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N.O. 111* 472 
Union Carbide Corporation» te New York, N.Y. Ver. Staten van 
Amerika 

Met technetium 99-® gemerkte radiodiagnostische middelen en 
werkwijze voor het bereiden daarvan alsmede werkwijze voor het 
bereiden van een stabiele niet-radioactieve drager. 

De uitvinding heeft betrekking op verbeterde met technetium-99m 
gemerkte radiodiagnostische middelen, die bruikbaar zijn bij af-
tastonderzoekingen van longen en beenderen, alsmede op een werkwijze 
voor het bereiden daarvan. Volgens een verder aspect heeft de uit-
vinding betrekking op niet-radioactieve dragers, waarvoor stanno- 5 
tartraat als reductiemiddel wordt gebruikt, alsmede een-werkwijze, 
voor het bereiden daarvan. 

Technetium-99m is voor medische toepassingen een buitengewoon 
geschikt hulpmiddel geworden, in het bijzonder als een radiozmclide-
merker voor zowel medisch onderzoek als diagnose. Dankzij de korte 10 
halfwaardetijd van technetium-99ffl uren) wordt de blootstelling 
van organen aan straling beperkt en verschaft de ^-stralingsener-
gie (I2f0 keV) niet alleen een voldoende weefselpenetratie maar kan 
deze eveneens gemakkelijk worden gecollimeerd, terwijl de afwezig-
heid van {3-straling het mogelijk maakt millicurie-hoeveelheden van 
het radionuclide oraal of door injectie aan de patient toe te dienen 
zonder dat schadelijke stralingsdoses optreden. Dankzij deze 
fysische eigenschappen wordt technetium-99m dikwijls gebruikt in 
combinatie met geschikte dragers voor diagnostische proeven in vivo, 
zoals scintigrafische onderzoekingen van de lever, longen, bloed, 20 
beenderen en tumors. Daar voor de diagnose geen operatie vereist 
is, heeft deze methode in de afgelopen jaren in sterke mate ingang 
gevonden. 

Chemisch gezien behoort technetium tot groep VII-A van het 
periodieke systeem en vertoont het met betrekking tot de chemische 25 
aspecten vele overeenkomsten met mangaan en rhenium. In oplossing 
in water is de meest stabiele vorm van technetium het pertechnétaat-
ion (TcO-), dat wat betreft de biologische verdeling overeenkomt 
met jodide, waardoor het bruikbaar is bij aftastonderzoekingen. 
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Dankzij het vermogen van technetium zich, indien gereduceerd tot 

lagere oxydatietoestanden, Ce verenigen met andere stoffen, is het 

bovendien bruikbaar zowel in chelaatvorm met een geschikte drager 

vóór het onderzoek van nier- of blöedfuncties als, indien fysisch 

als een colloide opgesloten voor leveronderzoekingen of als een 

deeltje voor longonderzoekingen. Daar technetium-99m een zeer korte 

halfwaardetijd bezit, wordt het gewoonlijk, indien vereist, uit het 

moederelement, het molybdeen-99 met een halfwaardetijd van 2,7 dagen 

geextraheerd met behulp van een generator, waarin uit 
99 

Mo wordt geelueerd» Bovendien wordt technetium in de vorm van 

natriumpertechnètaat in een isotone zoutoplossing in het algemeen 

gemengd met een geschikte, drager om deze te merken voor het gebruik 

bij diverse scintigrafische onderzoekingen. 

Bij diverse processen voor het bereiden met technetium-99m 

gemerkte diagnostische middelen zijn ferrichloride, ferrosulfaat, 

ferroascorbaat, stannochloride, stannochloride en streptokinase 

of urokinase met inbegrip van een combinatie van componenten, zoals 

gelatine, natriumthiosulfaat, natriumperrhenaat en een anorganisch 

zuur, gebruikt. Bij enkele van deze processen bezat de bereide niet-

radioactieve drager een relatief korte halfwaardetijd» Bij het me-

disch onderzoek was het daarom vereist, dat materiaal en apparatuur 

alsmede personeel ter beschikking stonden voor het bereiden van het 

merkermateriaal. Niet-radioactieve chelaten, in het bijzonder 

diethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA), serumalbumine van de mens 

(HSA) en zuur citraatdextrose (ACD), die een lange gebruiksduur be-

zitten, zijn bereid onder toepassing van stannochloride als reductie-

middel O 

De uitvinding heeft ten doel een werkwijze te verschaffen voor 

het bereiden van met technetium-99ffl gemerkte radiodiagnostische 

middelen, die goed geschikt zijn voor het gebruik bij long- en 

beenderaftastmethoden» Verder heeft de uitvinding ten doel een werk-

wijze te verschaffen voor het bereiden van niet-radioactieve dragers 

onder toepassing van stannotartraat. Bovendien heeft de uitvinding 

ten doel een eenvoudige en economische werkwijze te verschaffen voor 

het bereiden van di-radioactieve dragers met een lange gebruiksduur, 

die bruikbaar zijn voor het bereiden van met technetium-99m gemerkte 



radiodiagnostische middelen. Deze en andere doelstellingen zullen 

de deskundige op het onderhavige gebied duidelijk worden uit de 

volgende gedetailleerde beschrijving. De uitvinding is gebaseerd 

op de ontdekking, dat stannotartraat een beter en uitmuntend reduc-

tiemiddel is bij de bereiding van met technetiumverbindingen ge-

merkte en niet-radioactieve drager voor produkten, welke bruikbaar 

zijn bij de bereiding van met technetium gemerkte verbindingen. 

Volgens het kenmerk van de werkwijze volgens de uitvinding wordt 

stannotartraat in contact gebracht met een sequestreermiddelr dat 

behoort tot de fosforhoudende verbindingen, die een P-O-P-binding 

bevatten, en -difosfonaten, die P-C-P-bindingen bevatten. Deze 
99m 

sesquestreermiddelen verschaffen na het merken met Tc geschikte 

middelen voor het aftasten van beenderen en omvatten de volgende 

fosforhoudende verbindingen: a) anorganische fosfaten, zoals 

natriumpyrofosfaat, natriumtripolyfosfaat, natriumorthofosfaat, 

natriumpolyfosfaat en dergelijke, en b) organische fosfonaten, zoals 

1-hydroxyethylideen-1, 1-dinatriumfosfonaat, natriummethyleendifos- . 

fonaat en de monosubstitutieprodukten van zouten van natriuamethyleen 

difosfonaat of natriumdichloormethyleendifosfonaat, 1-hydroxyethyli-

deen-1-mononatriumfosfonaat en dergelijke. Een organische fosfonaat-

verbinding van deze groep, die in het bijzonder de voorkeur ver-

dient, is het 1-hydroxyethylideen-1, T-rtinatriumfosfonaat (onder-

staand aangeduid als (HEDSPA)). 

De werkwijze volgens de uitvinding bezit eveneens het kenmerk, 

dat indien stannotartraat met serum albumine van de mens in contact 

wordt gebracht bij het vormen van de niet-radioactieve drager, een 

macroaggregatie van albumine (onderstaand aangeduid als MAA) op-

treedt. MAA is een gevormd deeltje, dat stannotartraat bevat. Bij OQjj] 

de bereiding van het met Tc gemerkt sequestreermiddel, zoals 

met " mTc gemerkt HEDSPA of het met " mTc gemerkt MAA wordt de 

niet-radioactieve drager, die het sequesfcreermiddel en stanno-

tartraat bevat, bijvoorbeeld HEDSPA-stannotartraat of MAA-stanno-QQm 

tartraat in contact gebracht met Tc, dat aanwezig is in de vorm 

van een pertechiietaation uit NaïcOlj in een normale zoutoplossing. 

