerin ön uç noktalar›na ilerlemesi beklenir.
4. Sonra ﬂeritler çözücülerden ç›kar›l›r.
5. Makasla her üç ﬂerit de kesim çizgilerinden ikiye
kesilir.
6. ﬁeritlerin her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r. Hangi
parçan›n hangisine ait oldu¤u ve hangi çözücüde tutuldu¤u not edilir (4,5,8)
Say›mlar

ﬁekil 3. Disofenin, Mebrofenin ve H‹DA ile haz›rlanan RF’lerin radyokimyasal
safl›¤›n›n belirlenmesinde kullan›lan kromatografi yöntemleri.

USP minimum kabul edilebilir safl›k oranlar›
Disofenin
%90
Mebrofenin
%90
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Whatman ka¤›t ﬂerit
%50 Asetonitril içinde:
* F = (Serbest 99mTc) + (Lipofilik 99mTcHMPAO) + (Hidrofilik 99mTc-HMPAO)
* O = H-‹ 99mTc
ITLC-SG ﬂerit
%0.9 NaCl içinde :
* F = Serbest 99mTc
* O = (H-‹ 99mTc) + (Lipofilik 99mTc- HMPAO) +
(Hidrofilik 99mTc-HMPAO)
ITLC-SG ﬂerit
MEK içinde :
* F = (Serbest 99mTc) + (Lipofilik 99mTc-HMPAO)
* O = (H-‹ 99mTc) + (Hidrofilik 99mTc-HMPAO)
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Whatman ka¤›t ﬂerit
%50 Asetonitril içinde:
* % H-‹ 99mTc = [ O / (O + F) ] x 100
ITLC-SG ﬂerit
%0.9 NaCl içinde :
* % Serbest 99mTc = [ F / (F + O) ] x 100
RF iﬂaretleme etkinli¤i :
* % 99mTc- HMPAO = 100 – [(% Serbest 99mTc) +
(% H-‹ 99mTc)]
ITLC-SG ﬂerit
MEK içinde:
* % Lipofilik 99mTc-HMPAO = F - (Serbest
99mTc)
* % Hidrofilik 99mTc-HMPAO = O - (H-‹ 99mTc)

‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
Whatman ka¤›t ﬂeritin damlatma noktas›na örnekten
bir damla damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde ka¤›t ﬂerit Etil Asetat içine dik olarak yerleﬂtirilir.
3. Çözücünün ka¤›t ﬂeridin ön uç noktas›na ilerlemesi beklenir.
4. Ka¤›t ﬂerit çözücüden ç›kar›l›r.
5. Makasla kesim çizgisinden ikiye kesilir.
6. Her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir (4,8).
Say›mlar
* F = Lipofilik 99mTc- HMPAO
* O = (Serbest 99mTc) + (H-‹ 99mTc) + (Hidrofilik 99mTcHMPAO)
% Lipofilik 99mTc- HMPAO = [ F /(O + F) ] x 100

ﬁekil 5. 99mTc-HMPAO’nun kalite kontrolünde
lipofilik komponentinin belirlenmesi için yap›lan
Whatman ka¤›t kromatografisi.

ﬁekil 4. 99mTc-HMPAO haz›rlanmas› iﬂleminde radyokimyasal safl›¤›n›n belirlenmesi için kullan›lan kromatografi yöntemleri.

Tc-HMPAO haz›rlarken kullan›lacak 99mTc perteknetat 24 saat içinde sa¤›m yap›lm›ﬂ jeneratörden yeni bir sa¤›m yap›larak elde edilmeli ve HMPAO ile iﬂaretleme yapmadan önce 2 saatten uzun beklememiﬂ olmal›d›r. ‹ﬂaretleme sonras›nda ise 30 dakika içinde
hastaya uygulanmal›d›r. Dolay›s›yla 99mTc-HMPAO
‘nun radyokimyasal safl›¤›n› belirlemek için gerekli süre k›s›tl›d›r. Bu nedenle daha k›sa yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir (8).
99m

Yöntem B
Gerekli araçlar
3MM Whatman ka¤›t ﬂerit*
Etil Asetat*
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka araçlar ve çözücüler de kullan›labilir; ancak
bunlar›n günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol edilmeleri gerekir.
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USP minimum kabul edilebilir safl›k oran›
Ceretec %90
SESTAMIBI KAL‹TE KONTROLÜ
● Yöntem A
● Yöntem B
Yöntem A
Gerekli araçlar
Aluminyum Oksit TLC ﬂerit
%95 Etanol
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›

‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
2. Yaﬂ Alüminyum Oksit ﬂerit üzerine bir damla
%95 Etanol damlat›l›r, bunun üzerine de numuneden
bir damla damlat›l›r.
3. ﬁerit hemen Etanol içine yerleﬂtirilir ve çözücünün ﬂeritin ön uç noktas›na ilerlemesi beklenir.
4. Sonra ﬂerit çözücüden ç›kar›l›r.
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5. Makasla kesim çizgisinden ikiye kesilir.
6. Her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir (4).

