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ABSTRAK
PELAPISAN MATERIAL BERBASIS ZIRKONIUM SEBAGAI PENYERAP MOLIBDENUM
99
99m
99m
Mo/ Tc.RadioisotopTeknesium-99m
( Tc)
UNTUK
PREPARASI
GENERATOR
99
merupakan anak luruh dari radionuklida molibdenum-99 ( Mo) yang dikemas dalam kolom
99
99m
generator Mo/ Tc dan banyak digunakan di bidang medis untuk diagnosa berbagai
99
penyakit.Dalam penelitian ini, adsorbent Mo yang digunakan adalah bahan penyerap polimer
berbasis zirkonium yang dilapis dengan silikat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan
material penyerap berbasis zirkonium (MBZ) yang keras (tidak mudah pecah dalam air) dan
mempunyai kapasitas serap yang tinggi terhadap Molibdenum sehingga bisa digunakan untuk
99
99m
preparasi generator Mo/ Tc.Metoda yang digunakan adalah sintesa dan pelapisan MBZ, uji
99
99m
serap MBZ dan preparasi generator Mo/ Tc. Pelapisan MBZ dilakukan dengan cara elusi
menggunakan larutan campuran TEOS-methanol dengan perbandingan 20:80, 25:75 dan
30:70. Dari percobaan ini diperoleh tiga jenis MBZ yang tidak pecah dalam air dan mempunyai
kapasitas serap masing-masing 162, 190 dan 183 mg Mo/g MBZ. Namun demikian, setelah
99
99m
butiran MBZ-Mo tersebut diisikan ke dalam kolom generator Mo/ Tc dan dielusi dengan
99m
99
larutan NaCl 0,9% hanya diperoleh yield eluat
Tc sebesar 60% dan Mo breakthrough lebih
99
99m
Tc (kemurnian radionuklida kurang dari 99,95%), maka perlu kajian
dari 0,15 µCi Mo/mCi
99m
99
99
Tc yang tinggi (80%) dan menekan lolosan Mo ( Mo
lebih lanjut untuk mendapatkan yield
breakthrough) sehingga memenuhi persyaratan untuk digunakan di bidang kedokteran nuklir.
Kata Kunci : Material Berbasis Zirkonium (MBZ), Generator
99
Mo.

PENDAHULUAN

99m

Teknesium-99m ( Tc) adalah
radioisotop andalan untuk aplikasi di bidang
kedokteran nuklir untuk keperluan diagnosa
berbagai penyakit karena memiliki waktu
paro pendek (T½ = 6,0 jam), pemancar
gamma murni pada energi rendah (Eg =
140 KeV), bebas pengemban dan mudah
terikat
dengan
banyak
senyawa
[1]
radiofarmaka.
Radioisotop ini merupakan anak
luruh dari radioisotop induk molibdenum-99
99
( Mo) yang diserapkan ke dalam sebuah
kolom yang berisi bahan penyerap
Molibdenum yang selanjutnya disebut
99
99m
generator
Mo/ Tc
yang
bisa
99m
menghasilkan
Na TcO4
dengan
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Tc, Yield

99m
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mengelusi kolom generator tersebut
menggunakan larutan salin (NaCl 0,9%)
setiap hari selama seminggu.
Sebagian besar pasokan generator
99
99m
Mo/ Tc di seluruh dunia pada saat ini
disediakan sebagai generator kromatografi
menggunakan
kolom
alumina
yang
99
diserapkan Mo radioaktivitas jenis tinggi
dalam bentuk Molibdat. Saat ini, sumber
99
Mo radioaktivitas jenis tinggi diperoleh
dari reaksi fisi nuklir dengan uranium
235
pengayaan tinggi ( U >93%). Namum
demikian, ada penelitian baru yang
menggantikan bahan penyerap alumina
dengan bahan polimer anorganik berbasis
99
zirconium dan
Mo yang diserapkan
adalah aktivitas jenis rendah hasil dari