MAA of sequestreermiddelen, zoals HEDSPA zullen gewoonlijk met 

technetium als pertechnetaat geen complex vormen, maar wel een 
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complex vormen met een met tin, gereduceerd pertechnetaat. Bij de werk-

wijze volgens de uitvinding kan het technetium onder toepassing van 

stannotartraat van een 7+ oxydatietoestand worden gereduceerd tot een 

lagere oxydatietoestand, die geschikt is voor de complexvorming met 

technetium als pertechnetaat. Bovendien wordt onder toepassing van 5 

stannotartraat een niet-radioactieve drager verschaft, die een grote-

re stabiliteit tegen oxydatie bezit en bovendien geschikt is voor 

vermenging met een complexenvormend raiddel. In het algemeen worden 

stannoverbindingen in waterige oplossing gemakkelijk geoxydeerd tot 

stanniverbindingen. Bij afwezigheid van sterk complexvormende anionen 10 

wordt bovendien tin in een 2 oxydatietoestand in waterige oplossing 

in sterke mate gehydrolyseerd. De gehydrolyseerdé en geoxydeerde tin-

verbindingen, die in waterige oplossing worden gevormd, leveren 

onoplosbare verbindingen. Deze onoplosbare verbindingen voorkomen 

een reactie van het tin bij de bereiding van een radiodiagnostisch 15 

middel, welk middel metabolisch in de longen of lever terecht zou 

komen, die aanleiding zouden kunnen geven tot een verstoring bij 

diagnostische toepassingen. Dit probleem werd overwonnen door het 

stannoion te gebruiken in een chelaatvorm met het tartraat. Door 

het tin in een chelaatvorm te binden wordt met het tartraat een 20 

schadelijke oxydatie van het tin èn de vorming van stannoionen 

in oplossing nagenoeg geheel voorkomen. Oxydatiemiddelén, zoals 

peroxyden, hydroxyderesten en dergelijke, die ten gevolge van de 

radiolyse worden gevormd, zouden anders geïoniseerd tin verbruiken.-

Bij de werkwijze volgens de uitvinding wordt dit echter voorkomen 25 

door stannotartraat te gebruiken, dat in oplossing in water niet 

sterk is geïoniseerd, terwijl dit bij stannochloride wel het geval 

is. 

Gevonden werd, dat stannotartraat met voordeel kan worden ge-

bruikt bij de bereiding van een verbeterde MMA deeltje dat bruik- 30 

baar is bij het longonderzoek. Daarjbij toepassing van stannotar-

traat hydrolyse wordt voorkomen, kan een beter reproduceerbaar 

MMA deeltje worden bereid. Het MMA deeltje bezit minder colloidalë 
99m 

tindeeltjes, die Tc kunnen invangen en een ongewenst grote 

opname in de lever kunnen veroorzaken. Bovendien bezit het volgens 35 

de uitvinding bereide macroaggregaatdeeltje een. opmerkelijk gelijk-
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ffiaktige deeltjesgrootte, waardoor betere long/lever-verhoudingen 

worden bereikt. De toepassing van stannotartraat bij de werkwijze 

volgens de uitvinding verschaft bovendien niet-radioactieve drager-

oplossingen, zoals HEDSPA stannotartraat.en MMA-stannotartraat, 

die een lange gebruiksduur bezitten, omdat zij zeer stabiel'zijn 

en, indien gemerkt met technetium-99m nagenoeg niet onderhevig 

zijn aan oxydatie of radiolyse. 

De volgens de werkwijze van de uitvinding bereide macroaggregaat 

deeltjes bezitten een diameter tussen ongeveer 3ƒn en ongeveer 

bij voorkeur tussen ongeveer 1Cyu en ongeveer 90yU, waarbij het 

grootste gedeelte een diameter van ongex̂ eer 50 ,vl bezit. Het met 
QOjjj ' 
7 Tc gemerkte MMA-stannotartraatmateriaal is bruikbaar bij het on-

derzoek van longfuncties. Na de injectie bij de patient worden de' 

macroaggregaatdeeltjes door het capillaire systeem van de longen 

vastgehouden, waardoor het mogelijk is een scintifoto van het 

fysiologische vaatsysteem van de longen te maken. Macroaggregaat-

deeltjes van serumalbumine van de mens zijn niet-toxisch en in 

de capillairen gemakkelijk verteerbaar door de fagocyten. Dienten-

gevolge is de obstructie van de capillairen van vrij korte duur. 

Macroaggregaatdeeltjes met een diameter van meer dan 150yU ver- • 

oorzaken moeilijkheden door verstopping van grote capillairen, 

hetgeen schadelijk voor het longsysteem is. Indien de macroaggre-

gaatdeeltjes een diameter van minder dan 3ƒu bezitten, gaan zij door 

de capillairen direkt naar de lever. Zelfs indien de deeltjes de 

juiste afmetingen bezitten, dienen zij stabiel genoeg te zijn, 

zodat zij niet aan afbraak onderhevig zijn en niet direkt worden 

afgevoerd naar de lever en de mild» Deeltjes, die direkt in de 

lever terechtkomen, veroorzaken schaduwen en een vervorming van de 

scintifoto van de longen. Macroaggregaatdeeltjes, die volgens de 
99m 

werkwijze van de uitvinding zijn bereikt en met Tc zijn gemaakt, 

blijken een long/leververhouding van de deeltjesverdeling van meer 

dan cHfreveer 100:1' te verschaffen, dat wil zeggen, dat minder dan 

ongeveer 1% van de deeltjes in de lever terechtkomt. Dit percentage 

van deeltjes, die in de lever terechtkomen, ligt aanzienlijk beneden 

de voor de mens aanvaardbare tolerantiegrens. 

'volgens één aspect heeft de uitvinding betrekking op een werkwij-

ze voor hst bereiden van een stabiele, niet-radioactieve drager, 
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die stannotartraat en een sequestreermiddel bevat, welk sequestreer-

middel bestaat uit één of meer fosforhoudende verbindingen, die een 

P-O-P-binding bevatten, en/of fosfonaten, die P'-C-P-bindingen bevat-

ten. Geschikte sequestreermiddelën zijn.o.a. natriumpolyfosfaat, 

natriumpyrofosfaat of een van een groot aantal fosfonaten, die 

hydroxyl-, methyl-, ethyl- of een chloorsubstituent in plaats van 

het waterstofatoom aan het koolstofatoom bevatten» Zoals bovenstaand 

reeds is opgemerkt, verdient HEDSPA met de formule 

0 Cïï_ ! o 
!( I 3 il 

Na0 - P - C - P - ONa 
1 f I 
OH OH OH 

als sequestreermiddel de voorkeur. Volgens de werkwijze van de uit-

vinding wordt een sequestreermiddel, zoals bovenstaand gedefinieerd, 

zoals het HEDSPA £n contact gebracht met een voldoende hoeveelheid 

van een niet-oxyderend zuur, onder vorming van een oplossing met een 

pH van ongeveer 2 tot ongeveer 7, bij voorkeur ongeveer 6,0» Als ge-

schikte niet-oxyderende zuren komen zoutzuur, azijnzuur, zwavelzuur, 

fosforzuur en dergelijke in aanmerking. Bij voorkeur wordt' een 

1 n. zoutzuur toegepast. Het stannotartraat wordt in deze oplossing 

opgelost, waarna de verkregen oplossing een pH van ongeveer 2 ën 

ongeveer 7 en bij voorkeur van ongeveer k bezit. Bij voorkeur wordt 

het stannotartraat toegevoegd aan de oplossing, die het sequestreer-

middel, zoals een HEDSPA oplossing bevat, in een hoeveelheid over-

eenkomende met een gewichtsverhouding van sequestreermiddel, zoals 

HEDSPA tot stannotartraat van ongeveer 3J1 tot 20:1. De pH van de 

oplossing kan tenslotte onder toepassing van een natriumhydroxyde-

oplossing worden ingesteld. De oplossing kan, indien het gewenst is 

deze vóór het gebruik te bewaren bij een temperatuur beneden.ongeveer 

0°C, bij voorkeur bij een temperatuur tussen ongeveer 0°C en -10°C, 

worden gelyofiliseerd of kan gedurende korte tijd in vloeibare vorm 

worden gebruikt. 

Met "mTc gemerkt HEDSPA kan worden bereid door het gelyofiliseer' 

de of vloeibare produkt in contact te brengen met een voldoende hoe-
99m veelheid van een zoutoplossing van Na TcO voor het bereiden van 

99m ^ 
de ̂  Tc-KEDSPA-oplossing. 

