VALM ISTEYHTEEN VETO
1.

LÄÄKEVALM ISTEEN NIM I

Indium ( 1 1 1 In) oxinate, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten
(Curium Netherlands no.: DRN 4908)

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN M ÄÄRÄT

Yhden millilitra n koostumus referenss ia ja nko hta na :
Indium( 1 1 1 In)k lor id i
37 MBq (1 mCi)
Oksiini
0,025 mg
111

In hajoaa elektronikaappa uk se lla ja sen puoliintumisa ika on noin 67 tuntia
(2,8 vuorokautta). Se emittoi gammasäte ilyä, jonka pääasiallise t energiat
ovat 172 keV (91 %) ja 246 keV (94 %). Sisäisessä konversiossa emitto ituu
myös 23 ja 26 keV:n röntgensäte itä .
Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.
3.

LÄÄKEM UOTO

Leimaus liuos.
Kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaihe e t
Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.
Indium( 1 1 1 In)ok s iinia käytetään eristettyje n verisoluje n in- vitro
radioleima uk see n. Leimattu valmiste annetaan laskimo ns isä ise sti ja sitä
voidaan käyttää tutkimusta rko ituks iin sopivalla kuvanta mis me ne te lmä llä.
Indium( 1 1 1 In)- le ima ttuja verisoluja käytetään:
Indium( 1 1 1 In)- le ima tut leukosyytit tai granulos y ytit: Tulehd uspes äkke id e n ja
märkäpaise ide n kuvaamine n täydentä mää n muita kuvanta mis me ne te lmiä;
esimerk iks i paikallis te n tulehd us te n sijainnin selvittä mine n (kuten vatsa n
märkäpesäkkeet), luutule hd ukse n vahvista mine n proteesin asettamise n
jälkeen, tuntemato nta alkuperää olevan kuumeen tutkimine n ja tulehd ukse e n
liittymä ttö mie n tulehduk se lliste n tiloje n (kuten tulehd ukse llis te n
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suolisto sa ira uks ie n) arvioimine n. Luuston punaisen luuytime n alueella
luutule hd us ko hd issa saattaa esiintyä vähentynyttä indium( 1 1 1 In)leukosyyttie n kertymää. Hajanaista tai diffuus ia indium( 1 1 1 In) le ukos yyttie n
keuhkokertymä ä tulee tulkita varoen, sillä se saattaa johtua fysio lo gises ti
vähäisestä kertymästä.
Indium ( 1 1 1 In)- leimatut verihiuta lee t (trombosyytit) : Määrittämää n
verihiuta le ide n elinikää ja biodistr ib uutio ta, erityises ti kertymistä pernaan ja
maksaan seuraavissa tapauksissa : trombosytope nias sa, valtimo - tai
verisuo nitukokse ssa, valtimo np ullistumas sa ja tulehduk s ia hylk iväss ä
munua is- tai maksasiir tee ssä.
Indium( 1 1 1 In)- leima tut punasolut: Mahasuolistoa luee n verenvuo toa lue ide n
tutkimine n.
4.2 Annos tus ja antotapa
Lääkepullo sisältää steriiliä isotonista liuosta, jota käytetään verisoluje n invitro radioleimaa mise e n. Leimattu valmis te annetaan laskimo ns isä ises ti.
4.2.1
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In-le imatut le ukos yytit ja granulos yytit

Aikuis ille ja vanhuks ille suosite lta va aktiivis uus on 7,4 - 30 MBq:ta
laskimo ns is ä ise sti.
Gammakuva ukse t 1 1 1 In- leimattuje n leukosyyttie n pesäkekasaantumie n
määrittä mise ks i voidaan aloittaa 3 - 6 tunnin kuluttua injiso innista. Kertymä
tulehdusa lue ille selviää parhaite n kokokehokuvaukse sta 24 tuntia injektio n
jälkeen.
4.2.2
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In-le imatut ve rihiutale e t