351

98

99

Mo(n,g) Mo di dalam reaktor
reaksi
[2,3,4]
nuklir.
Pada
tahun
1994-1999
berdasarkan kerjasama antara Kaken Co.
Jepang dengan JAERI, telah berhasil
disintesa suatu senyawa polimer anorganik
dengan nama PZC (poly zirconium
compound) yang mempunyai daya serap
[5]
sebesar ~ 250 mg Mo/g PZC. Penemuan
ini telah memberikan harapan baru untuk
99
99m
99
membuat generator Mo/ Tc dari Mo
hasil reaksi (n,g) dengan harga yang jauh
lebih murah dari yang ada pada saat ini
99
( Mo dari hasil fisi). Pada tahun 20002003, dengan adanya kerjasama antara
BATAN dengan Kaken Co. Jepang, telah
dilakukan
berbagai
penelitian
yang
berkaitan
dengan kemungkinan untuk
99
99m
99
pembuatan generator Mo/ Tc dari Mo
[6,7]
hasil reaksi (n,g) dengan PZC.
Dalam penelitian ini dilakukan
pembuatan bahan penyerap dari polimer
anorganik berbasis zirkonium yang disebut
Material Berbasis Zirkonium (MBZ) dengan
lingkup kegiatan meliputi : sintesa dan
pelapisan (coating) MBZ, uji penyerapan
MBZ terhadap Mo, dan preparasi kolom
99
99m
generator Mo/ Tc serta analisa larutan
perteknetat hasil elusi generator. Tujuannya
adalah
untuk
mendapatkan
bahan
penyerap berbasis zirkonium yang tidak
pecah dalam air dan mempunyai kapasitas
serap terhadap molibdenum sebesar ± 200
mg Mo/g MBZ.

