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Лабпратприја за прпизвпдствп на 
ПЕТ радипфармацевтици 

Дел за диспензирање на дози 

Топли ќелија за 
18F – FDG 
18F – NaF 

Топла ќелија за 
11C – холин 
11C – метионин 

Топла ќелија за 

68Ga – DOTA NOC 



Лабпратприја за кпнтрпла на 
квалитет на ПЕТ радипфармацевтици 

Гасна хроматографија -GC 
Течна хроматографија -GC 

TLC читач 



Синтеза на 68Ga DOTA NOC 

III) Отпочнување со синтеза 

 

- Елуирање на 68Ga од генераторот со 0.1М НCl, 68Ga се здражува на колоната а 
68Ge се елуира во виалицата за отпад. 

- Елирање на 68Ga од катјон јоноизменувачката колона со ацетон/HCl 

- Реакција на 68Ga со DOTA NOC  

- Добиениот продукт 68Ga-DOTA NOC се пропушта низ Strata X колона каде што се 

задржува  

- Елуирање на прочистениот 68Ga-DOTA NOC со етанол 

I) Подготовка на 

потребни матерјали и 

касетата за синтеза 

II) Монтирање на касетата во модулот и 

вклучување на софтверот 



Кпнтрпла на квалитет на 68Ga DOTA NOC 

      Радиохемиска чистота  

    - HPLC за 68Ga DOTA NOC и Ga3+  

    - TLC за Ga(OH)3 

рН вредност (4.5- 8.5) 

Бактериски ендотоксини и Стерилност 

Радионуклидна чистота  

    Хемиска чистота  

 - HPLC за DOTA NOC        

 - GC за етанол, ацетон 



Прекуросор за синтеза  

Маноза трифталат 

Ацетонитрил  

Базна хидрoлиза 

со NaOH 

Вијалица каде што се 

одвива реакцијата на 

синтеза 

Анјонска 

јоноизменувачка смола 

(18F- се задржува на 

колоната)  

Kriptofix 222  

Колони за 

прочистување Остаток 

Финален 

производ  Радиоизотоп  

Синтеза на 18F-FDG 



Сушење 
на 18F  во 
реакторот 

Екстракција 
на 18F од 
таргетот 

вода 
збогатена со 

18О 

Производство на 
18F-флуорид со 

циклотон со 
ирадијација на 

протиони од 
18O[H2O  

Прочистувањ
е на 18FDG 

преку 
јоноизменува

чки колони  

Базна 
хидролиза  
со  NaOH 

Врзување на 
прекурсорот 
трифталат 

со 18F  

Шема за процес на 

синтеза на 18FDG  

  

18FDG продукт  

 



Кпнтрпла на квалитет на 18F-FDG 

      Радиохемиска чистота  

    - HPLC за глукоза, FDG,  FDM и CDG со ED 

- TLC за 18F- ацетилирани деривати на FDG 

рН вредност (4.5- 8.5) 

Бактериски ендотоксини и Стерилност 

Радионуклидна чистота  

    Хемиска чистота  

- HPLC за 18F, 18F-FDG(RD) и глукоза(ED) 

 - GC за етанол, ацетон и ацетонитил 

- Семиквантитативен тест за Kriptofix(spot test) 

TLC  за FDG 

HPLC (RD) HPLC (ED) 



Синтеза на 11C - хплин 



Кпнтрпла на квалитет на 11C - хплин 

      Радиохемиска чистота  

    - HPLC (Rdet)  за 11С-холин  95% 

рН вредност (4.5- 8.5) 

Бактериски ендотоксини и Стерилност 

Радионуклидна чистота 
(Гама спектрометар и 
дозен калибратор)  

    Хемиска чистота  

- HPLC (CD) за диметиламиноетанол, холин и  NaCl - RT ± 10%   

- GC за етанол, ацетон  и тетрахидрофуран           
Аrea(стандард)>Аrea(примерок) 

HPLC (RD) 
HPLC (CD) 



Синтеза и кпнтрпла и квалитет 
на 11C-метипнин  

Хроматограми од течна хроматографија за радионуклидна и радиохемиска чистота  

HPLC (RD) HPLC (UV-VIS) 



Синтеза и кпнтрпла и квалитет 
на 18F-натриум флуприд  

HPLC-RD HPLC-ED 

Шематски приказ на касета за синтеза на 18F-натриум флуорид    

1) Производство на 18F-флуорид со 

циклотон со ирадијација на 

протиони од 18O-H2O 

 

2) Пурификација на флуоридот со 

вода низ анјонска 

јоноизменувачка колона  

 

3) Елуирање на  18F преку Sep-pak  

колона со натриум хлорид 

 

4) Врзување на прекурсорот натриум 

хлорид со 18F  

 

 

 

анјонска 

јоноизменувачка 

колона  

Sep-pak  

колона 

Финален 

продукт 



Заклучоци/Научени лекции 


