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Denne oppfinnelse angår en forbedring ved 

molybden-99/technetium-99m generatorer som omfatter et 

aluminiumoksyd-bærermedium med flere pH-verdier, som gjør at 

problemer forbundet med lavt utbytte ved eluering, blir 

minimale. 

Technetium-99m har funnet en utstrakt anvendelse 

innen kjernemedisinen for undersøkelse og avbildning av for-

skjellige organer og vev i kroppen. Sammen med forskjellige 

stoffer har det vært anvendt f.eks. for avbildning av hjernen, 

lunger, blodansamlinger, skjoldbruskkjertelen, leveren, milten, 

ben og nyre. En av grunnene til den omfattende godkjennelse av 

technetium-99m innen kjernemedisinen, er dens forholdsvis korte 

halveringstid på ca. 6 timer. Seiv om den korte halveringstid 

for technetium-99m er fordelaktig ved at den gjør at den 

fysiologiske risiko forbundet med anvendelse av radioisotoper 

blir minimal, gjør den det også meget ønskelig å danne den kort-

levende radionuklid så nær opptil anvendelsestidspunktet som 

mulig. 

Patentlitteraturen gir mange eksempler på apparater 

og metoder som kan anvendes for fremstilling av technetium-99m 

(innen generatorteknikken kalt "datter-radionuklid") fra 

molybden-99 (innen generatorteknikken kalt "foreldre-radionuklid"); 

se f.eks. US-patenter 3.369.121 og 3.920.995. De generatorer 

som for tiden anvendes for fremstilling av technetium-99m fra 

molybden-99, omfatter et bæremedium i en beholder, f.eks. 

aluminiumoksyd av kromatografikvalitet, på hvilket det er adsorbert 
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molybden-99. Beholderen er en del av et sterilt system som 

videre omfatter innløpsanordning for innføring av et eluerings-

middel på bærermediet på hvilket molybden-99 er adsorbert, og 

utløpsanordning for fjernelse av eluatet inneholdende 

technetium-99m fra bærermediet. Drift av denne type generator, 

som forklart av Boyd, "Recent Developments in Generators of ^"Vc", 

Proceedings of a Symposium on Radiopharmaceuticals and Labelled 

Compounds, København, 26-30 mars, 1973, International Atomic 

Energy Agency, Wien (1973), er basert på forskjellene i for-

delings-koeffisientverdiene hos bærermaterialet for ionene av 

molybden-99 og technetium-99m. Passering av det passende 

elueringsmiddel gjennom bærermediet vil resultere i eluering 

av technetium-99m. Hvis fysiologisk saltvann anvendes som 

elueringsmiddel, vil technetium-99m elueres i form av natrium-

pertechetat. Pertechnetat-ionet har en valens på +7 som er 

technetiums høyeste og mest stabile oksydasjonstrinn i oppløsning. 

Kommersielle generatorer av den ovenfor beskrevne 

type, som har aluminiumoksyd som bærermedium, leveres til kunder 

for periodisk eluering. Den mengde (i millicurie) av 

technetium-99m som oppnås ved den første eluering, vil være av-

hengig av generatorens opprinnelige styrke. Den aktivitet som 

oppnås ved påfølgende elueringer vil være avhengig av tids-

intervallet mellom elueringene. Et problem som man ofte støter 

på med generatorer, er lavt utbytte (ufullstendig fjernelse) 

av technetium-99m. Disse utbytteproblemer finner oftest sted 

under de tidlige elueringer av høyaktive generatorer og er vanlig-

vis resultatet av en forsinket frigjøring av technetium-99m fra 

aluminiumoksydet. Det er mulig for generator-brukeren å 

kompensere for det lave utbytte ved en ytterligere eluering av 

generatoren, men en slik ytterligere eluering er meget uønsket 

på grunn av den ytterligere risiko for å bli utsatt for stråling 

og på grunn av det besvær som følger med. 