METODE
Bahan dan Peralatan
Bahan-bahan
yang
digunakan
adalah serbuk Zirkonium khlorida (ZrCl4),
larutan Tetrahydrofurane (THF), larutan
Isopropanol (iPrOH), methanol, dan larutan
NaOCl diperoleh dari E. Merck, aquabidest
(H2O) dan larutan saline (NaCl 0,9%) dari
IPHA-Indonesia
serta
bahan
untuk
pelapisan (coating) MBZ adalah larutan
Tetraethylorthosilicate (TEOS)dari Aldrich
yang mana semua bahan kimia tersebut
pro analisis. Sedangkan semua peralatan
gelas yang digunakan dipasok dari Pyrex.
Peralatan yang digunakan adalah
®
timbangan analitik ACCULAB ALC –
110.4,
stirring
hot
plate
HEALTH
MAGNETIC STIRRER, tungku pemanas
(furnace)
VULCAN
A-130, untuk
99
pengukuran aktivitas radioisotop Mo dan
99m
Tc digunakan dose calibrator ATOMLAB
100
sedangkan
untuk
menentukan
99
kemurnian
radionuklida
( Mo
breakthrough) digunakan spektrometer
gamma yang dilengkapi dengan multi
channel analyzer dari ORTEC, detektor
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Germanium kemurnian tinggi GAMMA-XÒ
digital
g-ray
HPGe,
DSPEC-LFä
spectrometer, pendingin detektor XCOOLERÒII dan UPS Model : NTP-1000
s/d 5000 L. Spektrometer gamma tersebut
telah dikalibrasi dengan sumber standar
152
133
137
60
Eu, Ba, Cs dan Co.
Cara Kerja
Sintesa dan Pelapisan MBZ
Material berbasis zirkonium (MBZ)
dibuat dengan cara sintesa dari serbuk
ZrCl4 yang ditambahkan pelan-pelan ke
dalam
campuran
dari
larutan
Tetrahydrofurane (THF) dan isopropyl
alcohol
(iPrOH)
sambil
dilakukan
pengadukan dan pemanasan hingga
o
temperatur 60 C menggunakan stirring hot
plate. Kemudian ke dalam adonan tersebut
ditambahkan sedikit demi sedikit larutan
campuran dari Tetrahydrofurane dan
Aquabidest sambil diaduk dan dipanaskan
o
hingga temperatur ± 95 C sampai adonan
mengental menyerupai bubur halus.
Apabila pengadukan dengan magnetic
stirrer sudah tidak mampu maka dilakukan
pengadukan secara manual menggunakan
batang pengaduk sampai adonan benarbenar mengental seperti adonan kue yang
disebut pre-MBZ.
Pre-MBZ dibiarkan selama ± 12
jam supaya mengering dengan sendirinya
kemudian dipanaskan dalam tungku
o
pemanas pada temperatur ± 150 C selama
30 menit sehingga didapat MBZ yang
berwarna coklat muda kemudian digerus
pelan-pelan sehingga diperoleh MBZ
dengan ukuran 300 – 450 µm. Proses
Pembuatan MBZ dengan cara sintesa
seperti yang terlihat pada Gambar 1.
Material berbasis zirkonium (MBZ)
hasil sintesa tersebut selanjutnya dilapisi
dengan
larutan
tetraethylorthosilicate
(TEOS) dengan cara elusi yaitu serbuk
MBZ dimasukkan ke dalam kolom gelas
kemudian dialiri dengan larutan TEOS
seperti pada Gambar 2 untuk mendapatkan
MBZ yang agak keras sehingga tidak rapuh
dan tidak pecah dalam air.
Butiran MBZ dimasukkan ke dalam
kolom gelas ukuran 12 x 200 mm yang
bagian bawah dalam kolom diisi dengan
serat kaca (glass wool) kemudian kolom
dialiri (dielusi) dengan larutan campuran
TEOS dan methanol dengan perbandingan
20:80. Setelah dielusi, butiran MBZ
dikeluarkan dari kolom dan dipindahkan ke
dalam
cawan
porselin
kemudian
dipanaskan dalam tungku pemanas pada
o
temperatur 150 C selama 30 menit. Proses
pelapisan MBZ dengan cara elusi tersebut
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dilakukan sebanyak 3 kali dengan variasi
campuran larutan TEOS dan methanol
dengan
perbandingan
masing-masing
20:80, 25:75 dan 30:70. Dari ke-3 MBZ
yang telah dilapis TEOS-methanol tersebut
kemudian dilakukan uji kekerasan dengan
direndam dalam botol vial yang berisi air
o
dan dipanaskan pada temperatur ± 90 C
selama 30 menit.
Uji Serap MBZ dan Preparasi Generator
99m
Mo/ Tc
Tiga jenis MBZ yang telah dilapis
TEOS-methanol dengan cara elusi tersebut
masing-masing ditimbang sebanyak ± 0,5 g
kemudian dimasukkan ke dalam tiga buah
vial 20 ml yang masing-masing vial telah
99
diisi dengan 5 ml larutan radioisotop Mo
dengan aktivitas ± 65 mCi, pH larutan = 7
dan kandungan Mo total 125 mg Mo.
Selanjutnya ke-3 botol vial tersebut
dipanaskan
menggunakan
penangas
o
minyak (oil bath) pada temperatur ± 90 C
selama 3 jam seperti pada Gambar 3 dan
setiap 15 menit masing-masing vial
digoyang pelan-pelan.
Setelah proses penyerapan, ke-3
vial diangkat dari penangas minyak
(Gambar 5) kemudian dilakukan pemisahan
antara cairan dan butiran MBZ yang
mengandung
molibdenum
(MBZ-Mo)
dengan cara dekantasi lalu masing-masing
MBZ-Mo dalam vial dicuci dengan
aquabidest dan didekantasi sampai cairan
pencuci jernih dan cairannya ditampung
dalam botol yang berbeda sebagai limbah.
Masing-masing botol yang berisi cairan
limbah tersebut dimasukkan ke dalam
shielding timbal (wadah khusus yang
terbuat dari timbal) dan secara bergantian
99
Mo-nya menggunakan
diukur aktivitas
dose calibrator ATOMLAB 100 pada dial
180. Hasil pengukuran aktivitas digunakan
untuk menentukan kapasitas serap dari
ketiga jenis MBZ terhadap Mo dan aktivitas
99
Mo yang terserap pada butiran MBZ.
Butiran MBZ-Mo dalam ke-3 vial
selanjutnya dipindahkan ke dalam 3 buah
kolom generator ukuran 8 x 50 mm
kemudian kedua ujung dari masing-masing
kolom ditutup dengan karet septa dan
aluminium seal. Ketiga kolom tersebut
99
99m
dinamakan kolom generator Mo/ Tc dan
selanjutnya
masing-masing
kolom