USP minimum kabul edilebilir safl›k oran›
Sestamibi %90
Mertiatide (MAG-3) KAL‹TE KONTROLÜ

Say›mlar
Etanol içinde:
* F = 99mTc-RF
* O = (Serbest 99mTc) + (H-‹ 99mTc).
RF iﬂaretleme etkinli¤i,
* % 99mTc-RF = [ F / (F + O) ] x 100

Gerekli araçlar
Sep-Pak Kartuﬂ*
200 Derece Etanol
1:1 Etanol: %0.9 NaCl
0.001 N HCl
3 kapakl› say›m ﬂiﬂesi
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka kalite kontrol yöntemleri de mevcuttur, fakat bu yöntemin daha güvenilir oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.
Di¤er çözücü ve araçlar›n tercih edilmesi halinde günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol
edilmeleri gerekir.

ﬁekil 6. 99mTc-Sestamibi haz›rlanmas› iﬂleminde radyokimyasal safl›¤›n belirlenmesi için kullan›lan kromatografi yöntemleri.

Yöntem B
Gerekli araçlar
3MM Whatman ka¤›t ﬂerit
Etil Asetat
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz Kalibratörü veya gama sayac›
‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z. Ka¤›t ﬂeridin damlatma noktas›na bir damla damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde ka¤›t ﬂerit Etil Asetat içine dik yerleﬂtirilir.
3. Çözücünün ka¤›t ﬂeridin ön uç noktas›na ilerlemesi beklenir.
4. Ka¤›t ﬂerit çözücüden ç›kar›l›r.
5. Makasla ka¤›t ﬂerit kesim çizgisinden ikiye kesilir.
6. Her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir (4).
Say›mlar
Etil Asetat içinde:
* F = 99mTc-RF
* O = (Serbest 99mTc) + (H-‹ 99mTc).
RF iﬂaretleme etkinli¤i,
* % 99mTc-RF = [ F / (F + O) ] x 100
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‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
2. Sep-Pak haz›rlama
a. 10 ml, 200 derecelik Etanol kartuﬂ içinden geçirilir ve at›l›r.
b. 10 ml, 0.001 N HCl yine kartuﬂ içinden geçirilir
ve at›l›r.
c. 5 ml hava kartuﬂtan geçirilerek, kartuﬂ kurutulur.
3. Örnek inceleme
a. 0.1 ml’lik bir örnek kartuﬂun giriﬂ ucuna damlat›l›r.
b. 10 ml, 0.001 N HCl yavaﬂça kartuﬂtan geçirilir.
Say›m ﬂiﬂesine boﬂalt›l›r.
c. 10 ml, 1:1 Etanol:%0.9 NaCl çok yavaﬂça kartuﬂtan geçirilir. ‹kinci say›m ﬂiﬂesine boﬂalt›l›r.
d. Üçüncü say›m ﬂiﬂesine Sep-Pak konur.
4. Her bir say›m ﬂiﬂesi doz kalibratöründe veya gama sayac›nda say›l›r ve kaydedilir (4).
Say›mlar
0.01 N HCl içinde: Serbest 99mTc ve H-‹ 99mTc
1:1 Etanol: %0.9 NaCl çözeltisi içinde: 99mTc MAG-3
Kartuﬂta: (H-‹ 99mTc) + elüsyona kat›lamayan di¤er
safs›zl›klar.
RF iﬂaretleme etkinli¤i,
% 99mTc MAG-3 = [(1:1 solüsyonunun say›m›) / (Her
üç fraksiyonun toplam say›m›)] x 100