Aikuis ille ja vanhuks ille suosite lta va annos on 1,85- 3,7 MBq:ta
verihiuta le ide n elinikä tutk imuk s issa ja 3,7 - 18,5 MBq:ta verihiuta le ide n
jakautumistutk imuk sess a. Molemmissa tapauksissa leimatut verihiuta lee t
annetaan laskimo ns isä ises ti.
Verihiuta le id e n elinikätutk imuks iss a näytteenoto n ajoitus ja näytteide n
määrä riippuva t tutkimuk se n tarkoitukses ta ja ennakoidus ta eliniäs tä.
Suositellut näytteeno ttoa ja t ovat vähintää n 20 minuuttia, 2, 3 ja 4 tuntia
injektio n jälkeen ja sitten päivittä in 10 päivän ajan.
Gammakuva ukse t leimattuje n verihiuta le ide n kertymän määrittä miseks i
voidaan aloittaa 2- 6 tuntia injektio n jälkeen. Kuvaus suosite lla a n tehtäväksi
sarjana 48 ja 72 tuntia injektio n jälkeen.
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4.2.3
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In-le imatut punas olut

Aikuis ille ja vanhuks ille suosite lta va annos on 3,7 - 18,5 MBq:ta
laskimo ns is ä ise sti annettuna.
4.2.4

Las te n tutkimine n

Lapsille annettava annos voidaan laskea aikuisen annoksesta painoon, kehon
pinta- alaa n ja ikään suhteutta ma lla. Vastasyntynee n tai alle yksivuo tiaa n
lapsen kohdalla on otettava huomioo n kohde - elime n koko kehon kokoon
verrattuna.
Pienille lapsille (alle 1- vuotiaa lle ) suositeltu annos on vähintää n 10 %
aikuise n annoksesta riittä vä n tarkkojen kuvien saamiseks i (ks. 5.4).
4.3 Vas ta-aihe e t
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

4.4 Varoituks e t ja käyttöön liittyvät varotoime t
Yliherkk y yde n ja anafylak tiste n reaktioiden mahdollis uus.
Jos yliher kk yyttä tai anafylaktis ia reaktioita ilme nee, lääkevalmiste e n anto
on lopetettava heti ja laskimo ns isä ine n hoito aloitetta va tarvittaessa. Jotta
hätätapauksessa voitais iin toimia välittö mäs ti, on varmiste tta va, että
tarvitta va t lääkevalmisteet ja lääketietee llise t laitteet, kuten
endotrakeaalip utk i, ovat heti saatavilla.
Indium ( 1 1 1 In)oksiiniliuo s on tarkoitettu käytettäväks i ainoastaan eristettyje n
verisoluje n in- vitro leimaa misee n eikä sitä saa antaa suoraan potilaa lle .
Soluerottelussa käytettävät materiaalit saattavat aiheuttaa yliherkkyyttä. On
hyvin tärkeää puhdistaa solut sedimentointiaineista ennen kuin ne injisoidaan
takaisin potilaaseen.
Lähdekirja llis uude ssa viitataa n 1 1 1 In- leimattuje n verisoluje n kliinise n käytön
yhteydessä pääasiassa potilaan omien verisoluje n käyttöön. Luovutettuje n
verisoluje n käyttöön liittyy riskejä.
Yksilö llise n hyödyn/r isk in perustelu
Kun potilas altisteta a n ioniso iva lla säteilylle, annos on aina valitta va
yksilö llis esti niin, että sen voidaan perustellusti katsoa olevan potilaa lle
hyödyksi.. Annos on pidettävä vain niin pienenä kuin halutun diagnoos in tai
hoitotulok se n saavutta mis ee n välttämättä tarvitaan.
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Pediatriset potilaat
Katso pediatris ia potila ita koskevat tiedot kohdasta 4.2.
Indikaatiota on harkittava huole llises ti, koska efektiivine n annos per MBq
on suuremp i kuin aikuis illa (katso kohtaa 11).
Erityis iä varoituks ia
Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) millilitras sa
injektio liuosta, joten se on käytännössä natriumito n.
4.5 Yhte is vaikutuks e t muide n lääke valmis te ide n kans s a s e kä muut
yhte is vaikutuks e t
Yhteisva ik utustutk imuk s ia ei ole tehty.
Kortikosteroid ie n ja antibioottie n on raportoitu vähentävä n indium( 1 1 1 In)leimattuje n leukosyyttie n kertymistä märkäpaise is iin, mutta siitä ei ole
varmaa näyttöä. Hoidossa hyviä tuloks ia antavie n antibioottie n voidaan
olettaa heikentä vä n leukosyyt tie n migraatio ta pienentynee n kemotaktis e n
stimulukse n takia.
4.6 He de lmällis yys , ras kaus ja ime tys
Hedelmä llise ssä iässä olevat naiset / Ehkäisy miehillä ja naisilla
Aiottaessa antaa radioaktiivis ia lääkevalmis te ita hedelmö ittymis ikä is ille
naisille on aina yritettä vä selvittää, onko potilas raskaana. Jos potilaan
kuukautise t ovat jääneet väliin, hänen on oletettava olevan raskaana, kunnes
on todettu toisin. Epäselvis sä tilante iss a on tärkeää pitää säteilytaso vain sen
suuruise na kuin haluttuje n kliinis te n tietojen saamiseen välttä mättä
tarvitaa n. On pyrittävä myös harkitse maa n muita teknisiä vaihtoehtoja,
joissa ei käytetä ioniso ivaa säteilyä.
Raskaus
Indium( 1 1 1 In)ok s iinilla leima ttuje n verisoluje n vaikutukse sta raskaana
oleviin naisiin ei ole tietoja. Eläinkoke issa indiumin on todettu aiheutta va n
epämuodostumia.
Käytettäessä radionuk lid ime nete lmiä raskaana oleviin naisiin säteily
kohdistuu sikiöönk in. Potilaa lle saa tehdä raskauden aikana vain ehdottoman
välttämättö miä tutkimuk s ia, jos edut voidaan ole ttaa potilaalle ja sikiölle
aiheutetta vaa vaaraa suuremmik s i.
Imetys
Ennen kuin imettä ville äideille annetaan radioaktiivis ta lääkevalmis te tta, on
pyrittävä harkitsema a n, voidaanko tutkimusta siirtää imetyks e n loppumisee n
asti. Lisäksi on harkittava, onko käytettävä radioaktiivine n valmis te paras
ratkaisu ottaen huomioo n aineen erittymine n rintama itoo n. Jos In- 11115 APP 4908 SPC 15052019