Volgens een ander aspect heeft de uitvinding betrtekking op een 

7 5 1 0 1 9 4 
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werkwijze voor het bereiden van een niet-radioactief albumineprodukt 

in macroaggregaatvorm. Een zoutoplossing wordt daartoe met een vol-

doende hoeveelheid van een niet-oxyderend zuur aangezuurd tot een 

pH tussen ongeveer 2 en ongeveer 6, bij voorkeur ongeveer 5,5» 

Geschikte niet-oxyderende zuren zijn zoutzuur, azijnzuur, zwavel-

zuur, fosforzuur en dergelijke. Hiervan verdient zoutzuur de voor-

keur. Het stannotartraat wordt in deze oplossing opgelost, waarna 

seruaalbumine van de mens wordt toegevoegd, hoewel de volgorde van 

het toevoegen desgewenst ook kan worden omgekeerd. De pH van de ver-

kregen oplossing kan dan door toevoeging van een voldoende hoeveelheid 

natriurahydroxyde worden ingesteld op een pH tussen 5 en ongeveer 

6, bij voorkeur tussen ongeveer 5f5 en ongeveer 5,6.- Ka het instel-

len van de pH wordt de oplossing gedurende een teloren bepaalde 

periode tussen ongeveer 20 minuten en ongeveer bfi minuten, bij voor-

keur ongeveer 25 minuten op een voldoende hoge temperatuur verwarmd 

om macroaggregaten van het albumine te vormen. Deze temperatuur kan 

ongeveer 70°C tot ongeveer 80°C bedragen, maar bedraagt bij voor-

keur ongeveer 74°C« 

Conserveermiddelen kunnen bij de werkwijze volgens de uitvinding 

worden toegepast, maar zijn voor de doeltreffendheid van het produkt 

niet noodzakelijk. Geschikte conserveermiddelen zijn o.a. thimerosal, 

parabenen (methyl p-hydroxybenzoaten en propyl p-hydroxybenzoaten) 

en dergelijke. Het conserveermiddel kan in het algemeen tijdens de 

bereiding van het stabiele, niet-radioactieve dragerprodukt volgens 

de uitvinding worden toegevoegd. Het produkt kan worden bereid in 

de natte vorm of kan worden gelyofillseerd bij een temperatuur bene-

den ongeveer 0°C, bij voorkeur bij een temperatuur tussen ongeveer 

0°C en ongeveer -10°C. 

Dit op de bovenbeschreven wijze bereide, stabiele, niet-radio-

actieve produkt van albumine in de vorm van macroaggregaten kan met 

technetium-99® worden gemerkt door het gelyofiliseerd'e of vloeibare 

produkt in contact te brengen met een voldoende hoeveelheid van een 

zoutoplossing van Na^mTcO onder vorming van de met ^ mTc gemerkte 
k 

oplossing van albumine in de vorm. van macroaggregaten. Het met 

99 

mïc gemerkte MMA produkt dient een radioactiviteitgconcentratie van 

ten minste ongeveer 1 millicurie (mCi) per volumeeenheid van de op-
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lossing te bezitten. Bij toepassing van-de oplossingen voor radio-

diagnostisch onderzoek zal meestal ongeveer 0,5 tot ongeveer 1 ml 

van de oplossing aan de patient worden toegediend. 

De uitvinding wordt nader beschreven aan de hand van de volgen-

de voorbeelden, die alleen ter toelichting dienen en geen beperking 

inhouden. 

Voorbeeld I 

Een niet-radioactieve drageroplossing: MAA-stannotartraat, 

werd op de volgende wijze bereid: De pH van 90 ml zoutoplossing 

werd met 0,2 n HC1 op 4,0 ingesteld. Vervolgens werden. 50 mg 

stannotartraat (200̂ ug Sn++/ml in het gerede volume) aan de oplos-

sing toegevoegd, die langzaam werd geroerd om het stannotartraat 

in oplossing te brengen, iervolgens werden 0,25 ml 25-procents 

serumalbumine van de mens (HSA) toegevoegd. Na een incubatietijd 

van 15 minuten bij een temperatuur van 21°C werd de pH van de 

oplossing met 0,5 n.NaOH ingesteld op 5»5 en werd het volume met 

zoutoplossing tot 100 'ml 'aangevuld. De stannotartraat-HSA bevat-

tende oplossing werd daarna gedurende 25 minuten bij een tempera-

tuur van 74°0 gèaggregëërd tot MAA-stannotartraat. Vervolgens 
•z 

werden hoeveelheden van 0,6 öfli van dê macroaggregaten over 
3 

serumbuizen van 10 cm verdeeld en gecentrifugeerd. De boven-

staande vloeistof-werd afgeschonken. 

Bij microscopisch onderzoek van de deeltjes bleken deze uit 

stevige langwerpige aggregaten te bestaan. De deeltjes bezaten 

een afmeting tussen 20 en 50yU, terwijl geen deeltjes met een af-

meting van minder dan 10 /u of meer dan 80 /u aanwezig waren. Onder 
99m 

toepassing van 3 ml met een kleine Tc concentratie werd bij 

muizen een long/leververhouding van 200:1 gevonden. 

De aggregaten werden direkt na de bereiding alsmede uren 

na de bereiding op de stabiliteit onderzocht en werd bij een ge-

ringe aggregering of verandering van de deeltjesgrootte een ver-

betering van de long/lever-verhouding vastgesteld. Bij biologisch 

onderzoek met muizen werden long/lever-verhoudingen van 200:1 

tot 300:1 gevonden. Voor het onderzoek van toxiciteitseffekten 

bij muizen werden 0,6 ml van de aggregaten (drie malen de normale 

injectie) geinjiceerd, waarbij in verloop van 2b uren geen schade-
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lijke effekten werden waargenomen. Een onderzoek met betrekking tot' 

het weer vrijkomen van de long'werd bij muizen uitgevoerd onder toe-

passing van het bovenstaande voorschrift, waarbij het bovenbeschre-

ven stannotartraat werd gebruikt voor het vormen van de gemerkte 

macroaggregaten, waarbij de onderstaand in tabel A samengevatte 

resultaten werden verkregen: 

Tabel A 

Weer vrijkomen van de long bi.i muizen na inspuiting van met 

stannotartraat bereid Tc-MAA. 

Tijd na de injec- Long/leververhoudingen Achtergebleven in 
tie - de longen, % 

15 minuten 500:1 . ' 9 8 , 7 

30 minuten 72:1 Sk,9 

60 minuten 23:1 92,2 

90 minuten 23:1 85,7 

2 uren 3:1 50,8 

3 uren 3:1 ' 52,7 

k uren - 1:2 16,1 

5 uren 1:1£ 21,0 

2% uren - k,0 

Voorbeeld II 

Er werden twee parallelle proeven uitgevoerd, waarbij in beide 
S 

gevallen hetzelfde voorschrift -werd toegepast afgezien van het feit, 

dat bij de bereiding van een MAA longonderzoekmiddel bij de ene proef 

stannoehloride als reductiemiddel werd gebruikt en bij de andere ' 

proef stannotartraat als reductiemiddel werd gebruikt. Het volgende 

voorschrift werd toegepast: 

Bij de ene proef werd 30 mg stannoehloride in £ ml (ongeveer 

0,2if mg Sn /ml) 0,1 n. HC1 bij 90 ml van de normale zoutoplossing 

gevoegd. Bij de andere proef werd 50 mg stannotartraat (ongeveer 

mg Sn++/ial) in 2 ral 0,1 n.ECl toegevoegd aan 90 ml van de normale 

zoutoplossing» Vervolgens werden aan de zoutoplossing 0,25 raï 

25-procents serumalbumine van de mens (HSA) toegevoegd. De pH van 

de oplossing werd met 0,1 zi.NaOH op 5»5 ingesteld. Na incubatie van 

de oplossing gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 21°C werd 

het alburaine gedenatureerd door 25 minuten op een temperatuur van 

te verwarmen. Hoeveelheden van elk 0,6 ml van de macroaggregaten 



in de zoutoplossing, die op de bovenbeschreven wijze waren bereid, 
werden overgebracht in. serutóbuizen van.10 ral. De buizen werden ge-
centrifugeerd, waarna de bovenstaande vloeistof werd afgeschonken. 

