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WITH TECHNETIUM-99m AS A PERFUSION MYOCARDIAC
IMAGING RADIOPHARMACEUTICAL
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ABSTRAK
Penyakit arteri koroner jantung merupakan salah satu penyebab kematian di Indonesia. Untuk diagnosis
secara dini penyakit tersebut, perlu dilihat gambaran tentang perfusi aliran darah pada otot jantung. Senyawa MIBI
bertanda teknesium-99m merupakan salah satu senyawa yang digunakan untuk maksud tersebut. Telah dilakukan
penandaan MIBI dengan teknesium-99m dengan menvariasikan beberapa parameter. Penentuan efisiensi dilakukan
dengan melihat kemurnian radiokimianya yang ditentukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan ITLC-SG
60 dengan 2 macam fase gerak yaitu methanol dan NaCl 0,9%. Kondisi penandaan optimal dicapai pada pemakaian
1 mg [Cu(MIBI)4BF4, 0,060 mg SnCl2.2H2O,pH = 5,5 – 6,0 dan waktu inkubasi selama 10 menit dalam penangas air
mendidih, memberikan efisiensi penandaan ± 99%. Kit kering MIBI yang dibuat berdasarkan formula di atas
mempunyai kemurnian radiokimia di atas 95%.
Kata kunci : metoksi isobutyl isonitril (MIBI), teknesium-99m, penandaan, sidik perfusi miokardiak.
ABSTRACT
Coronary artery disease is one the major causes of death in Indonesia. For early diagnosis of the disease, it
is deemed necessary to visualize the myocardium blood flow perfusion. 99m Tc-MIBI labeled compound is one of the
agent that could be used for such purpose. The labeling of MIBI with technetium-99m under some variations of
several parameters has been carried out. The labeling efficiency was determined by counting the radiochemical
purity using ITLC-SG 60 thin layer chromatography using two kinds of solvents, i.e. methanol and 0.9% NaCl
solutions. The optimum labeling condition was achieved at the pH = 5.5 – 6.0, 1 mg of [Cu(MIBI)4BF4, 0.060 mg
SnCl2.2H2O and 10 minutes incubation time in a boiling water bath, gave ± 99% of labeling efficiency. Under the
formulation stated above, MIBI dry kit produces could give the radiochemical purity of more than 95%.
Key words : metoxy isobutyl isonitril (MIBI), technetium-99m, labeling, myocardiac perfusion imaging.