leimattuje n verisoluje n antamine n katsotaan välttä mättö mäks i, ei
imettä mise n keskeyttämine n ole suosite lta vaa.

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja kone ide n käyttökykyyn

Vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu.

4.8 Haittavaikutuks e t
Haittava ik utus te n yleis yys määrite llää n seuraavasti: hyvin yleine n (≥1/10),
yleine n (≥1/100 – <1/10), melko harvina ine n (≥1/1 000 – <1/100),
harvina ine n (≥1/10 000 – <1/1 000), hyvin harvina ine n (<1/10 000) ja
tuntema to n (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)
Seuraavat haittava ik utuk set on tunnis tettu indium- 111- le imatuilla
verisoluilla (eli leimattuje n verisoluje n takaisininjek tioo n tarkoitetussa
suspensioss a) :
Immuunijä rje s te lmä
Yleisyys tuntemato n (ei voida
Anafylak tis et reaktiot,
arvioida saatavissa olevan tiedon ylihe rkk yys.
perusteella)
Indium( 1 1 1 In)- le ima ttuje n verisoluje n on todettu aiheutta va n hyvin vähän
iho- tai muina reaktioina ilmene vää ylihe rkk yyttä. Solujen erottelussa
käytettävät aineet voivat myös aiheutta a allergis ia reaktioita. On hyvin
tärkeää, että soluis ta poistetaan sedimento ivat aineet ennen kuin ne
injiso idaa n takaisin potilaasee n (katso myös kohta 4.4).
Ionisoiva n säteilyn tuottama altistus on yhteydessä syövän syntyyn ja voi
aiheuttaa perinnö llis iä vaurio ita. Koska leima ttuje n leukosyyttie n
efektiivine n annos on 10,8 mSv [leimattuje n trombosyyttie n osalta 7,2 mSv]
leimattuje n leukosyyttie n suurimma lla suositellulla aktiivis uude lla3 0 MBq [
trombosyyttie n tapauksessa 18,5 MBq], näiden haittava ik utus te n
esiintymine n on epätodennäköis tä.
Epäillyistä haittava ik utuks ista ilmo itta mine n
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä
haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan
arvioinnin. . Terveydenhuo llo n ammattila is ia pyydetään ilmo itta maa n
epäillyistä haittava ik utuks is ta liitteess ä V* luetellun kansallise n
ilmo itus jär jes te lmä n kautta.
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4.9 Yliannos tus
Indium( 1 1 1 In)- le ima ttuje n verisoluje n ylia nnos tuksee n on olemassa hyvin
vähän hoitokeinoja , koska radionuk lid in poistumine n riippuu yksino maa n
solujen fysio lo gises ta hajoamise sta.

5.