Onder toepassing van stannotartraat als reductiemiddel werden 
albuminedeeltjes in macroaggregaatvorm verkregen, die uitmuntend 
geschikt waren als longonderzoekmiddel. Er werden geen grote deeltjes 
gevormd, terwijl de long/leververhouding goed was. Het is noodza-
kelijk, dat de long/lever-verhouding ten minste 20:1 bedraagt en 
geen deeltjes met een diameter van meer dan 150yU aanwezig zijn wil 
het longonderzoekmiddel aan de gestandaardiseerde normen voldoen. 
Bij een vergelijking tussen MM, dat onder toepassing van stanno-
chloride was bereid met MAA, dat met stannotartraat was bereid, • 
bleek het, dat het onder toepassing van stannochloride bereide M M 
niet aan deze gestandaardiseerde normen kon voldoen. Een vergelijking 
van de twee systemen is onderstaand in tabel B samengevat. 

• Tabel B 
Vergelijkend onderzoek tussen stannochloride en stannotartraat bij 
'de bereiding van een MAA longonderzoekmiddel< 

Vergelijkende proef 
long/lever-verhouding 
activiteit in de longen, 

* totaal aantal deel-
tjes/ml 
deeltjesgrootte 

Stannochloride 
12 :1 

9k 

200.000 
overwegend deel-
tjes van 150-200^ 

toxiciteit bij muizen 

Stannotartraat 
200:1 - 295:1 

95,5 

3.000.000 
meer dan 80$ deeltjes 
van 30 tot 70>u, minder 
dan" hfo kleiner dan 10 /u 
en in het geheel ge.eh 
deeltjes van ffieer dan 
10O^u 
geen reactie moeilijke adem-

haling, traagheid, 
waarschijnlijk 
leidend tot de 
dood 

* Dit aantal geeft het totale aantal deeltjes aan vóór het merken 
met 3 ml "mTc. 

Een verdere vergelijking werd uitgevoerd onder toepassing van 
hoeveelheden van 0,6 ml macroaggregaten in zoutoplossing, die op 
de in dit voorbeeld beschreven wijze met stannotartraat waren bereid 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

7 5 1 0 1 . 9 4 
10 



en in serumbuizen waren gebracht, gecentrifugeerd en gedecanteerde 

Bij een eerste groep werden de MAA deeltjes in de buizen gelyofili-

seerd en onder afkoeling bewaard. Bij een tweede groep werden de 

MAA deeltjes in de buizen alleen gekoeld maar niet gelyofiliseerd 

teneinde het effekt van de lyofilisering op de stabiliteit bi-j het 5 

bewaren te meten. 

Aan elke buis, die MAA-stannotartraat-chelaat bevatte werden 
99m 

3 ml Tc in geringe concentratie toegevoegd. De buizen werden ge-

schud en gedurende 20 minuten bij een temperatuur van 21°C geincu-

beerd. Hoewel de aan vriesdrogen onderworpen monsters uitmuntende 10 

long/leververhoudihgen leverden, indien zij direkt na het bereiden 

werden toegepast, trad bij het staan een afbraak van het eiwit op. 

Deze afbraak wordt, naar wordt aangenomen, veroorzaakt door resterend 

natriumchloride, dat in de oplossing aanwezig is. Na verloop van 

18 dagen leverden de aan vriesdrogen onderworpen monsters onbevre- 15 

digende long/lever-verhoudingen. De aan een vriesdrogen onderworpen 

monsters bezaten bovendien het nadeel, dat zij na opslag aan de bo-

dem van de buizen hechten, waardoor het moeilijk was de deeltjes 

weer te-suspenderen. De gecentrifugeerde monsters vertonen daaren-

tegen dit probleem van kleven niet en leverden zelfs na 18 dagen 20 

goede long/lever-verhoudingen. De resultaten zijn samengevat in de 

onderstaande tabel C» 

Tabel C 

Onderzoek van de gebruiksduur bij opslag van aan vriesdrogen onder-

worpen en gecentrifugeerde MAA deeltjes. * 25 

Tijd na de bereiding, dagen Long/lever-verhouding 
vriesdrogen na gecentrifugeerd 
het centrifugeren 

4 Zh5 

8 129 

9 73 

10 85 

11 hè 

15 28 

18 25 
•R 

1 2 2 0 : 1 

1 129:1 

1 91:1 

1 320:1 

1 166:1 

1 318:1 

1 216:1 

30 

ij een andere groep"werden de op de.bovenbeschreven wijze 35 
99m met stannotartraat bereide en met Tc gemerkte MAA deeltjes bij 

7 5 1 0 1 0 4 
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ij. muizen geinjiceerd. De muizen werden in een metabolismekopi ge-
bracht, waarna periodiek collectieve urinemonsters aan een .telling 

99m worden onderworpen en het verdwijnen van Tc-activiteit uit de 
urine vergeleken werd met de geinjiceerde activiteit. Er trad een 

99 m 
snel verdwijnen van de Tc activiteit uit de- urine van de muizen 
op, die te vergelijken was met het verdwijnen van de activiteit van 
gejoteerd MAA. De resultaten zijn samengevat in de onderstaande ta-
bel D. 

Tabel D 99m Verdwijnen van Tc activiteit uit de urine van muizen na injectie 
van " mTc MAA ' 
Tijd, uren • Activiteit in urine, betrokken op ge-

geinjiceerde activiteit, % * 
1 
2 8 , 5 . 

3 ' • 12,1 
h , 16,1). 
5 21,7 
6 31,0 
21+ - 54 ,0 

* vier muizen 
Voorbeeld III 

Een in macroaggregaatvorm verkerend albumine-stannotartraat-
chelaat, dat geschikt is voor het gebruik bij longonderzoek, kan 
volgens de uitvinding 'op de volgende wijze worden bereid: In onge-
veer 2 ml 0,1 n.HCl en ̂ 0 ml normale zoutoplossing werden ten minste 
20 mg en ten hoogste' 100 mg stannotartraat opgelost. Bij de oplos-
sing veerden 0,25 ml 25-procents serumalbumine van de mens gevoegd, 
waarna de pH met 0,1 n.HaOH op 5,5 werd ingesteld. Bij deze. oplos-
sing werden vervolgens 8 ml normale zoutoplossing gevoegd, waarna 
de pH, indien noodzakelijk, met 0,1 n.HCl weer op 5,5 werd inge-
steld. Deze or-lossing werd afgefiltreerd over een filter van 0,22^u. 
De afgefiltreerde oplossing werd met een normale zoutoplossing ver-
dund tot een volume van ongeveer 110 ml en gedurende 25 minuten 
in een thermostaatbad op een temperatuur van gehouden. Hoeveel-3 
heden van telkens 0,5 ®1 werden overgebracht in buizen van 10 cm 
en gedurende 1,5 minuten gecentrifugeerd. De bovenstaande vloeistof 
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werd afgeschonken. Voor het bereiden van de • • Tc-MAA-deeitjes voor 
/ 99m \ 

het longonderzoek werden 3 ml pertechnetaat (Na ^c®^) "zoutoplossing 

bij de buis gevoegd, die de gecentrifugeerde deeltjes bevatte, waar-

bij -men na verloop van een incubatietijd van 30 minuten bij een 

temperatuur van 21°C het radiodiagnostische produkt in een voor het 

gebruik gerede toestand verkreeg. 

Volgens het voorschrift van dit voorbeeld bereide reagentia 

vertoonden bij biologische proeven bij muizen een long/lever-verhou-

ding van meer dan 200:1. Het ^ mTc werd voor meer dan 90% aan de 

deeltjes gebonden, zoals door papierchromatografïe werd bepaald. 

