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! RESEARCH'CORPORATION, te lew York, lew York, Ver.St.v.Amerika. 

Werkwijze ter bereiding van een ehelaat. 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze ; 

. ! ter bereiding van een chelaat, ^ j 

; Tot nu toe zijn radiofarmaceutische beeldvormende 
; middelen gebruikt voor het uitwendig vormen van een beeld van verschil-

lende delen van de anatomie. Alleen radiofarmaceutica die gamma-fotonen 

uitstralen zijn voor deze toepassing geschikt. Het toepassingsgebied is 

beperkt wegens het feit, dat vafi de radiokernen die gammastralen afgeven, 

slechts zeer weinig voldoen aan de aanvullende vereisten die daaraan 

gesteld worden door de inherente begrenzingen van exiterende beeldsystemen 

en door de noodzaak om de stralingsdosis zo laag mogelijk te houden. 

Tot deze vereisten behoren de noodzaak van een eenvoudig gamrnaspectrum, 

, een hoge opbrengst aan fotonen piet een energie die laag genoeg is om doel-

matig collimeren toe te laten en doelmatige detectie en een halfwaarde 

tijd diê kort genoeg is om toediening van millicurie hoeveelheden toe te 

laten zonder een overmatige stralingsdosis na de proef. I 

I De gebruikelijke methode voor het uitwendig,vormen 

van een beeld bestaat in het algemeen uit het merken van een voor ' 
: i 

toediening aan een patiënt geschikte organische verbinding met een geschikt 
I ' ' . 1 

• radio-isotoop. Meer in het bijzonder wordt een biologisch middel waarvan | 

bekend is dat het zich verzamelt in het bepaalde orgaan of anatomisch i 
gedeelte waarvan een beeld moet worden gevormd, in geringe mate gemerkt 

I dan mogelijk om een uitwendig beeld te vormen van het gewenste orgaan met [ 
; - l 
behulp van gebruikelijke stralingsmeettechnieken. {. 

in deze richting concentreren iich in hpofdzaak op het combineren van de 

! vereisten (1) dat het biologische middel specifiek is voor het orgaan 

! waarvan een beeld moet worden gevormd, (2) datesn geschikte radiokern 

De problemen die gepaard gaan met bekende pogingen 
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gebruikt wordt als merkmid&el, (3) dat het gemerkte middel voldoende 

stabiel is in vivo om een doelmatige beeldvorming toe te laten en (4) 

dat het gemerkte biologische middel z'n orgaanspecificiteit behoudt» 

De uitvinding heeft ten doel een radio-actief 

gemerkt biologisch middel te verschaffen met een hoge mate van in vivo ( 

stabiliteits en dat sterk orgaanseleetief is. Verder heeft de uitvinding 

ten doel een werkwijze te verschaffen voor het vervaardigen van een ! 

uitwendig beeld met behulp van dit middel. ! 

i De bovenstaande doeleinden worden bereikt met een 
1 > . , . . . . 

; werkwijze voor het bereiden van een radio gemerkt diagnostisch middel, 

| dat hoge doelorgaanspecificiteit van verschillende geneesmiddelen en 

i biochemische verbindingen koppelt met de uitstekende kernbeeldeigenschap-

pen van de radiometalen technetium-99ni> cobalt~57j gallium-67» gallium-68, 

indium-111 en indium-113m. 

De uitvinding "berust op de ontdekking j, dat chela-

ten van de bovenstaande radio-actieve metalen niet een gesubstitueerd 

imirioüiazijnzuur of een 8-hydroxjrchinoline een hoge mate van in vivo 

stabiliteit bezitten, sterk specifiek zijn voor bepaalde organen of 

< anatomische gedeelten en uitstekende kerribeeldvormende eigenschappen 

bezitten. 