PENDAHULUAN
Pada mulanya talium-201 (201TI) merupakan radionuklida pilihan yang digunakan untuk diagnosis adanya
kelainan jantung, baik penyakit arteri koroner maupun perfusi miokardiak (Van Aswegen dkk., 1989: Khamis dkk.,
1998). Adanya beberapa kelemahan yang dimiliki radionuklida ini anatara lain energinya yang relatif rendah (68 –
80 ke V) sehingga menyulitkan dalam melakukan pencitraan dan harganya cukup mahal untuk dijangkau
masyarakat, karena perolehannya melalui siklotron, maka penggunaan radionuklida ini kurang diminati.
Alternatif lain ialah dikembangkan oleh para peneliti pemanfaatan teknesium-99m (99mTc) dengan berbagai
bentuk senyawa bertandanya. Pada mulanya digunakan 99m Tc-pirofosfat untuk mengungkap kelainan jantung, tetapi
dari segi diagnosis ternyata senyawa ini sangat bergantung pada laju alir darah jantung. Penimbunan maksimal
terjadi pada daerah miokardial dengan laju alir darah jantung. Penimbunan maksimal terjadi pada daerah miokardial
dengan laju alir darah 30 – 40% pada keadaan normal dan bila lebih kecil dari nilai tersebut maka penimbunan tidak
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terjadi walaupun keadaan normal dan bila lebih dari nilai tersebut maka penimbunan tidak terjadi walaupun keadaan
nekrosis miokardial meningkat. Kelemahan ini mengakibatkan penggunaan senyawa tersebut tidak berkembang.
Berawal dengan dapat disintesisnya derivat isonitril antara lain tetrabutil isonitril (TBI) (Holman dkk.,
1984), karboksi metil isopropilisonitril (CPI) (Holman dkk., 1987) dan metoksi isobutyl isonitril (MIBI) (English
dkk., 1987) yang secara kimia dapat membentuk senyawa dengan teknesium-99m dan secara fisiologis senyawa
tersebut dapat terikat pada sitosol jantung dengan sifat deteksi yang mirip dengan thalium-201, para peneliti
mencoba mengembangkan penggunaan senyawa tersebut. Dari beberapa pengujian menunjukkan bahwa senyawa
99m
Tc-MIBI memberikan hasil klinis yang lebih baik dibandingkan dengan derivat isonitril lainnya. Struktur molekul
senyawa 99mTc-MIBI (Van Aswegen dkk., 1989) merupakan struktur octahedral dengan 6 ligan isonitril yang terikat
pada atom Tc (I) seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.
Sehubungan dengan tidak tersedianya derivat isonitril dipasarkan, para peneliti Puslitbang Teknik Nuklir
telah mengembankan pembuatan derivat isonitril tersebut dan telah berhasil menguasai teknologi proses sintesis
ligan MIBI dengan memodifikasi metode yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti terdahulu (Jozsef, 1991;
Thongyoi, 1994).
Guna memenuhi kebutuhan radiofarmaka sidik jantung di dalam negeri, dalam penelitian ini dilakukan
penandaan ligan MIBI dengan teknesium-99m yang dikembangkan berdasarkan formula yang dikemukakan oleh
E.I. Du Pont de Nemours & Co., yaitu mereaksikan ligan MIBI dengan 99mTc-perteknetat menggunakan reduktor
SnCl2.2H2O. Selain itu dalam formula tersebut ditambahkan natrium sitrat yang berfungsi sebagai stabilisator serta
sistein dan manitol yang dapat memperbaiki ekskresi senyawa tersebut dari dalam tubuh (Van Aswegen dkk., 1989;
Thongyoi, 1994). Dalam percobaan ini dilakukan variasi beberapa parameter, antara lain jumlah reduktor, ligan
MIBI, kondisis dan waktu inkubasi, serta pH.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi optimal penandaan MIBI dengan radionuklida
teknesium-99m sehingga diperoleh hasil penandaan dengan kemurnian radiokimia yang tinggi, dan dari hasil ini
diharapkan dapat diformulasi kit kering MIBI untuk dapat digunakan dalam diagnosis kelainan jantung.