generator dielusi dengan 3 ml larutan NaCl
99m
0.9% untuk mengeluarkan
Tc yang telah
terbentuk dan selanjutnya masing-masing
99
99m
Mo/ Tc juga dielusi
kolom generator
dengan 2,5 ml larutan NaOCl 0,5% sebagai
oksidator, waktu akhir elusi dicatat sebagai
99m
titik awal masa pertumbuhan
Tc. Ketiga
99
99m
kolom generator
Mo/ Tc tersebut
99
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dibiarkan selama ±23 jam untuk masa
99m
Tc sehingga tercapai
pertumbuhan
99
kesetimbangan transien antara Mo dan
99m
Tc.
Sebelum dielusi dengan larutan
salin (NaCl 0,9%), masing-masing kolom
99
99m
generator Mo/ Tc di hubungkan dengan
kolom gelas 8 x 50 mm yang berisi alumina
netral untuk menyerap Mo yang lolos dari
kolom generator (Gambar 6) kemudian
dielusi secara fraksinasi dengan 5 x 1 ml
larutan NaCl 0,9% untuk mengeluarkan
99m
Tc yang terbentuk. Eluat dari
radioisotop
99
99m
Mo/ Tc selanjutnya
kolom generator
99m
99
diukur
aktivitas
Tc
dan
Mo
99
Mo)
untuk
breakthrough
(lolosan
menentukan kemurnian radionuklida.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Material berbasis zirkonium (MBZ)
bisa dihasilkan dengan cara sintesa melalui
reaksi kimia :
ZrCl4 + PrOH à
ZrClx(OPr)y.PrOH à MBZ, namun MBZ
yang dihasilkan masih sangat rapuh dan
mudah sekali terhidrolisa apabila dibiarkan
di tempat terbuka dan mudah pecah dalam
air sehingga apabila digunakan untuk
proses penyerapan terhadap larutan
molibdenum akan hancur menjadi lunak
seperti gel. Maka perlu dilakukan pelapisan
terhadap permukaan MBZ tersebut dengan
larutan
Tetraethylorthosilicate
(TEOS)
supaya butiran-butiran MBZ menjadi keras
[8]
dan tidak mudah pecah dalam air.
Telah dilakukan pelapisan dengan
cara merendam butiran-butiran MBZ dalam
larutan TEOS namun MBZ terlapisi silikat
terlalu banyak dan menjadikan MBZ
tersebut sangat keras, meskipun tidak
pecah dalam air tetapi berpengaruh pada
daya serap terhadap molibdenum menjadi
sangat rendah yaitu 25 – 80 mg Mo/g
[9]
MBZ. Dalam makalah ini dilaporkan cara
pelapisan MBZ dengan cara elusi
menggunakan larutan campuran antara
TEOS dan methanol dengan perbandingan
20:80, 25:75 dan 30:70, selanjutnya
dilakukan uji kekerasan dengan merendam
butiran-butiran MBZ tersebut dalam air
seperti yang terlihat pada Gambar 4 dan
hasilnya ketiga jenis MBZ tersebut tidak
hancur dalam air.
Setelah dilakukan uji kekerasan,
MBZ selanjutnya dilakukan uji serap
terhadap
molibdenum
dengan
cara
pemanasan seperti yang terlihat pada
Gambar 3 untuk menentukan kapasitas
serap MBZ terhadap Molibdenum. Hasil uji
kapasitas serap bisa dilihat padaTabel 1
dan Gambar 5, dimana terjadi perubahan
warna cairan yang awalnya jernih tak
berwarna berubah menjadi kehijauan
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(Gambar 5) dan terjadi perubahan pH
cairan dari 7 (netral) turun menjadi 5
setelah dilakukan proses penyerapan Mo
dengan pemanasan hingga temperatur
o
[10]
±90 C selama 3 jam. Dengan perubahan
ini menunjukkan bahwa proses penyerapan
molibdenum ke dalam MBZ berjalan
dengan baik. Secara kuantitatif jumlah
molibdenum yang terserap ke dalam MBZ
bisa dilihat pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 bisa dilihat bahwa
ketiga jenis MBZ (20:80, 25:75, dan 30:70)
mempunyai kapasitas serap terhadap Mo
masing-masing sebesar 162 mg, 190 mg,
dan 183 mg Mo/g MBZ. Hasil dari ketiga uji
penyerapan tersebut diperoleh kondisi
pelapisan MBZ yang optimal yaitu yang
terlapisi
TEOS-methanol
dengan
perbandingan 25:75.
Ketiga jenis MBZ yang telah diloading ke dalam kolom generator
99
99m
Mo/ Tc dan dibiarkan selama ± 23 jam
selanjutnya
masing-masing
kolom
generator tersebut dirakit dengan kolom
alumina seperti pada Gambar 6 dan secara
fraksinasi ketiga kolom generator dielusi
dengan 5 x 1 ml larutan NaCl 0,9%
sehingga diperoleh profil elusi dari masingmasing generator seperti pada Gambar 8
99m
dengan konsentrasi
Tc tertinggi terdapat
pada fraksi 2 sebesar masing-masing 3,5
mCi/ml, 5,4 mCi/ml dan 5,5 mCi/ml.
Hasil elusi dari tiga Generator
99
99m
Mo/ Tc selanjutnya dianalisa terhadap
99m
yield Tc
rata-rata
dan
kemurnian
radionuklida.
Hasil
analisa
tersebut
99m
Tc rata-rata sampai hari
diperoleh yield
ke-7 masing-masing sebesar 45.6%, 59,1%
dan 49,5% seperti pada Gambar 7
terlampir.
Hasil pencacahan menggunakan
99m
Tc
spectrometer gamma dari eluat
99
tampak puncak energi dari radioisotop Mo
(366, 739 dan 778 KeV) yang merupakan
99m
Tc, sedangkan
pengotor radionulida dari
99m
Tc pada 140 KeV tidak
puncak energi
tampak karena pada saat pencacahan,
99m
eluat
Tc dimasukkan ke dalam suatu
container (wadah) yang terbuatdari bahan
timbal yang mampu menahan energi 140
KeV sedangkan energi diatas 140 KeV
akan tetap tercacah dan muncul sebagai
energi dari radionuklida pengotor.
Hasil cacahan tersebut selanjutnya
dihitung keradioaktivan dari radionuklida
99
Mo (radionuklida pengotor) dan diperoleh
99
aktivitas Mo masing-masing sebesar 17,2;
99
99m
13,9; dan 10,6 µCi Mo/mCi Tc sehingga
99m
kemurnian radionuklida
Tc masingmasing 98,3%, 98,6% dan 98,9%. Hasil
perhitungan
radioaktivitas
pengotor
radionuklida tersebut masih lebih besar dari
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99