De stabiliteit van ,de MAA stannotartraat-deeltjes (niet radioactief 

chelaat) bleek volgens de meting ten minste 120 dagen te bedragen, 
ogm . 

terwijl de stabiliteit van de Tc gemerkte MAA deeltjes (radio-

diagnostisch middel) meer dan 6 uren bedroeg. Meer dan 80% van de 

deeltjes bezat een deeltjesgrootte binnen het trajekt van 30-70^u, 

terwijl geen van de deeltjes een afmeting van meer dan 100^ bezat. 

Voorbeeld TV 

Sen aantal monster van y Tc gemerkte MAA deeltjes werd vol-

gens het voorschrift van voorbeeld III bereid. Diverse conserveermid-

delen werden tijdens de bereiding van enkele van deze monsters toege-

voegd. Het kan gewenst zijn een conserveermiddel toe te voegen aan Q Qui 

de met Tc gemerkte MAA deeltjes. Daar de albuminedeeltjes een 

ideale matrix voor bacteriengroei zijn kan tijdens lange opslag-

perioden, zelfs Indien de opslag in afgesloten buizen plaats vindt, 

een steriliteitsprobleem optreden. Gevonden werd, dat thimerosal 

als conserveermiddel kan worden toegevoegd zonder dat de kwaliteit 

van de MAA deeltjes op nadelige wijze wordt beinvloed. Indien 0,2 ml 

(0,if. mg) thimerosal (merthiolate) aan een op de bovenbeschreven wij-

ze bereide monsteroplossing werd toegevoegd vóór de trap, waarbij 

de aggregaten werden gepreciplteeerd werd de long/lever-verhouding 

niet beinvloed. 3ovendien'werden MAA deeltjes op de bovenbeschreven 

wijze bereid set parabenen (methyl- en propyl-p-hydroxybenzoaten) 

als conserveermiddel, Parabenen zijn effektief in geringe concen-

traties tegen fungi en bepaalde typen bacterien. Een combinatie van 

0,18^ methylester en 0,02^ propylester werd toegepast. De parabenen 

werden in deze concentratie bereid in een normale zoutoplossing. Na-
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dat de MAA deeltjes, die op de bovenbeschreven wijze waren bereid, 

waren gecentrifugeerd en de bovenstaande vloeistof was weggeworpen, 

werd éên druppel van dit conserveermiddel aan .de vochtige MAA deel-

tjes toegevoegd. Met MAA deeltjes ,met dit conserveermiddel werd bij 

een biologische proef bij muizen, een lo.ng/lever-verhouding van 

if00:1 direkt na de bereiding gevonden, welke long/lever-verhouding 

na een opslag gedurende 5 dagen echter daalde" tot 170:1. 
99m 

De monsters werden gemerkt met 3 ml Tc in geringe concen-

tratie (10 mCi/ml) nadat zij verschillende perioden hadden gestaan, 

waarna de long/lever-verhouding en het opnaraepercentage in de longen 

werden gemeten om de effekten van de opslag op de bruikbaarheid van 

de MAA deeltjes te bepalen,- De resultaten van deze onderzoekingen 

met betrekking tot de duur van de opslag zijn voor'een aantal 

monsters zowel met als zonder conserveermiddelen onderstaand in 

tabel E samengevat. 

Tabel E 

Onderzoekingen met betrekking tot de opslagduur van MAA-stanno-

tartraat 

Monster Conserveermiddel Perioden na Biologische proeven bij 
de bereiding, muizen 
dagen opname long/lever-

in de' verhouding 
longen, 

_ _ % -

1 — 5 98 '•.350:1 

2 — - 89 '95 160:1 

3 2k3 91,4 40:1 

k — 66 97 ik 200:1 

5 thimerosal 6b 97 if 00:1 

6 thimerosal 131 98,3 325:1 

7 parabenen 202 81 W M 

8 .parabenen 121 --•;. 98,3 • 300:1 

9 parabenen 92 95,3 150:1 

10 parabenen 59 94,3 18.0:1 

Voorbeeld V 

Volgens het voorschrift van voorbeeld IV bereide MAA deeltjes 
3 

rnet parabenen als conserveermiddel wérden in serumbuizen van 10 cm 

gebracht en met 1, 3 en ,3 ral Tc met een geringe concentratie ver-

1if 



duncU Bij microscopisch, onderzoek van de deeltjes direkt na. het ver-

dunnen en 30 minuten, 1 uur, 2 uren en k uren na het verdunnen bleek 

dat bij geen van de monsters een achteruitgang van de deeltjesgroot-

te was opgetreden. Wanneer dit voorschrift werd herhaald maar-behal-
OCjrjj 

ve de 1, 3 en 5 ml J Tc met een kleine concentratie tevens 5 ral 

zoutoplossing aan elke buis werd toegevoegd, trad bij het" monster, 

dat tot 10 ml was verdund, na verloop van 30 minuten een afbraak 

tot kleinere deeltjes op, terwijl bij de buis 8 ml na verloop van 

één uur een achteruitgang van de deeltjesgrootte werd waargenomen. 

Volgens- de werkwijze van. de uitvinding moet de verdunning van de 

MAA deeltjes worden beperkt tot een totaalvolume van 6 ml. 

Voorbeeld VI 

Onder toepassing van het bovenstaande in voorbeeld III be-

schreven voorschrift voor de bereiding van een albumine-stannotar-

traat-chelaat in macroaggregaatvorm werden 9 proeven uitgevoerd 

onder toepassing van 5>/'0, 20, 30, 40, 60, 100, 150 en 250 mg 

stannotartraat bij de 9 proeven. Elke groep bereide MAA deeltjes 

werd volgens een biologische proef bij muizen, door chromatogra-

fische analyse en microscopisch onderzoek onderzocht. Uit de re-

sultaten van de biologische proeven blijkt, dat de minimaal bruik-

bare concentratie ongeveer 10 mg bedroeg en de maximale bruikbare 

concentratie ongeveer 150 mg bedroeg. Het verdient echter de voor-

keur, dat de hoeveelheid stannotartraat, die bij de bereiding van 

de MAA deeltjes volgens de uitvinding wordt toegepast, tussen onge-

veer 30 mg en ongeveer 100 mg ligt en bij voorkeur ongeveer 50 mg 

bedraagt. Uit de chromatografische analyse bleek, dat de binding 

toenam bij hogere stannotartraatconcentraties. Het verdient echter 

de voorkeur, dat ten minste 30 mg stannotartraat wordt gebruikt 

om een binding van ten minste ongeveer 95^ te bereiken. ïïit het 

microscopische onderzoek bleek, dat indien stannotartraatconcen-

traties tussen ongeveer 5 mg en ongeveer 30 mg werden toegepast, 

de gevormde MAA deeltjes zeer stevig waren. V/anneer de toegepaste 

siannotartraatconcentraïie werd verhoogd, werden de deeltjes zacht. 

3ij stannotartraatconcentraties van meer dan 100 mg nam de deeltjes-

grootte van de MAA deeltjes af, terwijl indien 250 mg stannotartraat 

werd gebruikt, vele deeltjes een deeltjesgrootte van minder dan 
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5 ƒ11 bezaten. 

Voorbeeld VII , . 

Een hoeveelheid HEDSPA-stannotartraat werd onder toepassing 

van het volgende voorschrift bereid: In een kolf van 500 ml werden 

100 ml (5 mg/ml) HEDSPA gébracht, terwijl de kolf met N ..werd'door-

geblazen (pH:9,0). De pH werd met 0,2 n.HCl op-6,0 ingesteld. Ver-

volgens werden 116 mg stannotartraat toegevoegd, waarna^het mengsel 

werd gemengd, totdat het stannotartraat was opgelost. De oplossing 

werd met gectetilleerd water tot 200 ml verdund en in hoeveelheden 

van 1 ml overgebracht in serumbuizen van 10 ml en gelyofiliseerd. 
•99m 

Vervolgens werden aan de droge inhoud van. één buis 3 ml Tc 

met een hoge concentratie (30mCi/ml) in de vorm van een natrium-

pertechnetaat (Na99mTc02f) oplossing toegevoegd, waarna het mengsel 

gedurende 1 minuut werd geschud. Bij chromatografische analyse 

bleek ' een binding van 95$ direkt na de bereiding. Uit auto-

radiografen bleek een uitmuntende beenderopname bij muizen, terwijl 

bij biologische proeven bij muizen 92$ van de activiteit in het 

lichaam werd gemeten, waaruit de organen werden verwijderd» Het 

HEDSPA-stannotartraatprodukt bezat een p.H van 4,0 en vertoonde 

een grotere stabiliteit bij deze pH dat een identiek produkt, dat 

bereid was onder toepassing van stannochloride in plaats van stanno-

tartraat. Na verloop van 7 dagen werd bij. de biologische proeven bij 

muizen een goede beenderopname gevonden, terwijl uit chromatogra-

fische analyse bleek, dat meer dan 99$ Tc was gebonden. De ver-

kregen resultaten zijn- onderstaand samengevat in tabel-F. 