j De bovengenoemde chelaten kunnen worden bereid 

! door het gewenste radio-isotoop met het cheleermiddel te laten reageren, 

i Technetiuiu-99m is in de handel verkrijgbaar hetzij 

| uit een isotoop generator als een dochterprodukt van molybdeen-99 of als 

! een direct produkt van een leverancier. Het is ook beschikbaar als een i 
j oplosmiddelextractieprodukt uit molybdeen~99 oplossingen, m het algemeen 

i als alkalimetaalpertechnetaatoplossingen van jï-TOO mCi, Nadere bereidings-

I methoden zijn vermeld in de .Amerikaanse Octrooischriften 3.1*68.808 en 

3.382.152. • - - - - j 

Het technetium-99m chelaat, wordt het liefst bereid 1 
door een oplossing van pertechnetaat, b.v, een alkalimetaalpertechnetaat ! 

te reduceren in aanwezigheid van het cheleermiddel. De reductie wordt ' 

bij voorkeur uitgevoerd met-behulp van tin(II)chloride als reductiemiddel. 1 
Ieder geschikt reductiemiddel kan worden gebruikt, met inbegrip van i 

! • andere tin(II)zouten, zoals tin(II)pyrofosfaat. Ten gevolge van deze i 
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! reductietrap bevat het produkt $ok een aanmerkelijke hoeveelheid van het 

i tin(H)chelaat. Het zal duidelijk zijn, dat.de uitvinding ook betrekking 

! heeft op het produktmengsel, dat'"'zotfel het radtemetaalchelaat als het 

j overeenkomstige tin(ll)chelaat bevat, , 

In de priktijk -worden de volgens de uitvinding 

bereide preparatèn het geschiktst Verschaft als een steriele verpakking t 
| die bestaat uit niet-radioactiete ̂diemi'caliën voor het mengen met de 

; radiometaalbron voorafgaande aan het gebruik. De verpakking bevat bij voor 

keur een tin(lI)zoutoplossing, éhéleermiddeloplossing, pH-bufferoplossing 

of een combinatie daarvan. Onder gebruikmaking van steriele reagentia 

en aseptische technieken worden de respectieve oplossingen met elkaar 

gemengd in willekeurige volgorde en daarna-met de radiometaalbronoplossing 

De verkregen oplossing die het radiometaalchelaat, het tin(ll)chelaat en 

eventueel vrij chelaat bevat, kan dan direct worden gebruikt voor het 

maken van beelden. 

In het algemeen wordt aan de patiënt een oplossing, 

toegediend die geschikt is voor intraveneuze toediening en tot 15 mCi 

radio-activiteit bevat, In het algemeen kan dit worden bereikt door 

0,2-1 ml toe te dienen van een oplossing die 2-100 mg gecombineerd chelaat-

produkt bevat. Radioproeven van het radio-risotoop in het gewenste orgaan 

kunnen,worden uitgevoerd met behulp van gebruikelijke apparatuur, zoals 

een sintillatie-camera. - * i 

| Orgaanspecificiteit wordt bepaald door het bepaal-
1 de gebruikte cheleermiddel. Alle volgens de uitvinding verkregen chelaten' 

• worden echter hetzij door de nieren of door de lever afgevoerd. Derhalve; 

| kunnen de volgens de uitvinding verkregen chelaten van de bovenstaande i 

radiometalen met de meeste gesubstitueerde iminodiazijnzuren en 8-hydroxy-

chinolinen worden gebruikt voör het maken van een beeld van deze organen. 

Bij voorkeur voldoen de volgens de uitvinding 

I verkregen cheleermiddelen aan formule 1 of formule 2, waarin E een alkyl-

groep met tot 2k koolstofatomen, bij voorkeur 1h koolstofatomen, een 

alkenyl,.arylalkyl of cyclo-alifatische groep, gesubstitueerd door halo-

geen, hydroxy, carboxy, nitro, amino, keto of heterocyclische groepen, 

is. De groepen kunnen onderbroken zijn door-ether of thio-etherbruggen. j 

; De-grootste voorkeur gaat uit naar cheleermiddelenj 

— - J " 
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die gesubstitueerde iminodiazijnzuur en 8-hydroxychinoline homologen 

zijn van geneesmiddelen en biochemische verbindingen waarvan de orgaan 

specifieke kenmerken bekend zijn. 