99m

Mo/mCi Tc seperti yang
0,15 µCi
[11,12]
dipersyaratkan untuk keperluan medik.
Dengan
adanya
pengotor
radionuklida yang masih >0,15 µCi
99
99m
99
Mo/mCi Tc, menunjukkan bahwa Mo
yang terserap dalam MBZ kurang kuat
sehingga mudah lepas saat dielusi dengan
larutan NaCl 0,9% sedangkan kolom
alumina
yang
diharapkan
mampu
99
menyerap lolosan
Mo ternyata hanya
99
sebagian Mo saja yang bisa terserap dan
99m
Tc
masih ada yang terbawa dalam eluat
sebagai pengotor.

KESIMPULAN
Ketiga jenis material berbasis
zirkonium (MBZ) yang dihasilkan tidak
pecah dalam air dan mempunyai daya
serap terhadap molibdenum masingmasing sebesar 162 mg, 190 mg, dan 183
mg Mo/g MBZ. Setelah ketiga MBZ tersebut
di-loading ke dalam kolom generator
99
99m
Mo/ Tc kemudian dielusi dengan larutan
99m
saline (NaCl 0,9%) diperoleh yield Tc
rata-rata masing-masing 45,6%, 59,06%
dan 49,46%. Dalam penelitian ini telah
berhasil diperoleh tiga jenis MBZ yang
dilapis dengan larutan campuran TEOSmethanol dengan perbandingan 20:80,
25:75, dan 30:70. Dari ketiga MBZ tersebut,
diperoleh MBZ yang dilapis dengan larutan
campuran TEOS-methanol (25:75) adalah
yang paling baik karena mempunyai
kapasitas serap 190 mg Mo/g MBZ dan
setelah di-loading ke dalam kolom
99
99m
99m
generator Mo/ Tc diperoleh yield Tc
rata-rata sebesar 59,06% yang lebih besar
dari dua jenis MBZ lainnya (20:80 dan
30:70). Namun demikian, kemurnian
99m
radionuklida dalam eluat
Tc yang
99
99m
diperoleh dari ketiga generator Mo/ Tc
kurang dari 99,985%, sehingga belum
memenuhi peryaratan sebagai isotop
medik. Untuk penelitian selanjutnya akan
dilakukan penyerapan molibdenum sebesar
setengah dari kapasitas serap MBZ dengan
harapan Mo akan terserap dengan ikatan
yang kuat sehingga tidak mudah lepas saat
dielusi dengan larutan NaCl 0,9%. Hal ini
memberikan konsekuensi bahwa aktivitas
99
total
Mo yang di-loading akan lebih
rendah kecuali bila memungkinkan proses
iradiasi dengan fluks neutron yang lebih
tinggi dari keadaan dalam percobaan ini.
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LAMPIRAN
Tabel 1 :Hasil Uji Serap MBZ Hasil Sintesa Terhadap Mo
MBZ dilapis dengan TEOS
dengan Perbandingan

