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ABSTRAK
PEMBUATAN RADIOISOTOP 45Ti DARI 4SSc UNTUK PENANDAAN HSA DAN DTPA.

Radiosiotop 4STi adalah isotop pemancar positron dengan waktu paruh 3,08 jam. Radioisotop 45Ti
diharapkan dapat digunakan sebagai penanda HSA (human serum albumin) dan DTPA
(dietilentriaminpcntaasetat) untuk perunut dalam kedokteran nuklir, karena mcmiliki waktu paruh yang
pendek dan energi yang dipancarkan cukup besar (1,04 MeV, 85%). Pembuatan radiosiotop 45Ti
dilakukan dengan mengiradiasi lembaran logam skandium-45 yang diperkaya 99,9% dengan proton
pada energi 11,5 MeV, mclatui rcaksi : 45Sc (p,n) 45Ti. Radioisotop 45Ti dipisahkan dari target dengan
menggunakan metode NELSON. Lembaran logam .skandium yang telah diiradiasi dilarutkan dalam 2ml
HCI 6 M dan ditambahi 1 tetcs HNOj untuk mengoksidasi titanium ke valcnsi +4. Larutan tadi
dipanaskan sampai kcring lalu ditambahi lagi HCI 6M, langkah ini diulang sebanyak 3 kali. Kemudian
45Ti yang diperoleh dilarutkan dalam 2ml HCI 6M dan dilewatkan pada kolom AG50WX8 (100 - 200
mesh, diameter 1,9 X 13 cm) yang telah dikondisikan dengan HCI 6M dan titanium dielusi dengan HCI
6M. Fraksi aktivitas 45Ti yang diperolch disterilkan dengan menggunakan filter 0,22 fun. Aktivitas
saturasi 45Ti yang diperoleh adalah sebesar 25 ± 2 mCi/|LiA dan 48 ± 0.5 mCi/u.A, masing-masing untuk
ketebalan lembaran skandium 0,127 mm dan 0,254 mm. Larutan 45TiCU yang diperoleh kemudian
digunakan untuk menanda HSA dan DTPA. Proses keseluruhan dilakukan daiam waktu 2 jam dan hasil
penandaan diperoleh sebesar 75 - 90 % dari aktivitas awal.

ABSTRACT
THE PRODUCTION OF RADIOISOTOPE 45Ti FROM 45Sc FOR LABELING HSA AND DTPA.

Radioisotope 45Ti is a positron emitter with a half life of 3.08 hours. Due to its short half life and high
energy positron ratio (85%), radioisotopc 45Ti is expected to be used for labeling HSA (human serum
albumin) and DTPA (dietilentriaminpcntaasetat), the result is expected as a tracer in nuclear medicine.
The 45Ti was produced by irradiating scandium foil (99.9% purity) at 11.5 MeV using proton particles
with nuclear reaction of 45Sc(pn) 45Ti. The 45Ti was then separated from the target by the NELSON
method. Having irradiated, the scandium foil was dissolved in 2 ml of 6 M HCI and one drop of 1 M
HNOj to oxidize the titanium to +4. The solution was then evaporated and dissolved again in 6 M HCI.
This step was repeated three times to remove HNO-j completely. The 45Ti was then disolved in 2 ml of 6 M
HCI and passed through AG50W X 8 column (100-200 mesh, Bio-rad, 1.9 cm i.d. X 13 cm) that already
conditioned with 6 M HCI and eluted 4STi with 6 M HCI. The 4STi is then sterilized by filtering through
0.22 u.m filter papers. The saturation activity of 45Ti obtained using scandium foils at the thickness of
0,127 and 0,254 mm are 25 ± 2 mCi/uA and 48 ± 0.5 mCi/uA respectively. The solution of 45TiCl4 is used
for labeling HSA and DTPA. The separation process was carried out in two hours and radioisotope
yields is of 75 - 90%.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pemakaian radioisotop
sebagai perunut untuk mendiagnosis
penyakit ataupun kelainan fungsi organ
tubuh dalam bidang kedokteran semakin
berkembang pesat, khususnya radioisotop
pemancar positron. Untuk meminimalkan
jumlah radiasi yang diterima pasien, maka
isotop-isotop berumur pendek perlu di-
kembangkan dan ditingkatkan produksinya.
Salah satu alat yang dapat dipakai untuk
menghasilkan radioisotop berumur pendek

pemancar positron adalah siklotron
(cyclotron).