FARM AKOLOGISET OM INAISUUDET

5.1 Farmakody na miikka
ATC- koodi: V09HB
Normaalis ti annetut indium( 1 1 1 In)- le imattuje n veriso luje n määrät eivät
yleensä aiheuta farmako lo gis ia vaikutuks ia.
5.2 Farmakokine tiikka
Indium muodostaa kylläste tyn (1:3) yhdistee n 8 - hydroksik ino liini (oksiinin)
kanssa. Yhdiste on neutraali ja rasvaliuk o ine n, minkä ansiosta se voi läpäistä
solukalvo n. Solun sisällä indium kiinnittyy lopulta sytoplas ma n
komponentte ihin; solu päästää vapautunee n 8 - hydroksik ino liinin ulos.
Leimatta essa soluja indium ( 1 1 1 ln)oksiinilla tapahtuu todennäköises ti
vaihtoreak tio hydroksik ino liinika ntaja n ja indiumiin voimakkaa mmin
reagoivie n solukompo ne nttie n välillä. Indiumoks iinin alhaine n stabiilis uus
(stabiilis uus va k io n arvioidaa n olevan 10 1 0 ) vahvis taa tätä teoriaa.
Indium( 1 1 1 In)- le ima tut verisolut seuraavat ei- leima ttuje n solujen reittejä,
joten kertymät ovat selvästi nähtävis sä.
Injektion jälkeen 60 % suonensisä ises ti annetuis ta leimatuis ta leukosyyte istä
kertyy välittö mä sti maksaan, pernaan, luuytimee n ja muihin kudoksiin.
Viipymä keuhkoissa on hyvin lyhyta ika ine n. Loppuosa poistuu
verenkierr osta 5- 10 tunnin puoliintumis aja lla , jolloin siitä imeytyy vielä
maksaan 20 %, pernaan 25 %, luuytimee n 30 % ja 25 % muihin elimiin.
Poistumine n kokonaan verestä vaihte lee huomatta va sti leukosyy tte jä
vastaanotta nees ta potilaasta, ruiskute tuista soluista ja käytetyis tä
leimaa mis me ne te lmistä.
Indium( 1 1 1 In)- le ima tut leukosyytit kertyvät tulehdus- ja märkäpesäkealue ille.
Indium( 1 1 1 In)- le ima tut punasolut ovat hyvin säilyviä ja takaisin injiso ituina
käyttäytyvä t kuin leimaa matto ma t solut. Ne pysytte le vä t verisuonis tossa ja
poistuvat sieltä ainoastaan, jos verenvuodo n aikana punasoluja tuhoutuu tai
menetetää n. Indium- 111 on vahvasti sitoutunut soluihin eikä aiheuta
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käytännö llise sti katsoen lainkaa n vatsasuolisto er itys tä normaaliin suolis too n,
joten verisuo nisto on selvästi nähtävis sä 72 tunnin ajan. Leimatut punasolut
paljastavat piile vä n vatsasuo lis to vuodo n esiintymise n ja/tai
esiintymis a lue e n.
Terveelle yksilö lle suonensisä ises ti annetuis ta indium( 1 1 1 In)- le ima tuista
verihiuta le is ta osa siirtyy nopeasti maksaan ja pernaan johtuen
margino ituvie n solupoolie n tasapainosta näissä elimissä. Loput solut jäävät
verenkier too n verihiuta le ide n jäljellä olevaksi eliniäks i.
Noin 30 % suonens isä ises ti annetusta määrästä siirtyy välittö mästi pernaan
ja noin 10 % maksaan. Loput poistuva t verenkierro sta n. 4 päivän
puoliintumisaja lla ja pernaan siirtyy (5 %), maksaan (20 %), luuytimee n
(25 %) ja muihin kudoksiin (10 %).
Tavallise sti verihiuta lee t säilyvä t veressä noin 9 päivän ajan ja tuhoutuva t
sitten elinikä nsä vuoksi pääasiassa pernassa ja luuytime ssä. Lyhyet eliniät
liittyvät erila is iin sairaustilo ihin, kuten trombosytope niaa n.
Indium( 1 1 1 In)- le ima tut verihiuta leet kertyvät myös aktiivise n
trombimuodos tukse n alueille ja hylkivä ä n siirrännä isee n.
Leimattuje n leukosyyttie n ja verihiuta le ide n poistumine n maksasta ja
pernasta on hidasta. Lisäksi virtsaan tai ulosteesee n erittyvä t määrät ovat
hyvin pienet. Poistumine n kehosta tapahtuu todennäköises ti pääasiassa
hajoamis e na stabiiliks i kadmiumik s i. Dosimetr ia lask uja varten kehosta
poistumise n oletetaan olevan saman kuin ionise n indiumin (puoliintumisa ika
70 tuntia) .
5.3 Pre kliinis e t tie dot turvallis uude s ta
Indium( 1 1 1 In)ok s iinilla leima ttuje n verisoluje n on todettu olevan
elinkyk y is iä leimaa mise n jälkeen ja osallistuva n normaaliin solujen
liikk umisee n ympäri kehoa. Indium( 1 1 1 In)ok s iinilla leimatuissa ihmise n
lymfos yyte issä on todettu joitakin kromosomipo ikkea mia.
Radioaktiivise lla aineella leima utumise n jälkeen 8 - hydroksik ino liinin
uskotaan vapautuva n leimatu is ta soluista. Tämä ja mikä tahansa reagoima to n
indiumoks iini poistetaan solujen prosessoinnin aikana ennen aineen
antamis ta potilaa lle. Tutkimuks et osoittavat kuitenk in, että rotille annettu
indium( 1 1 1 In)ok s iini (n. 0,3 mg oksiinia /k g) ei aiheutta nut myrkytyso ire ita.
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6.