Tabel F 

Stabiliteit bij opslag van HEDSPA-stannotartraat * 

Biologische proeven bi.j muizen ** activiteit., betrokken op geinji-

ceerde activiteit, % 
Periode na het Haag en in- Nieren Lever Lichaam Gebonden 
bereiden, dagen gewanden (organen volgens chro-

verwijderd) matografische 
. • - analyse,^ 

3 7,2 2,0 0,8 89,9 >99$ 

L 3,3 . 1,8 1,0 93,8 y 99% 

12 5,2 2,0 1,0 91,4 >99% 

21 5,2 . o,8 92,7 799% 

37 4,4 1,6 o,6 93,0 >99$ 



99m 
* Bij een pH van if, O gereconstitueerd met 3 ml met een hoge 

concentratie (3mCi/ml) 

** Gemiddelde van twee muizen. 

Het verdwijnen van de activiteit uit het bloed bij een konijn 

en muizen blijkt uit de onderstaande tabel G. 

Tabel G 

Verdwijnen van ̂ mTc-HEDSPA-stannotartraat * uit het bloed bij muizen 
en bij een konijn 

Muizen 

Tijd na de In het bloed resterende 
injectie activiteit **, % 

Konijn 

Tijd na 
de in-
jectie 

In het bloed res-
terende activi-
teit, % *** 

1,9 

99®, Tc met een hoge 

10 min 4,8 3 rain k&tk 

20 min 3,7 20 min 9,6 

30 min 1,3 33 min 10,9 

1 uur 0,7 60 min 4,0 

2 uren 0,4 130 min 

3 uren 0,1 193 min 

h uren - 0,2 

* bij een pH van 4»0 gereconstitueerd met 3 ml 

concentratie (30 mCi/ml) 

** Gemiddelde van twee muizen 

*** Eén konijn. 

ïïit de bovenstaand in tabel G samengevatte resultaten blijkt, 

dat de activiteit .''(bij muizen en een konijn) na verloop van 2 uren 

een constante waarde bereikt, zodat het onderzoek van de patient 

ongeveer 1 tot ongeveer 2uren na de injectie mogelijk is. Hit voort-

gezette onderzoekingen met betrekking tot de gebruiksduur bleek 

het, dat na een opslag gedurende 200 dagen bevredigende resultaten 

konden worden bereikt. 

Voorbeeld VIII 

Onder toepassing van hetzelfde voorschrift als beschreven ï 

in voorbeeld VII werden vier hoeveelheden HEDSPA stannotartraat 
? 

bereid„ 3ij de bereiding van deze vier hoeveelheden werd echter 

0,3 n.NaOH gebruikt voor het instellen van de pH'van de gerede 

produkten op 4j0; 5iG? 6,0: respectievelijk 7»0. Deze produkten 

werden daarna elk over buizen verdeeld en gelyofiliseerd. Bij de 
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chromatografische analyse bleek, dat direkt na de bereiding een 
binding van meer dan 99$ werd bereikt» Uit-autoradiografen bij 
muizen bleek een uitmuntende beenderopname» De resultaten van een 
biologische proef bij muizen zijn onderstaand in tabel H samenge-
vat: 

Tabel H -
Vergelijking van gelyofiliseerd HEDSPA-stannotartraat bij ver-
schillende pH's 

Biologische proef bij muizen: Activiteit, betrokken op de gein.iiceer-
de activiteit, % 
Orgaan •pH = 4.0 pH = 5,0 pH= 6,0 PH.- 7_ 
karkas 93,4 91,4 92,6 90,2 
ingewanden en maag 2,9 3,2 3,1 3,8 
lever en milt 1.2' 11 — 2,1 1,7 1,7 
nieren 1,9 2,2 1,7 2,6 
hart-longen 0,7 1,0 " 1,0 - - 1,7 

Bij alle bH-wraarden werd een overeenkomende opname bereikt? 
terwijl soortgelijke bevredigende resultaten werden verkregen, nadat 
de vier monsters gedurende 55 dagen waren bewaard* -

Voorbeeld IX 
Onder toepassing van de volgende voorschriften werden twéé 

niet-radioactieve chelaten : HEDSPA-stannochloride en HEDSPA stanno-
tartraat bereid voor een vergelijking van de stabiliteit- en gebruiks-
duur bij opslag. 

Een hoeveelheid van I50 ml HEDSPA stannochloride, het gerede 
reagens, werd op de volgende wijze bereid. In een kolf van 500 ml, 
die met stikstofgas was doorgeblazen, werden 75 ml HEDSPA (5 mg/ml) 
gebracht. Naddt de kolf nog ongeveer 2 uren met stikstofgas was door-"Z 
geblazen werden 53,8 cm 0,2 n.HCl toegevoegd. Vervolgens werden 
3,7 ml stannochloride in 0,2 n.HCl (10,^ mg Sn++/ml) toegevoegd en 
met het materiaal in de kolf gemengd. Tenslotte werden ml 1,0 n, 
NaCH toegevoegd en met het materiaal in de kolf gemengd, zodat het 
gerede reagens een pH van 4,0 bezat (0,25 mg Sn++/ml). In serumbuizen 
van 10 ml werden daarna telkens 1 ml van het gerede reagens gebracht, 
waarna de buizen in een vriesdroger werden gebracht en in verloop 
van 2*8 uren gelyofiliseerd bij een temperatuur van -40°C en een druk 
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van 200^u Hg. 
Een hoeveelheid van 200 ml van het gerede reagens: HEDSPA„ 

stannotartraat, werd op de volgende wijze bereid: In een kolf van 
250 ml, die met stikstofgas was doorgeblazen, werden 100 ml HEDSPA 
(fi mg/ml) gebracht. De pH werd met 0,2 n.HCl op 6,0 ingesteld. Ver- 5 
volgens werd 116 mg vast stannotartraat bij de oplossing in de kolf 
gevoegd en daarmee gemengd, totdat het was opgelost. De oplossir.;; 
in de kolf werd daarna met gedestilleerd water tot een volume van 
200 ml verdund, en totdat de oplossing 0,25 ®g Sn^/ml bevatte en 
een pH van 4,0 bezat. In serumbuizen van 10 ml werd telkens 1 ml 10 
van het gerede reagens gebracht, waarna de buizen in ëen vriesdroger 
werden gebracht en het reagens in verloop van 48 uren bij een tem-
peratuur van -2f0°C en een druk van 200yU Hg werd gelyofiliseerd. 

De twee gerede reagentia werden direkt geanalyseerd en ge-
durende diverse perioden bewaard. Een technetiuffi-99'T bevattend 15 
radiodiagnostisch middel ten gebruike voor beenderonderzoek werd 

/ 99m \ bereid door toevoeging van 3 ml natriumpertfechnetaat-CNa TcO ) Q U 
oplossing, die 30 mCi Tc bevatte, bij de gerede reagentia te 
voegen, die daarna gedurende 1 minuut werden geschud. Het bindings-
rendement van de chemische merkmethode en de stabiliteit van 20 
het preparaat werden bepaald door opstijgende papierchromatografie 
onder toepassing van stroken van Whatman papier no. 1 in 85$ 
methanol en met behulp van een radiochromatografische scanner 
af te tasten. De biologische proef bij muizen werd uitgevoerd door 
0,2 ml in de staartaderen van de muis te injiceren en de muizen na 23 
opname-tijden van één uur op te offeren. De daarbij bereikte resul-
taten zijn onderstaand in tabel I samengevat. 