Gambar 1. Struktur molekul senyawa 99m Tc-MIBI
METODOLOGI
Bahan
Metoksi isobutyl isonitril dalam bentuk senyawa [Cu(MIBI)4]BF4 buatan P3TkN. D-manitol, natrium sitrat
dihidrat, L-sistein hidroklorida monohidrat produksi Sigma, natrium hidroksida, asam klorida, metanol serta
pereaksi-pereaksi lain buatan E.Merck dengan tingkat kemurnian pereaksi analisis. Radionuklida 99mTc dalam
bentuk larutan Na99mTcO4 yang diperoleh dari generator Mo-Tc produksi BATEK serta ITLCTM-SG buatan Gelman
Sciences.
Alat
Peralatan yang digunakan meliputi pencacah saluran tunggal (C.Schlumberger) dengan detector NaI(Tl),
penangas air, freeze dryer(Labonco) dan seperangkat alat kromatografi lapis tipis.
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Cara Kerja
Pengaruh jumlah reduktor SnCl2.2H2O terhadap efisiensi penandaan 99mTc-MIBI
Ke dalam vial yang berisi larutan yang mengandung 2,6 mg natrium sitrat dihidrat dan 1 mg
[Cu(MIBI)4]BF4 ditambahkan berturut-turut 1 mg L-sistein HCl dan 20 mg manitrol. Selanjutnya ditambahkan
SnCl2.2H2O (1 mg/mL) dengan jumlah yang bervariasi (40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100 μg). Kondisi pH larutan
diatur 5,5 dengan penambahan NaOH 0,1N/HCl 0,1 N, kemudian sebanyak ± 0,5 mL (≈ 5 – 0 mCi) Na99mTcO4
ditambahkan pada larutan tersebut. Volume larutan diatur sedemikian rupa sehingga volume akhir adlah 1 mL.
Wadah ditutup dan dicapping, kemudian dialiri gas N2 selama ± 5 menit, selanjutnya diinkubasi pada penangas air
mendidih selama 10 menit. Efisiensi penandaan ditentukan dari kemurnian radiokimia 99mTc-MIBI yang dilakukan
dengan metode kromatografi.
Pengaruh jumlah ligan MIBI terhadap efisiensi penandaan99mTc-MIBI
Prosedur penandaan sama seperti pada percobaan di atas, akan tetapi jumlah ligan [Cu(MIBI)4]BF4 dan
reduktor SnCl2.2O yang digunakan masing-masing sebesar 1,0 mg dan 60 μg. Pada percobaan ini campuran
diinkubasi dengan kondisi dan waktu yang bervariasi, kemudian efisiensi penandaan ditentukan dari kemurnian
radioakimia 99m Tc-MIBI yang dilakukan dengan metode kromatografi.
Pengaruh pH terhadap efisiensi penandaan 99mTc-MIBI
Prosedur penandaan sama seperti percobaan di atas. Dalam percobaan ini, kondisi pH larutan dibuat
bervariasi (4,5; 5,0; 5,5; 6,0 dan 7,0) dengan penambahan NaOH 0,1N/HCl 0,1 N, kemudian ditambahkan ± 0,5 mL
(≈ 5 – 10 mCi) larutan Na99m TcO 4 dan volume diatur sedemikian rupa sehingga volume akhir adalah 1 mL.
Selanjutnya wadah ditutup dan dicapping, dialiri gas N2 selama ± 5 menit dan diinkubasi pada penangas air
mendidih selama 10 menit. Efisiensi penandaan 99mTc-MIBI ditentukan dari kemurnian radiokimianya
menggunakan metode kromatografi.
Penentuan kemurnian radiokimia 99mTc-MIBI
Hasil penandaan dinyatakan sebagai efisiensi penandaan yang ditentukan dari kemurnian radiokimia 99mTcMIBI. Penentuan kemurnian radiokimia dilakukan dengan kromatografi lapis tipis menggunakan ITLC-SG (20 x 1,5
cm) sebagai fase diam dengan fase gerak metanol dan larutan NaCl 0,9%
Pembuatan kit kering MIBI
Kit kering MIBI dibuat berdasarkan formula yang diperoleh dari percobaan penentuan kondisi optimal
penandaan MIBI dengan teknesium-99m. Untuk pembuatan 10 buah kit kering, sebanyak 26 mg natrium sitrat
dilarutkan dalam 5 mL akuabides, kemudian ditambahkan berturut-turut 10 mg [Cu(MIBI)4]BF4, 10 mg L-sistein
HCl dan 200 mg manitol. Campuran diaduk sampai larut lalu ditambah 600 μg SnCl2.2H2O (1 mg/mL) dan pH
diatur 5,5 dengan penambahan NaOH 0,1N/HCl 0,1N. Larutan diencerkan dengan akuabides hingga volume 10 mL,
disaring dengan penyaring bakteri 0,22 μm dan dibagi-bagi ke dalam vial steril masing-masing sebanyak 1 mL,
kemudian dikeringkan dengan cara liofilisasi menggunakan alat pengering beku (freeze dryer).
Penentuan efisiensi penandaan kit kering MIBI
Ke dalam kit kering MIBI yang diperoleh dengan cara di atas, ditambahkan 1 mL larutan Na99mTcO4
dengan radioaktivitas ± 60 mCi. Campuran diinkubasi dalam penangas air mendidih selama 10-15 menit. Efisiensi
penandaan ditentukan berdasarkan kemurnian radiokimianya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk dapat memformulasi radiofarmaka 99mTc-MIBI, dilakukan penentuan kondisi optimal penandaan
dengan memvariasikan beberapa parameter agar diperoleh efisiensi penandaan dengan kemurnian radiokimia yang
tinggi.
Pengujian kemurnian radiokimia 99mTc-MIBI yang dilakukan dengan kromatografi lapis tipis (ITLC-SG)
menggunakan pelarut methanol dan larutan NaCl 0,9% dapat memisahkan pengotor radiokimianya dalam bentuk
99m
Tc-tereduksi (99mTcO2), sehingga persentasi 99mTc-MIBI yang terbentuk yang dinyatakan dengan efisiensi
penandaan dapat dihitung sebagai berikut :
Efisiensi penandaan 99mTc-MIBI (%) = 100 – [99m TcO2 + (99m TcO4)-]
Pengaruh reduktor SnCl2.2H2O terhadap efisiensi penandaan 99m Tc-MIBI (Gambar 2). Dari percobaan
diperoleh bahwa jumlah SnCl2.2H2O antara 60 hingga 70 μg yaitu sebesar 98,38 ± 0,41%. Walaupun demikian
jumlah SnCl2.2H2O yang lebih besar tidak menaikkan efisiensi penandaan. Hal ini disebabkan karena sebagian
Sn(II) klorida terhidrolisis membentuk hidroksidanya yang kemudian akan berikatan dengan 99mTc-tereduksi
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membentuk koloid 99mTcO2. Pemakaian jumlah SnCl2.2H2O yang lebih kecil dari 60 μg juga memberikan efisiensi
penandaan yang rendah karena jumlah tersebut terlalu sedikit sehingga proses reduksi kurang sempurna dan
mengakibatkan meningkatnya jumlah pengotor 99m TcO4-.
Tabel I. Harga Rf (99mTcO4)-, 99m TcO2 dan kompleks 99mTc-MIBI
Pelarut
Harga Rf
99m
99m
(99m TcO4)TcO2
Tc-MIBI
–
Metanol
0,75 – 1,00
0,00 0,25
0,50 – 1,00
NaCl 0,9%
0,75 – 1,00
0,00 – 0,25
0,00 – 0,25