Radioisotop titanium-45 (Ti-45)
merupakan radioisotop pemancar positron
dengan energi = 1,04 MeV (85%), dan
waktu paruh 3,08 jam. Diharapkan Ti-45
dapat digunakan sebagai perunut dalam
kedokteran nukJir, karena Ti-45 memiliki
waktu paruh yang pendek dan energi
positron yang dipancarkan cukup besar
(1,04 MeV). Selain itu, Ti-45 memiliki
karakteristik luruhan yang mudah terdeteksi
oleh kamera positron, dan dapat dipakai
dalam rekonstruksi transaksial tomografi.
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Penelitian pendahuluan telah dilakukan oleh
Ishiwata, dkk. [1J yang menyarankan
penggunaan bentuk kompleks dengan
senyawa kelat atau senyawa organometal
yang ditanda dengan radioisotop titanium
sebagai radiofarmaka yang potensial
digunakan di bidang kedokteran nuklir.

Pada penelitian ini dipelajari pem-
buatan radioisotop 45Ti dan penggunaannya
untuk men and ai HSA (human serum
albumin) dan DTPA (dietilen-triamin penta
asetat).

TATA KERJA

Bahan Dan Peralatan
Logam skandium alam sebanyak 65

atau 130 mg (tebal 0,127 atau 0,254mm),
dengan kemurnian 99,9% (buatan Alfa
division Ventron Corp) digunakan sebagai
target. Lembaran aluminium kemurnian
99,5%, (buatan KOCH Chemical LTD.
England) digunakan untuk membungkus
target.

Peralatan utama yang digunakan
pada penelitian ini adalah AVF (The
Azimuthally Varying Field) cyclotron,
detektor Germanium kemurnian tinggi,
MCA, HPLC, dose kalibrator dan peralatan
pemurnian radioisotop.

Pembuatan radioisotop Ti-45
Pembuatan radioisotop Ti-45 dilaku-

kan berdasarkan metode Merril dengan
beberapa modifikasi, yaitu dengan cara
mengiradiasi lembaran scandium seberat 65
atau 130 mg (tebal 0,127 atau 0,254 mm,
kemurnian 99,9%) dengan proton pada
energi 11,5 MeV, dengan reaksi inti :
45Sc(p,n) 45Ti. Kemurnian radionuklida
dianaiisis dengan cara spektrometri sinar-y
menggunakan detektor Ge murni dan hanya
radioisotop 4STi yang terdeteksi sebagai inti
radioaktif. Radioisotop 45Ti yang diperoleh,
kemiidian dirnurnikan dengan menggunakan
metode Nelson. Secara sederhana bagan
pembuatan dan pemurnian senyawa
bertanda 4STi dapat dilihat pada Gambar 1.

Pemurnian radioisotop Ti-45
Target skandium yang tidak berubah

menjadi 4STi dipisahkan dengan metode

yang dikembangkan Oleh Nelson dkk.[2].
Lembaran skandium yang telah diiradiasi
dilarutkan dalam 2 ml larutan HCI 6 M dan
ditambahi 1 tetes larutan HNO3 1 M untuk
mengoksidasi titanium ke valensi +4.
Larutan tadi dipanaskan sampai kering lalu
ditambahi lagi larutan HCI 6M, langkah ini
diulangi sebanyak 3 kali untuk meng-
hilangkan HNO3. Endapan yang diperoleh
dilarutkan dalam 2 ml larutan HCI 6M dan
dimasukkan dalam kolom AG50WX8 (100-
200 mesh, 1,9 x 13 cm) yang telah dicuci
dengan larutan HCI 6M. Radioisotop 4STi
yang terbentuk dielusi dengan larutan HCI
6M. Fraksi aktivitas 45Ti dikumpulkan
kemudian dipanaskan hingga kering lalu
dilarutkan dalam 1-2 ml larutan HCI 1M
dan disterilkan dengan menggunakan filter
(0,22 urn). Radioisotop 4STiOCI2 yang
diperoleh digunakan untuk menandai HSA
dan DTPA.