30 
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Tabel I 

Onderzoek van de gebruiksduur v a n HEDSPA-SnCl^ en HÉDSPA-Sn-tartraat bi.j een pH van 4,0 

stannochlo-

ride 

Tijd na de 
bereiding® 
dagen 

1 

8 

21 

35 

Binding,^ 

99 

93,5 

91 »4 

21,8 

3,3 

t Biologische proef bij muizen: activiteit, betrokken 
op de gein.jiceerde activiteit, % 

Lichaam 

81,4 

86,6 

93.8 

33.9 

Ingewanden Lever Nieren 

7,5 

3,1 

33,6 

0,7 

1 ,8 

26,4 

2,0 

3,4 

1,9 

2 6 , 4 

Hart en 
Longen 

0,2 

0,3 

0,2 

1,0 

De biologische proef werd niet uitgevoêrd 

stannotar-

traat 

3 99 89,9 7,2 0,8 2,0 0,2 

4 • 99 . 93,8 3,3 1,0 1,8 0,2 

12 99 91,4 5,2 1,0 2,0 0,4 

21 99 92,7 5,2 0,8 1,2 0,1 

37 99 93,0 4,4 0,6 1,6 0,3 

50 99 93,2 2,7 1,0 2,6 0,5 

78 99 94s6 1,86 0,81 1,72 0,21 

* Gemiddelde van twee muizen na opnnmeperiode van één uur 

** Gemiddelde van drie muizen, injectie van 0,2 cm 

O c\i 



Uit de resultaten in de bovenstaande tabel I blijkt, dat _ 

HEDSPA-SnCl^ bij een pH van 4,0 de bindingscapaciteit daarvan in 

de periode van ongeveer 8 tot ongeveer 21 dagen verliestwaardoor 

het ongewenst wordt als een niet-radioactief chelaattussenprodukt 

bij de bereiding van een met Technetium-99m gemerkt radiodiagnos-

tisch middel in verband met de korte gebruiksduur bij opslag. Dit 

wordt versterkt door.de resultaten van de biologische proef bij muizen 

waarbij de leveropname na een opslag van 21 dagen ongewenst hoog was. 

In tegenstelling hiermee behield het HEDSPA stannotartraat bij een 

üH van 4,0 de bindingssapaciteit daarvan zelfs na ?8 dagen en trad 

weinig of geen opname in de lever op. Bij een verder onderzoek met 

betrekking tot de gebruiksduur bij opslagvserd een hoeveelheid ge-

lyofiliseerd HEDSPA stannotartraat bij een pH van 4,0 gereconstitu-
QQ 

eerd onder toepassing van 3 ml Tc met een hoge concentratie, waar-

bij bevredigende resultaten bij de biologische proef en met betrek-

king tot de binding werden verkregen. 

Voorbeeld X 

Onder toepassing van het voorschrift, zoals beschreven in 

voorbeeld VII werd een hoeveelheid HEDSPA stannotartraat bereid voor 

het uitvoeren van een vergelijking met een niet-radioactief reagens 

dat bruikbaar is bij beenderonderzoek en in de handel wordt gebracht 

door Diagnostic Isotopes, Inc., stannodifosfonaat. Elk van de produk-
99m 

ten werd gereconstitueerd met 5 ml Tc met een hoge concentratie 

(30 mCi/ml). Een chromatografischeanalyse en biologische proeven 

werden uitgevoerd met de' twee reagentia. Het op de bovenbeschreven 
wijze bereide HEDSPA stannotartraat bezat een betere bindingscapa-

99m citeit voor het Tc. De geringe opname in de ingewanden en nieren 

bij toepassing van het met technetium-99m gemerkte beenderonderzoek-
99m 

middel: Tc-KEDSPA, dat bereid was onder toepassing van stanno-

tartraat, en de hoge opname in de ingewanden en nieren, wanneer het 

met technetium-99m gemerkte beenderonderzoekmiddel bereid werd onder 

toepassing van het door Diagnostic Isotopes, Inc. in de handel ge-

brachte stannodifosfonaat vormtèsi indicatie, dat minder vrij per-

teehnetaat aanwezig was, indien stannotartraat als reductiemiddel 

werd gebruikt. De toepassing van stannotartraat leverde bovendien 

een rrodukt met een grotere stabiliteit dan het door Diagnostic 

Isotopes Inc. in de handel gebrachte produkt. De resultaten van deze 
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proeven zijn onderstaand in tabel J samengevat: 
Tabel J 

Vergelijkend onderzoek van twee radiodiagnostische produisten ten ge-
bruike bi.j het beenderonderzoek 
Orgaan Biologische: proef bij muizen *: Activiteit, betrokken 

op de totale activiteit, % 

karkas 
ingewanden 
nieren 
lever 

"mTc-HEDSPA-produkt 
(onder toepassing van 
stannotartraat) 
95,5 
1,8 
1 , 8 

0,8 
hart en 
longen 

0,2 

Produkt van Diagnostic 
Isotopes, Inc. (onder toe-
passing van stannochlori de) 

' 88,1 
6,5 
2,0 
2,5 
0,8 

3 injectie van 0,2 cm ;-opnameperiode van 2 uren 
chromatografische 
analyse 99% gebonden 
pH van het ge-
reconstitueerde 
produkt 
difosfonaat-
concentratie 
stannoionen-
concentratie 

4,0 

2,5 mg 

0,25 mg 

93?gebonden 

6,5 

5 mg 

0,25 rag 
Voorbeeld XI 

In oplossingen van telkens k0 ml zoutoplossing en 1 ml 
1aHCl, die met stikstof was doorgeblazen werden k zouten van stanno-
verbindingen opgelost. De stannoconcentratie werd gemeten, waarna 
de oplossing aan oxydatieomstandighedfen" werd blootgesteld door ge-
durende 2,5 uren lucht door de oplossing te laten borrelen. De 
stannoionenconcentratie werd daarna opnieuw gemeten. Dit de resul-
taten bleek, dat stannotartraat- een veel grotere stabiliteit tegen 
oxydatie aan de lucht bezit dan stannochloride. Bovendien geeft de 
aanwezigheid van wijnsteenzuur niet aanleiding tot een aanzienlijke 
verbetering van de stabiliteit van het stannochloride, zelfs niet, 
indien het in overmatige hoeveelheden'aanwezig is. De bereikte re-
sultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel K. 
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Tabel K 
Vergelijkende proeven, met betrekking tot de stabiliteit van stanno-
verbindingen tegen oxydatie aan de lucht 
Zoutraonster Stannoionen-

concentratie 
vóór de be-
luchting, 

ionencon-
centratie 
n= de be-
luchting, 
mg/ml 

Stanno- Resterende stanno-
tin, % 

rag/ml 

1. stannochloride " 10,8 
plus wijnsteenzuur 
(equivalente hoe-
veelheid wijnsteen-
zuur) 

6,0 55,5 

2. stannochloride 
plus wijnsteenzuur 
(twee maal de equi-
valente hoeveelheid 
wijnsteenzuur) 10,4 
3. stannochloride 9,3 

stannotartraat 18,0 

4,2 
3,6 

• 17,0 

40.4 
38,7 
94.5 

Voorbeeld XII 

In telkens 98 ml zoutoplossing, die 2 ml 1 n.HCl bevatte, werden 
zes zouten van stannoverbindingen opgelost. De oplossingen werden ge-
analyseerd teneinde de stannoionenconcentratie te meten, waarna zij 
aan oxydeomstandigheden werden onderworpen door gedurende één uur 
lucht door de oplossingen te laten borrelen. De oplossingen werden 
daarna opnieuw geanalyseerd. &it de verkregen resultaten blijkt, dat 
stannotartraat stabieler is dan stannochloride bij aanwezigheid van 
tartraat- of citraationen. De resultaten zijn onderstaand in tabel I» 
samengevat. 