FARM ASEUTTISET TIEDOT

6.1 Apuaine e t
Indium( 1 1 1 In)ok s iini:
natriuma setaatti,
etikkahappoanhyd r id i
natriumk lor id i,
vetyklor id ihappo ,
injektio neste is iin käytettävä vesi.
pH = 2,5- 3,5
Tris- puskur i:
tris(hyd roks ime tyyli) a mino metaa ni,
vetyklor id ihappo ,
injektio neste is iin käytettävä vesi.
pH=7,9- 8,1
6.2 Yhte e ns opimatt o muude t
Joutuessaan kosketuksiin täysveren kanssa verisoluja leimaa va
indium( 1 1 1 In)ok s iini muodostaa nopeasti indium- 111- le ima ttua transferr iiniä.
Siksi leima tta vie n verisoluje n valmis te lussa täytyy olla varovaine n, jotta eitoivotut verisolut ja muut veren proteiinit saadaan poistettua.
Reagenss ie n valmistukses sa käytettävie n lasitar vikke ide n huole lline n
puhdistus on hyvin tärkeää metallis te n epäpuhtauks ie n poistamis eks i.
6.3 Ke s toaika
Indium( 1 1 1 In)ok s iinin kestoaika on yksi vuorokausi aktiivis uud e n
referenss ia ja nko hda sta. Viime ine n käyttöpäivä on jokaisen pullo n etiketissä
ja kuljetuspakk a ukses sa. Tris- puskur in kestoaika on kolme vuotta
valmis tuspä iväs tä.
6.4 Säilytys
Säilytä alle 25C.
Valmiste ei sisällä antimikr ob is ia säilytysa ine ita.
Valmiste on säilytettä vä radioaktiivis ia aineita koskevien määräysten
mukaan.