USP minimum kabul edilebilir safl›k oranlar›
MAG-3 %90
Tetrofosmin kalite kontrolü
● Yöntem A
● Yöntem B
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Yöntem A
Gerekli araçlar
ITLC-SG 10x1 cm ’lik ﬂerit
35:65 Aseton : Diklorometan
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz kalibratörü veya gama sayac›.
‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
ITLC-SG ﬂeritin damlatma noktas›na (alt kenardan 1.5
cm yukar›ya) örnekten bir damla damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde ﬂerit “ 35:65 Aseton : Diklorometan” çözeltisi içine dik yerleﬂtirilir.
3. Çözücünün ka¤›t ﬂerit üzerinde ön uç noktas›na
(alt kenardan 9 cm yukar›ya) ilerlemesi beklenir.
4. Sonra ﬂerit çözücüden ç›kar›l›r.
5. Alt kenardan itibaren 3 cm’den ve 7.5 cm’den makasla kesilerek ﬂerit üç parçaya ayr›l›r.
6. Bu üç parça ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir (4).
Say›mlar
* F = Serbest 99mTc
* Orta parçada, 99mTc - Tetrofosmin
* O = H-‹ 99mTc
RF iﬂaretleme etkinli¤i,
%99mTc - Tetrofosmin = [(Orta parçan›n say›m›) /
(Her üç parçan›n toplam say›m›)] x 100
Yöntem B
Gerekli Araçlar
Whatman 31 ka¤›t ﬂerit
Etil Asetat
Makas
Kalem
Say›m tüpleri
Doz Kalibratörü veya gama sayac›
‹ﬂlem
1. “Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z. Ka¤›t ﬂeridin damlatma noktas›na örnekten bir damla
damlat›l›r.
2. Damlatma noktas› s›v› seviyesinin üzerinde kalacak ﬂekilde ka¤›t ﬂerit çözücü içine dik olarak yerleﬂtirilir.
3. Çözücünün ka¤›t ﬂerit üzerinde ön uç noktas›na
ilerlemesi beklenir.
4. Ka¤›t ﬂerit çözücüden ç›kar›l›r.
5. Makasla kesim çizgisinden ikiye kesilir.
6. Her bir yar›s› ayr› ayr› say›l›r ve kaydedilir (4).
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Say›mlar
Etil Asetat içinde:
* F = 99mTc - Tetrofosmin
* O = (Serbest 99mTc) + (H-‹ 99mTc)
RF iﬂaretleme etkinli¤i,
* %99mTc - Tetrofosmin = [(F / (F + O)] x 100
USP minimum kabul edilebilir safl›k oran›
Myoview %90
111 IN- PENTETREOT‹D KAL‹TE KONTROLÜ
Gerekli araçlar
Sep-Pak Kartuﬂ*
Metanol
Saf su
3 kapakl› say›m ﬂiﬂesi
Doz kalibratörü veya gama sayac›
*Baﬂka kalite kontrol metotlar› da mevcuttur, fakat
bu metodun daha güvenilir oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.
Di¤er çözücü ve araçlar›n tercih edilmesi halinde günlük kullan›mlar› öncesinde uygunluklar›n›n kontrol
edilmeleri gerekir.

‹ﬂlem
1.“Genel Kalite Kontrol Yöntemleri”ne bak›n›z.
2. Sep-Pak haz›rlama
a. 10 ml metanol kartuﬂ içinden geçirilir ve
at›l›r.
b. 10 ml saf su yine kartuﬂ içinden geçirilir ve
at›l›r.
c. Kartuﬂun nemli tutuldu¤undan ve içinde
hava kabarc›¤› olmad›¤›ndan emin olunmal›d›r.
3.Örnek inceleme
a. 0.05-0.1 ml’lik bir örnek kartuﬂun giriﬂ ucuna
damlat›l›r.
b. 5 ml saf su yavaﬂça kartuﬂtan geçirilir.
Say›m ﬂiﬂesine boﬂalt›l›r.
c. 5 ml Metanol çok yavaﬂ olarak kartuﬂa
verilir. ‹ki kez 5ml hava kartuﬂtan geçirilir ve ikinci say›m ﬂiﬂesine boﬂalt›l›r.
d. Üçüncü say›m ﬂiﬂesine Sep-Pak konur.
4. Her bir say›m ﬂiﬂesi doz kalibratöründe veya
kuyu tipi bir sayaçta say›l›r ve kaydedilir(4).
Say›mlar
Saf su içinde : Serbest In-111
Metanolde : In-111 iﬂaretli Pentetreotid
Kartuﬂta : Elüsyona girmeyen aktivite.
% Serbest In-111 = (Saf su say›m›) / (Her üç fraksiyonun toplam say›m›) x 100
% In-111 iﬂaretli Pentetreotid =
(metanol say›m›) / (Her üç fraksiyonun toplam
say›m›) x 100
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USP minimum kabul edilebilir safl›k oran›
Octreoscan %90
ÖNER‹LER
Klavuzda yer alan yöntemler üreticinin kalite kontrol talimatlar›yla karﬂ›laﬂt›r›larak kullan›lmal›d›r. K›lavuzda yer almayan radyofarmasötikler için literatüre
baﬂvurunuz ve/veya üreticinin önerdi¤i yöntemleri kullan›n›z.

Ekler: Tablo I ve Tablo II.
‹ﬂaretli radyofarmasötik veya radyokontaminantlardan birinin ilerleyerek ﬂerit üzerinde ulaﬂabildi¤i
nokta o molekülün “görece ön uç noktas›” say›l›r. Görece ön uç noktas› oran›, yani Rf “relatif front” de¤eri, ilgili molekülün damlat›ld›¤› noktadan itibaren ilerleyebildi¤i mesafenin bilinen ön uç noktas› mesafesine oran›d›r (2).
Tablo I’de 99mTc ile iﬂaretli radyofarmasötiklere ait,
Tablo II’de ise 99mTc d›ﬂ›ndaki radyonüklidler ile iﬂaretli çeﬂitli radyofarmasötiklere ait kromotografik veriler
özetlenmiﬂtir.
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