Andere specifieke cheleermiddelen die geschikt 

zijn om te worden gebruikt bij de toepassing van de uitvinding zijn 

N-methyl-iminodiazijnzuur, N-(10-carboxydecyl)iminodiazijnzuur, N-/N' •-

(S,6-dimethylfenyl)carbamoy],methyl7ifflinodiazijnzuur„ N-(o-broombenzyl)-

j iminodiazijnzurt N-/3-(1~nafthyloxy)-2»hydroxypropyl/iminodiazLjnzuur, 

i nitrilotriazijnzuur en 5,7-dijood~8-hydroxychinoline. 

| Het zal duidelijk zijn, dat de uitdrukking "gesub-

; stitueerd -iminodiazijnzuur" de verbindingen omvat, waarin R in de 

genoemde structuurformules combineert met een methyleengroep onder vorming 

van een heterocyclische ring. Een voorbeeld van een dergelijk zuur is 

2,6-pyridinedicarbonzuur, 

De gallium en indiumchelaten worden bereid door 

toevoegen van hetzij GaCl̂  of indiumchloride in 0,05 molair HCl, aan het 

'geschikte cheleermiddei bij een pH van 3,5. Na een incubatieperiode van 

25 min, wordt de pH verhoogd tot 5-7• 

De onderstaande voorbeelden dienen ter nadere 

toelichting van de uitvinding, 

Voorbeeld I 

2 g (0,01 mol) a-chloor~2,6-acety2.oxylidide 

en 2 g (0,01 mol) iminodiazijnzuur (dinatriumzout) worden W uur onder 

terugvloeien verwarmd in 200 ml van een 3:1 EtOH/Ĥ O mengsel. Het mengsel 

werd tot droog ingedampt waardoor een geel residu verd verkregen. 

25 ml water werden aan het residu toegevoegd» Het gedeelte dat niet in 

oplossing ging werd door vacuüiaf'iltratie verzameld. Aan het filtraat 

werd geconcentreerd zoutzuur druppelsgewijze toegevoegd en de pïï werd 

gemeten. Bij-pH 3 werd de heldere oplossing troebel en deze werd een i 

nacht lang gekoeld. Een gebroken wit neerslag werd verzai.ie.ld en dit werd ' 

OBigekristalliseerd uit kokend water. Het produkt werd geïdentificeerd ; 

als lf-/Kl-(2,6-dimethylfenyl)carbamoylmethyl7iminodiazijnzuur met smpt. 

20i-203°C« Opbrengst 20 % van de theoretische. j 

KMR: DMS0-dg 5 = 7,11 (s,3, aromatische protonen) j 

<5 = 3,63 (s,MH2-C00-) | 
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6 = 3,57 (S,2,-CH2~Ï<) 

S = 2,20 (S,6,CH3) 

CHÏÏ: 57,13 C; 6,16 Hj 9»52N Theor. 

57,10 Cj 6,23 H; 9,̂ 333 Exp, 

Voorbeeld II 

Eet overeenkomstig voorbeeld I bereide 

N~/N,-(2s6-dimethylfeny-l)car'bajiioylmethyl7iminodiazijnzuur werd in een : 

hoeveelheid van 150 mg (0>51 maol) opgelost in 3 ml 0,1 n NaOH. • j 

De pH van de oplossing werd ingesteld op 3,5 met 1n HCl. Aanvallend 

0,1 n NaOH werd daaraan toegevoegd om de daarna toegevoegde zure SnCl2 

oplossing te compenseren. 0,3 cm van een oplossing van SnClg (20 mg, 

0,11 mmol in 10 ml 1n HCl) werden toegevoegd. Na 5 min. wachten werden 

80 mCi technetium-99m als natriumpertechnetaat toegevoegd. Het produkt 

werd gechromatografeerd in een zoutoplossing en gemeten op een radio-

ehromatogram meetapparaat. De verkregen grafiek vertoonde een piek aan 

de voorkant van het oplosmiddel, ten gevolge van de chelaatverbinding. 