15 APP 4908 SPC 15052019

6.5 Pakkaus tyyppi ja pakkaus koko
Indium( 1 1 1 In)- oks inaatti: 10 ml:n lasipullo (tyypin 1 lasia, Ph. Eur.), suljettu
bromobutyylik umitulpa lla ja värittömä llä alumiinise lla repäisykork illa.
Toimite taa n lyijys uo jukse ssa.
Tris- puskur i: 10 ml:n lasipullo (tyypin 1 lasia, Ph. Eur.), suljettu
bromobutyylik umitulpa lla ja keltaisella alumiinis e lla repäisykork illa.
6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet
Radiofar ma se uttis ia lääkkeitä saavat vastaanottaa, käyttää ja annostella vain
valtuute tut henkilöt määrite llyissä kliinis issä olosuhte issa. Niiden
vastaanotto, säilytys, käyttö, siirtä mine n ja hävittä mine n on paikallis e n
pätevän virano ma ise n määräyste n ja/tai asianmuk a is te n lupie n alaista
toimintaa.
Radiofar ma se uttiset lääkkeet on valmiste tta va niin, että valmistus täyttää
sekä säteilytur va llis uude n ja farmase uttis e n laadun vaatimukse t.
Valmistuk sess a on noudatettava asianmuk a is ta aseptiikkaa.
Jos jossakin tämän tuotteen valmistuk se n vaiheessa ampullie n eheys on
kyseenala ine n, niitä ei saa käyttää.
Annostelu on tehtävä niin, että minimo idaa n lääkevalmiste e n
kontamino itumise n riski ja käyttäjie n säteilyttä mine n. Riittä vä suojaus on
pakolline n.
Radiofar ma se uttiste n lääkkeiden anno stelu luo muihin henkilö ihin
kohdistuva n riskin, joka aiheutuu ulkoisesta säteilytyk ses tä tai virtsan,
oksennuksen jne. roiskumise sta. Siksi kansalliste n määräyste n mukaises ta
säteilys uoja ukses ta on huolehd itta va.
Jätteen hävittä miso hjee t :
Käyttämättö mä n Indium( 1 1 1 In)oks iinin on annettava hajota, kunnes
aktiivis uus on pudonnut sella ise lle tasolle, että sitä ei enää katsota
paikalliste n määräysten mukaan radioaktiiv is eks i. Sen jälkeen se voidaan
hävittää haitatto ma na jätteenä. Tris- puskur ia sisältä vä t käyttämättö mät
ampullit voi hävittää haitatto ma na jätteenä.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti
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7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Curium Netherlands B.V.
Westerduinwe g 3
1755 LE Petten
Alankomaa t

8.

M YYNTILUVAN NUM ERO

11259

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ /
UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

29.11.1993 / 17.09.2008

10. TEKSTIN M UUTTAM ISPÄIVÄM ÄÄRÄ
15.05.2019
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11.

DOSIM ETRIA

Tiedot ovat peräisin julkais usta ICRP 53 (Internatio na l Commiss io n on
Radiologica l Protection, "Radiatio n dose to patients from
radiopharmace utica ls ", Pergamon Press, 1988. Annals of ICRP, vol. 18
(1- 4), 1987).
111

In- leimatut leukosyytit

Absorboitunut annos annettua aktiivis uus yk s ikköä kohti (mGy/MBq)
Elin
Aikuine n 151051- vuotias
vuotias
vuotias
vuotias
Lisämunua iset
Virtsarakon
seinämä
Luuston pinta
Rinta
Suolisto
Mahalauk un
seinämä
Ohutsuoli
ULI
LLI
Sydän
Munuais et
Maksa
Keuhkot
Munasarjat
Haima
Luuyd in
Perna
Kivekset
Kilpira uha ne n
Kohtu
Muut kudokset

3,1E- 01
7,2E- 02

4,0E- 01
1,0E- 01

5,9E- 01
1,6E- 01

8,2E- 01
2,4E- 01

1,4E+00
4,1E- 01

3,5E- 01
9,0E- 02

5,0E- 01
9,0E- 02

8,0E- 01
1,5E- 01

1,4E+00
2,3E- 01

2,9+00
3,9E- 01

2,8E- 01

3,3E- 01

4,9E- 01

6,8E- 01

1,1E+00

1,6E- 01
1,6E- 01
1,3E- 01
1,7E- 01
3,3E- 01
7,1E- 01
1,6E- 01
1,2E- 01
5,2E- 01
6,9E- 01
5,5E+00
4,5E- 02
6,1E- 02
1,2E- 01
1,1E- 01

1,9E- 01
1,9E- 01
1,6E- 01
2,1E- 01
3,9E- 01
8,8E- 01
2,1E- 01
1,7E- 01
6,1E- 01
8,8E- 01
7,6E+00
6,4E- 02
9,0E- 02
1,4E- 01
1,4E- 01

2,9E- 01
3,0E- 01
2,4E- 01
3,0E- 01
6,0E- 01
1,3E+00
3,1E- 01
2,4E- 01
9,1E- 01
1,3E+00
1,1E+01
9,9E- 02
1,3E- 01
2,1E- 01
2,0E- 01

4,3E- 01
4,7E- 01
3,3E- 01
4,3E- 01
8,7E- 01
1,8E+00
4,6E- 01
3,5E- 01
1,3E+00
2,3E+00
1,7E+01
1,5E- 01
2,1E- 01
3,0E- 01
3,0E- 01

7,1E- 01
7,8E- 01
5,4E- 01
7,3E- 01
1,4E+00
3,2E+00
8,1E- 01
5,6E- 01
2,1E+00
4,5E+00
3,0E+01
2,8E- 01
3,8E- 01
5,0E- 01
5,3E- 01