(tabel L) 
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" "Tabel L. \ -

Vergelijkende -proeven met betrekking tot de stabiliteit van diverse 

stannoverbindingen tegen oxydatie aan de"lucht. 
Zout-*monster Stanno-ionen- Stanno-ionen- Njet-oxydeerd 

cencentratie concentratie na stannotin, % 
vóór de be- • de beluchting, 
luchting, mg/ml 
mg/ml 

1. Stanno-
ehloride 

2. Stannotar-
traat 

3'. Stanno-
ehloride + 
stannoèar*-
traat 

h. Stannoehlo-
ride + kalium-
natriumtar-
traat 

5. Stannoehloride 
+ natriumoxa-
laat 

6. Stannoehloride 
+ natfiumci-
traat 

1. Werkwijze voor het bereiden van een stabiele, niet-radio-

actieve drager, m e t h e t k e n m e r k , dat men a) een sequestreer-

middel in contact brengt met een voldoende hoeveelheid van een niet-

oxyderend zuur om een sequestreermiddeloplossing te verkrijgen met ^Q 

een pH van ongeveer 2 tot ongeveer 7, welk sequestreermiddel bestaat 

uit een foaforhoudende verbinding, die een P-O-P-binding bevat of 

een fosfonaat, dat P-C-P-bindingen bevat en b) in de oplossing stan-

notartraat oplost onder vorming van een stannotartraat bevattende 

oplossing met een pH tussen ongeveer 2 en ongeveer 7. 
35 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, m e t " h e t k e n m e r k, 

dat het niet-oxyderende zuur zoutzuur, azijnzuur, zwavelzuur en/of 

fosforzuur is. 

3» Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, me t h e t k e n -

m e r k , dat het sequestreermiddel een anorganisch fosfaat, zoals 40 
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2b 

0,138 

0,2^7 

0,0 85 

0,213 

61,6 

86,2 
10 

0,151 0,003 19,8 
15 

0,166 

0,134 

0,002 

0,002 

0,196 0,092 

C O N C L U S I E S . 

15,0 

15,0 

47,0 

20 

25 



nat riumpyrofo s faa t, natriumtripolyfosfaat, natriumorthofosfaat of 
natriumpolyfosfaat, 1-h.ydroxyeth.ylideen.-1,1-dinatriumfosfonaat 
(HEDSPA)t natriummethyleendifosfonaat, enkelvoudigigesubstitueerde 
zouten van natriummethyleendifosfonaat, enkelvoudig gesubstitueerde 
zouten van natriuradichloormethyleendifosfonaat of 1-hydroxyethyli-
deen-1-mononatriurafosfonaat is. 

Werkwijze volgëhs een of meer der voorafgaande conclusies, 
m e t h e t k e n m e r k , dat het sequestreermiddel 1-hydroxy-
ethylideen-1,1-dinatriumfosfonaat (HEDSPÂ  is. 

5. Werkwijze volgens conclusie h, m e t h e t k e n m e r k , 
dat de pK van de HEDSPA bevattende oplossing ongeveer 6 bedraagt en 
de pH van de stannotartraat bevattende oplossing ongeveer k bedraagt 

6. Werkwijze volgens conclusie m e t h e t k e n m e r k , 
dat men het stannotartraat aan de HEDSPA bevattende oplossing toe-
voegt in een hoeveelheid overeenkomende met een gewichtsvefhouding 
van HEDSPA tot stannotartraat van ongeveer 3r1 tot 20:1. 

7» Werkwijge volgens een of meer der voorafgaande conclusies, 
m e t h e t k e n m e r k , dat men de stannotartraat bevattende 
oplossing bij een temperatuur beneden ongeveer 0°G ljofiliseert. 

8. Werkwijze volgens conclusie 7, m e t h e t k e n m e r k , 
dat men het lyofiliseren uitvoert bij een temperatuur tussen onge-
veer 0°C en -10°C. 

9. Werkwijze volgens een of meer der voorafgaande conclusies, 
m e t h e t k e n m e r k , - dat men de stannotartraat bevattende 
oplossing in contact brengt met een voldoende hoeveelheid van een oom 99m 
zoutoplossing van Na onder vorming van een met Tc gemerk-
te oplossing, die het sequestreermiddel bevat. 

10. Werkwijze voor het bereiden van een stabiele, niet-radio-
actieve albuminedrager in macro-aggregaatvorm, m e t h e t k e n -
m e r k, dat men a) een zoutoplossing met een voldoende hoeveel-
heid van een niet-oxyderend zuur in contact brengt om de pH van 
de oplossing tussen ongeveer 2 en ongeveer 6 in te stellen, b) in 
de verkregen oplossing stannotartraat en serumalbumine van de mens 
opneemt, onder vorming van een stannotartraat bevattende oplossing, 
c) een voldoende hoeveelheid natriumhydroxyde toevoegt om de pH van 
de stannotartraat bevattende oplossing in te stellen tussen ongeveer 
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5 en ongeveer 6, en d) de op de genoemde pH ingestelde oplossing 
gedurende een tevoren bepaalde periode op een voldoend hoge tempera-
tuur verwarmt om macro-aggregaten van het albumine te vormen, welke 
albumine-macro-aggregaten uit deeltjes met een diameter tussen onge-
veer 3^u en ongeveer 5°bestaan. 

5. Werkwijze volgens conclusie 10, m e t h e t k e n m e r k , 
dat het niet-oxyderende zuur zoutzuur, azijnzuur, - zwavelzuur en/of 
fosforzuur is. . 

12. Werkwijze volgens conclusie 10 of 11, m e t h e t k e n -
m e r k , dat het niet-oxyderende zuur zoutzuur is. 

13. Werkwijze volgens een of meer der conclusies 12, m e t 
h e t :.k e n m e r k, dat men de pH van de zoutoplossing op ongeveer 
5,5 instelt en de pH van de stannotartraat bevattende oplossing tussen 
ongeveer 5,5 en ongeveer 5,6 instelt. 

14. Werkwijze volgens'een of meer der conclusies 10 tot 13, 
m e t h e t k e n m e r k , dat men de op de genoemde- pH ingestelde 
oplossing voor de macro-aggregaatvorming gedurende ongeveer 20 minu-
ten tot ongeveer 40 minuten op een temperatuur tussen ongeveer 70°C 
en ongeveer 80°C verwarmt. 

15. Werkwijze volgens conclusie 14, m e t h e t k e n m e r k , 
dat men de oplossing gedurende ongeveer 25 minuten op een temperatuur 
van ongeveer 74°C verwarmt. 

16. Werkwijze volgens een of meer der conclusies 10 tot 15, 
m e t h e t k e n m e r k , dat men tevens aan de stannotartraat 
bevattende oplossing een conserveermiddel toevoegt, zoals thimerosal, 
methyl- en propyl p-hydroxybenzoaten. 

17. Werkwijze volgens-een of meer der conclusies 10 tot 16, 
m e t h e t k e n m e r k , dat men de stannotartraat bevattende 
oplossing bij een temperatuur beneden ongeveer 0°C lyofiliseert. 

18. Werkwijze volgens conclusie 17, m e t h e t k e n m e r k , 
dat men het lyofiliseren uitvoert bij eentemperatuur tussen ongeveer 
0°C en -10°C. 

19» Werkwijze volgens een of meer der conclusies 1-18, m e t 
h e t k e n m e r k , dat de deeltjes een diameter tussen ongeveer 10 
jXk_ en ongeveer 90yu bezitten, terwijl een overwegende hoeveelheid 
daarvan een diameter van ongeveer 50^u bezit-
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20. Werkwijze volgens een of meer der conclusies 10 tot 19, 

m e t h e t k e n m e r k , dat men de stannotartraat bevattende 

oplossing, eventueel na reconstituering, in contact brengt met een. 
O Om 

voldoende hoeveelheid van een zoutoplossingvan Na"' Ïc0, onder vor-
99m 

ming van een met Tc gemerkte albumine-oplossing in macro-aggregaat-

vorm. 
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