Gambar 2. Pengaruh jumlah reduktor SnCl2.2H2O terhadap efisiensi penandaan
pengulangan)

99m

Tc-MIBI (n = 4 kali

Dari percobaan pengaruh jumlah ligan MIBI terhadap efisiensi penandaan 99mTc-MIBI menunjukkan
bahwa penggunaan MIBI dengan jumlah 0,5 hingga 2,5 mg tidak banyak berpengaruh terhadap efisiensi penandaan
yaitu di atas 95% (Gambar 3). Mengenai tidak berpengaruhnya jumlah ligan mIBI terhadap efisiensi penandaan
tersebut belum diketahui dengan jelas dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil percobaan ini
yang disertai dengan pertimbangan ekonomis dan tujuan pemakaian untuk dosis ganda (Van Aswegen dkk., 1989),
maka untuk percobaan selanjutnya digunakan ligan MIBI sebesar 1 mg.
Pada Tabel II disajikan pengaruh kondisi dan waktu inkubasi terhadap efisiensi penandaan 99mTc-MIBI.
Inkubasi pada temperatur kamar sambil dikocok-kocok selama ± 30 detik memberikan efisiensi penandaan yang
relatif rendah yaitu sebesar 80,75 ± 2,78%. Penambahan waktu inkubasi hingga 10 menit pada temperatur kamar,
tidak banyak berpengaruh (89,46 ± 1,68%). Akan tetapi, bila inkubasi dilakukan dengan pemanasan menggunakan
penangas air mendidih selama 5 menit, diperoleh hasil yang lebih tinggi yaitu 97,91 ± 0,54% dan efisiensi
penandaan terus meningkat pada pemanasan selama 10 menit. Hal ini menunjukkan bahwa pemanasan dapat
mempercepat reaksi pembentukan 99mTc-MIBI, perpanjangan waktu pemanasan sampai 50 menit tidak banyak
berpengaruh terhadap efisiensi penandaan sehingga untuk percobaan selanjutnya digunakan waktu pemanasan 10
menit.
Penandaan suatu senyawa dengan radionuklida teknesium-99m, kondisi pH merupakan factor yang penting
dalam keberhasilan penandaan tersebut. Di samping itu, kestabilan senyawa bertanda sangat dipengaruhi oleh pH
sehingga penandaan harus dilakukan pada kondisi pH optimal.
Percobaan pengaruh pH terhadap efisiensi penandaan 99m Tc-MIBI dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada pH antara 5,0 sampai 6,5 diperoleh efisiensi penandaan antara 95%
hingga 98%. Efisiensi penandaan tertinggi diperoleh bila penandaan dilakukan pada pH antara 5,5 hingga 6,0 yaitu
sebesar ± 98% (Gambar 4). Bila penandaan dilakukan pada pH yang lebih tinggi akan mengakibatkan turunnya
efisiensi penandaan serta naiknya jumlah 99mTcO4-. Hal ini disebabkan karena pada pH yang tinggi Sn(II) akan
terhidrolisis menjdai stano hidroksida yang tidak berfungsi lagi sebagai reduktor. Berdasarkan hasil percobaan maka
dalam pembuatan kit kering MIBI, kondisi pH larutan diatur antara 5,5 – 6,0.
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Tabel. II. Pengaruh kondisi dan waktu inkubasi terhadap efisiensi penandaan 99mTc-MIBI (n = 4 kali pengulangan)
Waktu
Inkubasi
TK 10 detik
TK 10 menit
PAM 5 menit
PAM 10 menit
PAM 15 menit
PAM 20 menit
PAM 40 menit
PAM 50 menit