Er was weinig colloïdvorming, Er werd nagenoeg geen vrij technetium-99m 

(TRf=0,75) gemeten. 

Voorbeeld III 

Methyliminodiazijnzuur werd in een hoeveelheid 

van 150 mg opgelost in 3 ml 0,1 n NaOH. De pH van de oplossing werd 

ingesteld op 3,5 met 1 n HCl. Aanvullend 0,1 n NaOH werd toegevoegd 

om de zure SnClp oplossing die daarna werd toegevoegd, te compenseren. do • j 

Er werden 0,3 cm toegevoegd van een oplossing van SnCl^ (20 mg, 0,11 j 

mmol in 10 ml 1n HCl). Ha 5 min. wachten werden 80 mCi technetium-99m 

als natriumpertechnetaat toegevoegd. Het produkt Werd gechromatografeerd 

in zoutoplossing en gemeten op een radiochromatogram meetapparaat. 

De verkregen grafiek vertoonde een piek aan de voorkant van het' oplos- ! 

middel, ten gevolge van -de chelaatverbinding. Er was weinig 

colloidvorming. Er werd nagenoeg geen'vrij technetium~99m (TBf=0,75) 

gemeten. 

Voorbeeld IV 

2 ji Ci (technetrum-99m) van het produkt uit 

voorbeeld II werden intraveneus bij muizen geïnjecteerd. De dieren werden 

in serie afgemaakt na de injectie en de activiteiten van de belangrijkste 
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organen verden "bepaald, door een aantal monsters uit ieder orgaan in een I 

sintillatieteller te tellen, De in vivo verdeling van het produkt uit | 
i 

voorbeeld II hij muizen werd uitgezet-als een functie van de tijd. j 

Zie fig. 1 met langs de horizontale as de tijd in min. langs de verticale 

as het percentage dosering per gram, de stippellijn voor bloed, de lijn ; 

met de meetpunten als A voor de maag, de lijn met n voor de nieren, i 
de lijn met x voor de lever en de lijn met o voor de darmen. j 

Voorbeeld V ' 

De methode van voorbeeld IV werd gevolgd met 

gebruikmaking van het produkt van voorbeeld III. De in vivo verdeling 

van dit produkt bij muizen als een functie van de tijd werd uitgezet. 

Zie fig. 2 waarin langs de horizontale as de tijd in min. „ langs de 

verticale as het percentage van de dosering per gram, de onderste lijn 

voor de maag, de middelste lijn voor de lever en bovenste lijn voor de 

nieren» 

Voorbeeld VI 

k mCi (technetivm-p2m) van het produkt uit 

voorbeeld II werden intraveneus geïnjecteerd .in. laboratoriumhonden. 

Een dier werd genomen voor het met tijdsintervallen vervaardigen van 

beelden met behulp van een sintillatiecamera. De camerabeelden werden 

door meervoudige belichting verkregen en toonden de localisatie van 

teehnetim~99*n in de lever aan. Zie fig. 3, waarin voorafgaande beeld-

studies zijn weergegeven en waaruit de snelle opname door de lever 

blijkt, die duidelijk wordt geïdentificeerd na 5 min. (Opname A). 

De galblaas verschijnt als een koud defect. Daaropvolgende beelden, 

genomen na 25, 40 en 50 min. zijn weergegeven in de opnamen B, C en D, 

waarbij verwijdering uit de lever werd aangetoond met toenemende opeen-

hoping van het radiofarmaceuticum in de galblaas. Minder dan 10 % en 3 % 

van de geïnjecteerde dosfe bleef in het bloed na respectievelijk 10 min. j 

en 60 min. Voldoende cholecystokinine werd intraveneus in de hond j 

geïnjecteerd om een samentrekking van de galblaas te veroorzaken. _ | 

Daaropvolgend onderzoek onthulde radiofarmaceutische activiteit die 

door de dunne darmen voortschrijdt. Zie fig. Binnen 1 min, na injectie 

van cholecystokinine ziet men het technetium~99m gemerkte produkt de ; 

galblaas verlaten (opname E), De opnames F, G en H die na 10 en 35 min. 



verden genomen vertonen een bolusactiviteit die voortschrijdt door de 

dunne darm. De beelden werden verkregen met gebruikmaking van een gamma-

sintillatie-camera (Pho Gamma XXI) en een hoge sensitiviteit-crollimator i 

met parallel opening,. 