Pembuatan Senyawa Bertanda ""Ti
Beberapa ml larutan 45Ti0CI2 (<50

JJ.1) ditambahi dengan 0.2 ml uchelating
reagent'" dalam larutan saline: 0.6 mg/ml
natrium fitat ("thechne phytate Kit", Daichi
Radioisotope Lab), 5 mg/ml larutan HSA,
10 mg/ml larutan DTPA , 21 mg/ml larutan
asam sitrat (CA), dan pH larutan diatur
menjadi 4-6 dengan menggunakan larutan
NaOH 0,1 M yang dialirkan melalui filter
0,45 u.m. Pada keadaan pH netral larutan
4STi0C!2 menghasilkan endapan, yaitu
4STi02 atau 45Ti(OH)4. Jika senyawa
4STiOCl2 akan digunakan untuk
mempelajari sifat penyebarannya pada
hewan percobaan, maka pH larutan diatur
menjadi 4-6 dengan cara menambahkan
larutan NaOH 0,1 M. Kompleks 4STi(III)-
DTPA juga dipersiapkan dengan men-
campurkan larutan 45Ti(III) dengan DTPA,
dan kompleks fluorida dengan mencampur-
kan larutan 45TiOCl2 + KF, serta kompleks
HSA dibuat dari larutan 4STiOCl2 + HSA.

Kompleks 4STi diamati dengan
metode elektroforesis kertas (EK), dengan
larutan elektrolit campuran piridin : asam
asetat : air (100:4:900, v/v) pada pH 6,5
atau dengan perbandingan ( 1 : 1 0 : 89, v/v)
sebagai larutan elektrolit pada pH 3,6.
Selain dengan EK digunakan juga
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kromatografi lapis tipis (TLC) pada Silica
gel dengan pelarut campuran aseton dan air
( 1 : 1 , v/v).

HASIL DAN DISKUS1

45nPembuatan dan Pemurnian Radioisotop Ti
Hasil radioisotop 45Ti yang diperoleh

setelah dilakukan proses pemisahan dalam
waktu ± 2 jam setelah akhir penyinaran
yaitu sebesar 25 ± 2 mCi/uA atau 48 ± 0.5
mCi/uA saturasi masing-masing untuk tebal
lembaran skandium target 0,127 atau 0,254
mm. Bagan pembuatan dan pemurnian
senyawa bertanda 4:Ti dapat dilihat pada
Gambar 1.

Lembaran
Scandium

(12x12x0,127mmJ)

Proton, Ep= 12 MeV, I = SnA, t =
60 menit
2 ml HCI 6M, 1 tetes HNO3
Dipanaskan + 1 ml HCI 6M—>3
kali
Kolom kromatografi AG 50W

Fraksi 4STi4

Dipanaskan dan ditatnbahi
dengan 1 ml Hcl 1 M

5TiCI4

Reagent kelat ihilam
NaOH 1 M

Senyawa 4STi
p H 5 - 7

Gambar 1 : Pemurnian senyawa bertanda
Ti-45

Keadaan Larutan Senyawa 4 5Ti
Dari hasil pengamatan secara EK

dan juga kromatografi lapis tipis pada silica
gel diketahui bahwa 45Ti0-DTPA dan 45Ti0-
CA menunjukkan spot/puncak (pada Rf=

0,60) dan mempunyai ekor. Sedang 4STiO-
fitat pada kertas elektroforesis dan TLC
tetap tidak berpindah tempat (Gambar 2),
serta diserap oleh Sephadeks G-10. Kecuali
pada keadaan asam kuat (HCI 0,05 M), 45Ti-
fitat mungkin berada pada keadaan koloid
yang berukuran besar, dan bersifat hete-
rogen pada ukuran molekul. Oleh karena itu
sebagian besar 45Ti-fitat tidak dapat
melewati membran filter.

Tabel 1. Jarak perpindahan relatif dari
kompleks "Ti pada kertas elektroforesis, [6].