Efe ktiivine n annos
(mSv/M Bq)

5,9E-01

7,9E-01

1,2E+00

1,8E+00

3,2E+00
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In- leimatut verihiuta lee t:
Absorboitunut annos annettua aktiivis uus yk s ikköä kohti (mGy/MBq)
Elin
Aikuine n 1510- vuotias 5- vuotias
vuotias

1- vuotias

Lisämunua iset
Virtsarakon seinämä
Luuston pinta
Rinta
Suolisto
Mahalauk un seinämä
Ohutsuoli
ULI
LLI
Sydän
Munuais et
Maksa
Keuhkot
Munasarjat
Haima
Luuyd in
Perna
Kivekset
Kilpira uha ne n
Kohtu

3,7E- 01
6,6E- 02
2,3E- 01
1,0E- 01

4,7E- 01
9,2E- 02
3,2E- 01
1,1E- 01

7,2E- 01
1,4E- 01
5,1E- 01
1,8E- 01

1,0E+00
2,2E- 01
8,7E- 01
2,9E- 01

1,8E+00
3,9E- 01
1,8E+00
4,9E- 01

3,5E- 01
1,4E- 01
1,4E- 01
9,7E- 02
3,9E- 01
4,1E- 01
7,3E- 01
2,8E- 01
9,8E- 02
6,6E- 01
3,6E- 01
7,5E+00
4,3E- 02
8,1E- 02
9,5E- 02

4,1E- 01
1,7E- 01
1,8E- 01
1,3E- 01
4,8E- 01
5,0E- 01
9,1E- 01
3,6E- 01
1,3E- 01
7,5E- 01
4,6E- 01
1,0E+01
6,0E- 02
1,1E- 01
1,2E- 01

6,0E- 01
2,7E- 01
2,9E- 01
2,0E- 01
7,1E- 01
7,6E- 01
1,3E+00
5,5E- 01
2,0E- 01
1,1E+00
6,8E- 01
1,5E+01
9,1E- 02
1,8E- 01
1,8E- 01

8,3E- 01
4,2E- 01
4,7E- 01
2,9E- 01
1,0E+00
1,1E+00
1,9E+00
8,5E- 01
3,1E- 01
1,6E+00
1,1E+00
2,3E+01
1,4E- 01
2,9E- 01
2,8E- 01

1,4E+00
7,4E- 01
8,0E- 01
5,0E- 01
1,8E+00
1,8E+00
3,4E+00
1,5E+00
5,3E- 01
2,6E+00
2,1E+00
4,1E+01
2,7E- 01
5,4E- 01
4,9E- 01

Muut kudokset
Efe ktiivine n annos
(mSv/M Bq)

1,2E- 01
7,0E-01

1,4E- 01
9,3E-01

2,1E- 01
1,4E+00

3,1E- 01
2,1E+00

5,6E- 01
3,7E+00

ICRP 80:n aikuisille tuottama efektiivinen annos indium( 1 1 1 In)- leimattuja
leukosyytejä on 3,6E- 01 mSv/MBq . Tässä tapauksessa 30 MBq:n annos
indium( 1 1 1 In)- le imattuja leukosyyttejä tuottaa 10,8 mSv:n efektiivise n
annoksen.
Lisäksi ICRP 80:n aikuis ille tuottama efektiivine n annos indium( 1 1 1 In)leimattuja verihiuta le ita on 3,9E- 01 mSv/MBq.. Tässä tapauksessa 18,5
MBq:n annos indium( 1 1 1 In)- le ima ttuja verihiuta le ita tuottaa7,2 mSv:n
efektiivise n annoksen.
Nämä efektiiviset annokset vastaavat tavallis ia radiografis ista tutkimuks ista
aiheutuvia annoksia.
Pienille lapsille (alle 1- vuotia ille) annetusta 3 MBq:n annoksesta
indium( 1 1 1 In)- le imattuja leukosyyttejä absorboituu maksaan 90 mGy:tä ja
siitä aiheutuu 9,6 mSv:n efektiivine n annos. Samoin 1,85 MBq:n annoksesta
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indium( 1 1 1 In)- le imattuja verihiuta le ita absorboituu pernaan 76 mGy:tä ja
siitä aiheutuu 6,8 mSv:n efektiivine n annos.
ICRP 53 ei anna tietoa indium( 1 1 1 In)- le ima ttuje n punasoluje n dosimetr ia sta.
Kuitenk in samalla menetelmä llä voidaan laskea seuraavat efektiivise t
annokset:
Aikuine n 15105- vuotias
1- vuotias
vuotias
vuotias
Efektiivine n
4,0E- 01
4,0E- 01
7,0E- 01
1,1E+00
2,0E+00
annos
(mSv/MBq)
18,5 MBq:n annoksesta indium ( 1 1 1 In)- leimattuja punasoluja aiheutuva
efektiivine n annos on 7,4 mSv:tä.