TcO42,08 ± 0,73
1,64 ± 0,53
1,14 ± 0,67
0,61 ± 0,29
0,52 ± 0,16
0,48 ± 0,17
0,65 ± 0,30
0,40 ± 0,13

Catatan : - TK

: temperatur kamar

99m

Efisiensi penandaan (%)
99m
TcO 2
17,17 ± 3,46
8,90 ± 0,62
0,95 ± 0,50
0,21 ± 0,01
0,15 ± 0,02
0,09 ± 0,02
0,18 ± 0,17
0,09 ± 0,08

99m

Tc-MIBI
80,75 ± 2,78
89,46 ± 1,68
97,91 ± 0,54
99,13 ± 0,31
99,33 ± 0,18
99,45 ± 0,16
99,29 ± 0,31
99,51 ± 0,22

- PAM : penangas air mandidih

Dalam pembuatan kit kering MIBI, formulasi yang digunakan adalah berdasarkan hasil percobaan
penentuan kondisi optimal penandaan, dimana setiap vial kit kering MIBI mengandung :
[Cu(MIBI)4BF4]
1,0 mg
Natrium sitrat dihidrat
2,6 mg
L-sistein HCl
1,0 mg
Manitol
20,0 mg
0,060 mg
SnCl2.2H2O
Untuk mengetahui bahwa kit kering MIBI ini memenuhi persyaratan sebagai radiofarmaka, maka
dilakukan penandaan dengan teknesium-99m kemudian ditentukan efisiensi penandaan dengan melihat kemurnian
radiokimianya. Pengambilan sampel dilakukan secara random dan dari 5 kali pengujian diperoleh kemurnian
radiokimia di atas 95% yaitu sebesar 99,46 ± 0,32%.

Gambar 3. Pengaruh jumlah ligan [Cu(MIBI)4]BF4 terhadap efisiensi penandaan
pengulangan)

99m

Tc-MIBI (n = 4 kali

Gambar 4. Pengaruh pH terhadap efisiensi penandaan 99m Tc-MIBI

Majalah Farmasi Indonesia, 14(2), 2003

310

Nurlaila

KESIMPULAN
Kondisi optimal penandaan MIBI dengan teknesium-99m diperoleh pada penggunaan 1 mg
[Cu(MIBI)4BF4], 0,060 mg reduktor SnCl2.2H2O, dengan kondisi pH = 5,5 – 6,0 dan waktu inkubasi selama 10
menit dalam penangas air mendidih, memberikan efisiensi penandaan 98 – 99%.
Kit kering MIBI yang dibuat dengan cara liofilisasi berdasarkan formula yang diperoleh pada kondisi
optimal, setelah ditandai dengan teknesium-99m memberikan kemurnian radiokimia di atas 95%.
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