Preparasi
«T i

45Ti(IV)

45Ti(III)

45Ti(IV)

45Ti(IV)

Ligand

DTPA

DTPA

CA

Fluorida

pH 6.5*

1,0

0,87

0

0

pH 3.6 *

1,0

0,63

0.48**

0.48**
Keterangan
* Jarak perpindahan dari DTPA kompleks ke katoda

ialah 5.2 cm pada pH 6.5 (pada arus 5 mA dan
tegangan 500 V selama 30 menit) dan 4.8 cm
pada pH 3.6 (pada arus 20 mA dan tegangan
700 V untuk 20 menit).

** mempunyai ekor

Larutan koloid 45Ti(IV) mudah
terjadi pada keadaan netral yaitu bila
larutan asam 4STiOCl2 dinetralkan dengan
NaOH, diperoleh endapan koloid mungkin
4STi02 atau 45Ti (OH)4. Pada pH 4-5 baik
4STi0Cl2 maupun 4STiO-fitat tidak
menunjukkan migrasi baik pada
pemeriksaan secara EK maupun TLC,
sehingga memberi kesan 45Ti berbentuk
koloid. Pada pemeriksaan dengan EK
kompleks-45Ti berpindah ke katoda pada
tingkat oksidasi Ti(IV)-DTPA dan Ti(III)-
DTPA serta Ti(IV)-CA sama dengan Ti(IV)-
fluorida, seperti terlihat pada Tabel 1. Pada
kedua pH tersebut, 45Ti(IV)-DTPA
berpindah lebih cepat daripada 45Ti(III)-
DTPA. Muatan negatif lebih besar pada
Ti(IV)-DTPA kompleks menjelaskan
kenyataan bahwa DTPA dengan 5 gugus
karboksil terkoordinasi dengan jenis ikatan
oksotitanium. Kompleks tersebut mungkin
sebagai 4"TiO-DTPA, dengan muatan listrik
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-3 (minus 3). 'Ti(III) mungkin membentuk
kom-plek oktahedral pada 4STi-DTPA
dengan muatan listrik-2 (minus 2). Kompleks
dengan CA dan fluorida tampaknya
mempunyai muatan yang lebih rendah/kecil
dan kurang stabil dibandingkan dengan
DTPA kompleks. CA kompleks mungkin
dinyatakan sebagai TiO(OH)-CA atau TiO-
CA dan fluorida kompleks sebagai TiOF4

2.

«a so tic

Gambar 2 : Kurva 45TiO-DTPA pada plasma
da rah tikus yang diinkubasi dianalisis dengan
HPLC pada kolom gel filtrasi (A) dan kolom
penukar anion (B). Perosentase radioaktifitas
sctiap fraksi untuk total radioaktivitas pada
kolom dihitung. Garis titik-titik menyatakan
bentuk elusi dari protein plasma diukur
menggunakan dctektor ultra violet pada garis
280 nm. Tanda panah menunjukkan waktu elusi
dari 45Ti0-DTPA transferrin (T) dan albumin
(A).

KESIMPULAN

Dari percobaan ini diperoleh
simpulan pada penggunaan energi partikel
proton sebesar 11,5 MeV untuk target
scandium setebal 0,127 mm atau 0,254 mm,
diperoleh aktivitas saturasi radioisotop 4'Ti
sebesar 25±2 mCi/u.A atau 48 ± 0,5 mCi/uA.

Setelah dilakukan pemurnian diperoleh
radioisotop 45TiOCl2 yang digunakan untuk
menandai HSA dan DTPA, dengan hasil
akhir diperoleh sebesar 75-90 % dari
aktifitas awal.

Dengan diketahui ikatan kimia
radioisotop 45Ti, diharapkan dapat dibuat
beberapa jenis senyawa baru yang dapat
ditandai dengan radioisotop ini untuk
keperluan diagnosis dengan tomografi
positron dalam kedokteran nuklir.
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DISKUS1

Nasukha - PSPKR
1. Dalam makalah satuan aktivitas

digunakan mCi/jxA. Bagaimana bisa
diperoleh satuan tersebut dan mengapa
ada u,A-nya.

2. Penelitian ini dilakukan di Jepang,
apakah isotop tersebut digunakan di
kedokteran nuklir dengan kamera
gamma atau fasilitas PET.

3. Apakah hal yang sama tersebut bisa
dilakukan di PPR ?, karena PPR juga
punya siklotron dan fasilitas-fasilitas
lainnya.