12.

RADIOFARMASEUTTISTEN VALMISTEIDEN VALMISTUSOHJEET

Ve ris oluje n le imaus ohje e t
Leukosyyttie n leimaus :
1. 50 ml ruiskuss a

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

4,5 ml ACD:tä
30 ml verta
3 ml hydroksiety ylitä rkke lystä
Sekoita kevyesti, jätä sedimento itu maa n pystyasentoo n männän päälle
45- 60 minuutiks i.
Siirrä verihiuta le r ika s (PRP=platele t rich plasma) perhossystee min
kautta steriile ihin putkiin/p ullo ihin. Vältä kontamino itumis ta
punasoluje n kanssa.
Sentrifugo i PRP 130- 170 g:aa 5- 10 minuuttia.
Poista kaikki supernatanttip la s ma ja siirrä steriile ihin putkiin/
pullo ihin.
Suspensoi solut 2 ml (suolaliuoksee n tai PBS- liuoksee n).
Sentrifugo i supernatanttip las ma 1000 g:ssa 10 minuuttia.
Siirrä supernatantti steriiliin pulloon.
Lisää 0,4 ml Tris- puskur ia 1 ml:aa n indium( 1 1 1 In)oks iinia. On
suositelta va a lisätä tris- puskur i juuri ennen valmistee n annostelua
verisoluihin, jotta adsorboitumine n lasiamp ulliin tai ruiskuun estetään.
Inkuboi 4- 37 MBq indium( 1 1 1 In) oks iinia 15 minuuttia solususpe ns io n
kanssa.
Tee plasma happamaksi pH 6,5:een (0,8 ml ACD:tä/ 10 ml plasmaa).
Lisää 5 ml ACD- plasmaa leimattuun solususpe ns ioo n.
Sentrifugo i 170 g:ssa 5 minuuttia, säilytä supernatantti
aktiivis uus mitta usta varten (=A).
Suspensoi uudellee n 2- 5 ml ACD- plasmaa n ja mittaa aktiivis uus (=B).
Laske leima utumispros e ntti (=B/A+B).

15 APP 4908 SPC 15052019

Trombosyyttie n leima us :
Kerää 42,5 ml verta 7,5 ml:aa n ACD:tä ja sentrifugo i 15 minuuttia 200 g:ssa.
Supernatantti verihiuta le r ik as (PRP=platele t rich plasma) kerätään ruiskuun
ja tehdään happamaksi ACD:llä, 0,1 ml:aa yhtä PRP ml:aa kohti. Sentrifugo i
PRP 640 g:ssa.
Supernatantti verihiuta le kö yhä (PPP=platelet poor plasma) poistetaan ja
jäljelle jääneet solut suspensoidaa n 3 ml:aa n suolaliuo sta.
Lisää 0,4 ml Tris- puskur ia 1 ml:aa n indium( 1 1 1 In)oks iinia. On suosite lta vaa
lisätä tris- puskur i juuri ennen valmis tee n annostelua veriso luihin, jotta
adsorboitumine n lasiamp ulliin tai ruiskuun estetään. Leimaa
trombosyyttis usp e ns io 4- 37 MBq indium( 1 1 1 In)oks iinia. Inkuboi huoneenlämmöss ä 20 minuuttia. Kun inkubointi on loppunut, PPP täytetään 5 ml:aa n
ja mitataan aktiivis uus.
Vapaa indium (=supernata ntti) poistetaan sentrifugo ima lla 1000 g:lla 15
minuuttia ja siirretää n pois. Trombosyytit suspensoidaa n 3 ml:aa n PPP:aa.
Ylimä ärä istä PPP:tä lisätään 5 ml:aa n ja mitataa n jälleen aktiivis uus
leimaa ntumis te hokk uude n laskemisek s i. Suspensio on nyt valmis
injiso ita vak s i.
Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti
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