Problemer med lavt utbytte er omtalt i litteraturen 

(se Boyd, ovenfor og Vesely et al. "Some Chemical and Analytical 

Problems Connected with TC-99m Generators", Radiopharmaceuticals 

from Generator-Produced Radionuclides (Proe. Panel Vienna, 1970) 

International Atomic Energy Agency, Wien (1970)), og er til-

skrevet virkningen av ioniserende stråling på valenstrinnet av 

technetium-99m. Den reduktive natur av kombinasjonen av høye 

strålingsverdier og vann kan bevirke at technetium går fra sitt 



3 149926 

høyeste valenstrinn på +7 til lavere oksydasjonstrinn, hvilket 

gjør det vanskelig, hvis ikke umulig, å fjerne technetium fra 

generatorsystemet med isotonisk saltoppløsning. 

I litteraturen har man tidligere omtalt problemet med 

lave utbytter ved anvendelse av et oksydasjonsmiddel i saltvann-

elueringsmidlet eller på aluminlumoksydkolonnen (se f.eks. 

US-patent 3.664.964). Hoved-ulempen ved denne teknikk .er at 

technetium-eluatet fra generatoren ofte anvendes, som beskrevet 

ovenfor, til å merke stoffer for lokalisering (og påfølgende 

billeddannelse og avbildning) i forskjellige organer og vev. 

Materialene er ofte i form av kommersielle utstyrssett som i 

tillegg til stoffene som skal merkes, inneholder et reduksjons-» 

middel for å lette merkingen. Tilstedeværelsen av et oksydasjons-

middel i eluatet kan være skadelig for denne fremgangsmåte. 

Det er et formål med foreliggende oppfinnelse å 

redusere eller eliminere problemer med lavt utbytte i 

molybden-99/technetium-99m-generatorer. 

Videre er det et formål med foreliggende oppfinnelse 

å redusere eller eliminere problemer med lavt utbytte i molybden-99/ 

technetium-99m-generatorer uten å benytte et oksydasjonsmiddel. 

Disse og andre formål, som vil fremgå for en fagmann, 

oppnås ved hjelp av apparatet og fremgangsmåten ifølge opp-

finnelsen. 

Det er nu funnet at mere jevne utbytter av 

technetium-99m kan oppnås fra en molybden-99/technetium-99m-

generator hvis generatorens aluminiumoksyd-bærermedium omfatter 

minst to aluminiumoksyd-lag, hvor det første lag har en forholds-

vis høy pH og det annet lag har en forholdsvis lav pH. 

På tegningen er fig. 1 et perspektivbilde av en 

generator som delvis er gjennomskåret for å vise forbindelsen 

med utløpsledningen. 

Fig. 2 er et sidesnitt gjennom en kolonne som 

illustrerer multippel pH (dvs. med flere pH-verdier) aluminium-

oksyd-bærermediet. 

Problemer med lavt utbytte i molybden-99/technetium-99m 

generatorer gjøres minimale ved diffusjon av molybden-99 på 

aluminiumoksyd-bærermediet. Nettovirkningen av diffusjons-

fordelingen av molybden-99 er å spre radioaktiviteten over et 

større volum og redusere strålingsdosen til en volumenhet i 

generatorkolonnen; En jevn og effektiv løsning på diffusjonen 
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av molybden-99 på aluminiumoksyd-bærermediet er funnet og er 

basert på forholdet mellom aluminiumoksydets pH og aluminium-

oksydets affinitet for molybden-99. 

Maksimum adsorpsjon av molybden-99 (i vandig opp-

løsning) finner sted ved en pH på 2,0 til 6,0. Diffusjons-
4 

koeffisienten avtar med fire størrelsesordener (dvs. 10 ) ved 

pH 8 og med'en faktor på 2 ved pH 12. 

Effektiv diffusjon av molybden-99 på aluminiumoksyd-

bærermediet i en molybden-99/technetium-99m generator oppnås 

ved anvendelse av et multippel pH aluminiumoksyd-bærermedium. 

Aluminiumoksyd-bærermediet som anvendes i generatorene i henhold 

til oppfinnelsen, omfatter et første lag med aluminiumoksyd med 

pH over 6,0, og et annet lag med aluminiumoksyd med pH under 

6,0, med det forbehold at pH i de to aluminiumoksydlag 

adskiller seg fra hverandre med minst 0,5. Fortrinnsvis er 

pH i aluminiumoksydet i det første lag fra 7,0 til 10,0, 

og pH i aluminiumoksydet i det annet lag er 3,5 til 5,5, 

og særlig ca. 4,1. 