Sri Wahyuni
1. Besarnya aktivitas yang diperoleh

bergantung pada ; besarnya arus, waktu
lamanya iradiasi, besarnya energi partikel
penembak, tebal target. Karena itu jika
arus kita ubah (waktu iradiasi dan energi
partikel penembak tetap) maka, akan
diperoleh besar aktivitas yang berbeda.
Besar arus di siklotron (pada percobaan
pembuatan radioisotop) umumnya
dalam JJ.A.

2. Karena radioisotop ini memencarkan
positron, maka digunakan kamera
digunakan kamera PET. Radioisotop ini
(sampai tahun 1992) telah diuji pada tikus
putih dan telah diketahui karakteristik
penyebarannya pada tikus. Sedangkan
pada penelitian untuk mengukur volume
darah anjing pada saat itu, sedang
berlangsung.

3. Pada prinsipnya pembuatan radioisotop
ini dapat dicoba/dilakukan di PPR,
dengan syarat energinya sesuai.

Sutomo Budihardjo - PPBGN
Mohon dijelaskan pengaruh ketebalan target
terhadap aktivitas hasil tembakan dengan
melihat energi yang ditembakan (proton)
adalah sama (12 MeV) ?. Apakah kondisi
pemrosesan pembuatan RI untuk dua
ketebalan target sama atau berbeda.

Sri Wahyuni
1. Besarnya aktivitas radioisotop yang

diperoleh bergantung pada faktor-
faktor, tebal target, besar arus (fluks),

energi partikel penembak dan lamanya
iradiasi.

2. Kondisi pemrosesan pembuatan
radioisotop untuk kedua ketebalan target
adalah sama (tidak berbeda) Ep=12
MeV, waktu iradiasi 60 menit, besarnya
arus 5u.A.

Etty H - PSPKR
1. Apakah radioisotop 4STi telah diproduksi

di Indonesia (PPR).
2. Kelebihhan/kekurangan bila

dibandingkan dengan 99<"Tm bila
digunakan di dalam kedokteran nuklir.

3. Apakah kedokteran nuklir di Indonesia
(Rumah Sakit) sudah ada yang memakai
untuk pemeriksaan-pemeriksaan
tersebut.

Sri Wahyuni
1. Radioisotop 45Ti belum diproduksi di

Indonesia/PPR
2. Radioisotop pemancar positron

dibanding-kan dengan 99mTc mempunyai
kelebihan sebagai berikut;
• Waktu paruh < 6 jam (Tm

 99mTc w 6
jam), contoh 18F « 110 menit, !1C «
20 menit.

• Dapat memberikan informasi lebih
baik pada bidang ilmu syaraf
sehingga dapat untuk mendiagnosa
penderita ayan, alzainer dll. Juga
pada penderita jantung koroner.

• Dapat digunakan untuk mempelajari
pengaruh obat pada organ yang
diamati.

3. Alat/fasilitas PET Insya Allah dibangun
tahun 1997 di RSCM bagian ilmu syaraf.

Nazaroh - PSPKR
1. Apakah perbedaannya penandaan 45Ti

untuk PTPA dan HSA (prosedurnya)
2. Apa fungsi filter pengujian 45Ti pada

hewan percobaan.

Sri Wahyuni
1. Produser penandaan senyawa HSA dan

PTPA dengan radioisotop 45Ti tidak
berbeda. Contoh :
• Campuran larutan 45Ti0CI2 +

chelating reagent (0,6 mg/ml) +
larutan HSA (5 mg/ml), apabila
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• dikocok selama ± 5 menit, tnaka 2. Fungsi filter yaitu, sesuai dengan syarat
akan diperoleh senyawa HSA yang ada di "farmakope" bahwa larutan
bertanda. yang boleh masuk kedalam tubuh bila

• Campuran larutan 45Ti0Cl2 + larutan tersebut dapat melewati filter
Chelating reagent (0,6 mg/ml) + 0,22^.m, sehingga larutan tersebut dapat
larutan DPTA (10 mg/ml), Apabila diterima oleh tubuh.
dikocok selama ± 5 menit maka akan
diperoleh senyawa DPTA bertanda.
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