Parameter

20:80

25:75

30:70

Volume larutan Mo ……………………….……(ml)

5

5

5

KandunganMo total …………………………. (mg)

125

125

125

Mo ………………………….(mCi)

62,7

61,6

62,1

Berat MBZ Hasil sintesa ..………………………(g)

0,51

0,52

0,51

22

14,7

16,7

Mo-MBZ ……………....(mCi)

40,7

46,9

45,4

Yield penyerapan……………...………………..(%)

64,9

76,1

73,1

Kapasitas serap MBZ ………….…(mg Mo/g MBZ)

162

190

183

Aktivitas awal

99

*)

*)

Aktivitas cairan limbah ……………………..(mCi)
Aktivitas padatan

*)

Aktivitas

99

*)

99

Mo dihitung dengan waktu kalibrasi sama

(a)
(b)
Proses sintesa
MBZ

(c)
Setelah dibiarkan
12 jam

(d)
Pre-MBZ

MBZ sebelum
di-coating

Gambar 1 : Sintesa Material Berbasis Zirkonium (MBZ)

Lart.campuran
TEOS-methanol
MBZ

Eluat

Gambar 2 : Pelapisan MBZ menggunakanGambar 3 : Proses penyerapan Mo pada
o
larutan campuran TEOS dan MethanolMBZ dengan pemanasan ± 90 Cdengan cara elusi
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Gambar 4 : Proses uji kekerasan MBZ dalam airGambar 5 : Ketiga jenis MBZ setelah
proses penyerapan Mo
Larutan NaCl 0,9%
100
90

Yield

99m

Tc (%)

Kolom Generator 80
99
Mo/99mTc
70
60

Gen. 20:80

50

Gen. 25:75

40

Gen. 30:70

Kolom Alumina 30
20
10
0

Vial eluat

99m

0

Tc

1

2

3

4

5

6

Elusi ke99

99m

5

2

4
3
2

1

1

0

0
1

2

3

4

5

99m

3

6

Aktivitas

99m

4

5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

1

5

2

Profil elusi MBZ 25:75

4

5

Profil elusi MBZ 30:70

Gambar 8 : Profil elusi kolom Generator
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3
No. Fraksi

No. Fraksi

No. Fraksi

Profil elusi MBZ 20:80

99m

Gambar 7 : Yield
Tc yang diperoleh dari 5 kali
99
99m
elusi ketiga Generator Mo/ Tc

Tc (mCi)

6

5
Tc (mCi)

6

Aktivitas

Aktivitas

99m

Tc (mCi)

Gambar 6 : Kolom Generator Mo/ Tc
yang dirakit dengan kolom alumina dan
dielusi dengan larutan saline

99

99m

Mo/

Tc

357

739 KeV (99Mo)

99

778 KeV ( Mo)

140 KeV (99mTc)
366 KeV (99Mo)

Gambar 8 : Hasil pencacahan menggunakan spectrometer gamma terhadap eluat
99m
wadah timbal untuk menahan energi dari
Tc pada 140 KeV

99m

Tc dalam

Tanya Jawab :
Nama penanya : Hartati
Pertanyaan :
Apakah ada kaitan penyakit tertentu dengan Mo sehingga keberadaannya perlu didiagnosa ?
Jawaban :
Mo-99 disini merupakan radioisotop induk dari Tc-99m yang digunakan dalam kedokteran nuklir
adalah Tc-99m untuk mendiagnosa jenis-jenis penyakit yang ada dalam organ tubuh misalnya
ginjal, tiroid dll.
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