Som beskrevet ovenfor omfatter molybden-99/ 

technetium-99m-generatorene i henhold til oppfinnelsen et 

aluminiumoksyd-bærermedium av flere lag med regulert pH, som 

vist på fig. 2 med minst to aluminiumoksyd-lag (42,44). 

Uttrykket "første lag" betegner det aluminiumoksyd som først 

mottar molybden-99 under ladning av kolonnen, og uttrykket 

"annet lag" betegner det aluminiumoksyd som mottar molybden-99 

efter at det har passert gjennom det første lag. Eftersom det 

første aluminiumoksydlag har en pH over 6,0, vil molybden-99 

som tilføres til kolonnen, diffundere gjennom laget og nå det 

annet lag. Det annet lag er nødvendig for å hindre lekkasje av 

molybden-99 (kjent innen teknikken som "moly-lekkasje") fra 

kolonnen. 

Aluminiumoksyd-bærermediet for anvendelse i 

generatorene i henhold til oppfinnelsen kan ha ytterligere lag av 

aluminiumoksyd mellom det første og annet lag eller efter det 

annet lag. Den kritiske begrensning er at pH hos de forskjellige 

aluminiumoksydlag ikke øker (dvs. at aluminiumoksydet ikke blir 

mer basisk) fra det første lag og videre gjennom de påfølgende 

lag. For anvendelse i generatorene i henhold til oppfinnelsen 

er det hensiktsmessig med et aluminiumoksyd-bærermedium som 

omfatter aluminiumoksyd med en avtagende pH-gradient fra det 
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aluminiumoksyd som først kommer i kontakt med molybden-99 og 

til det aluminiumoksyd som er lengst vekk fra det aluminium-

oksyd som først kommer i kontakt. 

Som det vil fremgå av den ovenstående beskrivelse 

vil konstruksjonen av et multippel pH aluminiumoksyd-bærermedium 

for anvendelse i en generator i henhold til oppfinnelsen, 

nødvendiggjøre optimalisering av høydene på aluminiumoksyd-

lagene. Det "første lag bør ha tilstrekkelig høyde til å tillate 

diffusjon av molybden-99 i en slik utstrekning at det i alt 

vesentlig ikke oppstår noen problemer med lavt utbytte. Det 

annet lag bør ha tilstrekkelig høyde til å hindre noen betydelig 

molybden-99 lekkasje. Optimale høyder på lagene vil selvsagt 

variere med pH-verdiene hos de anvendte aluminiumoksyder. Det 

foretrekkes imidlertid at det første lag inneholder ca. 15 til 

25 vekt% av det totale aluminiumoksyd og det annet lag inne-

holder ca. 75 til 85 vekt% av det totale aluminiumoksyd i en 

kolonne med to lag. 

I tillegg til multippel pH aluminiumoksyd-kolonnen 

som er beskrevet ovenfor, vil molybden-99/technetium-99m generator-

systemet i henhold til oppfinnelsen dessuten omfatte innløps-

anordning for innføring av elueringsmiddel til multippel pH 

aluminiumoksyd-kolonnen på hvilken molybden-99 er adsorbert, og 

utløpsanordning for å fjerne eluatet inneholdende technetium-99m 

fra kolonnen. Fig. 1 illustrerer en spesiell utførelsesform for 

en generator ifølge oppfinnelsen. En mer fullstendig beskrivelse 

av generatoren vil kunne finnes i US-patent 3.920.995. 

Generatoren 10 er lukket på toppen 14 og bunnen 16 ved hjelp av 

korker 17 som er konstruert slik at de kan gjennomtrenges av 

kanyler for å tilføre molybden-99 til aluminiumoksydlagene 42, 44, 

som hviler på platen 46. Elueringsmiddel kan settes til 

generatoren 10 via ledning 18, og eluat fjernes via ledning 20. 

Ledningene er vist som separate tuber som er innkapslet i de 

utstikkende partier 22,24 som går i ett med huset 12. Ledningene 

18,20 kan selvsagt være konstruert i ett med huset 12, idet hele 

enheten er dannet av sammenstøpt plast. Dekkene 26,28, som lukker 

ledningene 18,20, omfatter støpte kopper 30 med en stett 32, 

hvilken stett omslutter den øvre ende av ledningene 18,20. De 

åpne ender av ledningene 18,20 er imidlertid ikke blokkert av 

koppen 30, men er åpen til kammeret. En gjennomtrengbar lukke-

anordning 34 er forseglet på toppen av koppen 30 og holdes på 
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plass ved hjelp av en elastisk metallring 33 som er klemt 

sammen om koppen 30 og lukkeanordningen 34. 

Elueringsmiddel innføres i generatoren 10 ved å 

bli ført gjennom lukkeanordningen 34 inn i koppen 30, og derfrå 

inn i innløpsledningen 18. Ved å holde et redusert trykk i 

dekket 2 8, trekkes elueringsmidlet gjennom generatoren 10 og 

passerer gjennom aluminiumoksydlagene 42,44 hvor det opp-

tar technetium-99m og fører det til den nedre ende 40 av utløps-

ledningen 20. Fortrinnsvis anvendes en evakuert beholder for 

å tilveiebringe det reduserte trykk i dekket 28, og væsken 

trekkes ut av koppen 30 i dekket 2 8. 

Mange metoder for ladning av en generator av den 

her beskrevne type med aluminiumoksyd-bærermediet vil være 

åpenbare for fagfolk. Det er imidlertid funnet at særlig 

tilfredsstillende resultater oppnås når kolonnen først fylles 

med aluminiumoksydet for det annet lag, aluminiumoksyd fra det 

annet lag fjernes derefter fra toppen av kolonnen til den 

ønskede dybde for det første lag, og aluminiumoksyd for det 

første lag settes derefter til kolonnen. 

P a t e n t k r a v 

1. Fremgangsmåte for fremstilling av technetium-99m fra 

molybden-99, ved at et elueringsmiddel føres gjennom et 

aluminiumoksyd-bærermedium på hvilket molybden-99 er adsorbert, 

og oppsamling av eluatet inneholdende technetium-99m, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det anvendes et aluminium-

oksyd-bærermedium inneholdende minst to lag av aluminiumoksyd, 

et første lag med en pH over 6,0, og et annet lag med en pH 

under 6,0, idet forskjellen i pH mellom de to lag er minst 0,5. 

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det anvendes et aluminium-

oksyd-bærermedium med to lag av aluminiumoksyd. 

3. Fremgangsmåte som angitt i krav 1 eller 2, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det anvendes et første 

aluminiumoksydlag med en pH fra 7,0 til 10,0. 
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4. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, 2 eller 3, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det anvendes et annet 

aluminiumoksyd-lag med en pH fra 3,5 til 5,5. 

5. Apparat for fremstilling av technetium-99m fra molybden-99, 

omfattende et aluminiumoksyd-bærermedium (42,44) for adsorpsjon 

av molybden-99, anordning (10, 12, 46) for å holde på nevnte 

aluminiumoksyd-bærermedium, innløpsanordning (18) for innføring 

av elueringsmiddel, og utløpsanordning (20) for fjernelse av 

eluat, k a r a k t e r i s e r t v e d at aluminiumoksyd-

bærermediet omfatter minst to lag (42, 44) av aluminiumoksyd, 

et første lag (42) med en pH over 6,0 og et annet lag (44) 

med en pH under 6,0, idet forskjellen i pH mellom de to lag er 

minst 0,5. 

6. Apparat som angitt i krav 5, k a r a k t e r i s e r t 

v e d at det omfatter to lag av aluminiumoksyd. 

7. Apparat som angitt i krav 5 eller 6, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det første aluminiumoksyd-

lag har en pH fra 7,0 til 10,0. 

8. Apparat som angitt i krav 5, 6 eller 7, 

k a r a k t e r i s e r t v e d at det annet aluminiumoksyd-

lag har en pH fra 3,5 til 5,5. 
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FIG. I 

FIG.2 