Voorbeeld VII 

De methode van voorbeeld VI werd uitgevoerd en 

j de resultaten werden vergeleken met de resultaten verkregen na injectie 

! van dezelfde hond op een later tijdstip met 1-131 Bengaals Rood." Zowel ! 

j voor als na plasma toediening met broomsulftaleine (BSP) om hyperbilirubine-

; mie te simuleren, veranderde de BSP gehalten van k~J mg % de plasma ver-

wijdering of beeldkenmerken van het met technetium-99m gemerkte produkt 

nagenoeg niet. Deze beelden waren van een veel betere kwaliteit dan de 

beelden die achtereenvolgens verkregen worden bij dezelfde hond met 

gebruikmaking van 1-131 Bengaals Rood. Zie fig. 5. 

Voorbeeld VIII 

De methode van de voorbeelden II en III werd 

, gevolgd voor het bereiden van het technetium~99ffl chelaat van 8-hydroxy~ 

chinoline waarbij een, 7 m molaire oplossing van 8-hydroxychinoline en een 

zure tin(ll)chlorideoplossing als reductiemiddel werden gebruikt. 

Het chelaat werd teruggewonnen' door chloroform-extractie in een opbrengst 

van meer dan PO %» 

De bioverdelingsonderzoeken werden uitgevoerd 

' met gebruikmaking van de methode van voorbeeld IV. 2 yuCi (technetium-99m) 

! van het bovengenoemde chelaat werden intraveneus geïnjecteerd in muizen | 

van 25 g. De dieren werden na ëO min. afgemaakt en de activiteiten in de 

voornaamste organen werden bepaald door een aantal monsters van hetzelfde! 

orgaan te tellen in een sintillatieteller. Vastgesteld werd, dat gemid-

deld ko % van de geïnjecteerde dosis in de lever aanwezig was en 20 % 

- in de darmen. . ' 

Voorbeeld IX 

Het gallium-67 chelaat van 8-hydroxychinoline 

werd bereid door Ga Cl̂  in 0,05 molair HC1 toe te Voegen aan een waterige' 

7m molaire 8-hydroxychinoline-oplossing met een pH van 3,5. Ka 25 min. 

incubatieperiode werd de pH verhoogd tot 6. Chloroform-extractie van het 

reactieprodukt leverde een opbrengst van meer dan 90 % van het chelaat. 
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Bioverdelingsonderzoekingen werden uitgevoerd volgens de methode als | 

„beschreven in voorbeeld VIII. Ia intraveneuze injectie van het chelaat | 

bij muizen van 25 g werd 25 % va,n de geïnjecteerde dosis in de lever ' 

gevonden, 13 % in de darmen en 20 % in het bloed na 60 min. 

Voorbeeld X i 

Het technetium-99m chelaat van nitrilotriazijnzuur 

werd bereid volgens de tin(II)chloride reductiemethode als beschreven in 

de voorbeelden II, III en VIII. Het chelaat is water-oplosbaar met een 

meer dan 95 $'ige migratie bij papierchromatografie met gebruikmaking 

van een zoutoplossing. Bioverdelingsonderzoekingen werden uitgevoerd 

volgens de methode als beschreven in voorbeeld VIII. Het chelaat bleek 

snel door de nieren te gaan naar de urine (*t0 % in de urine verwijderd 

na 60 min.) terwijl minder dan 5 % van de geïnjecteerde dosis in de lever 

en de darmen werd gevonden. 

Voorbeeld XI 

Het cob alt-5 7 chelaa,t van N-/I '-(2,6-diraethylfenyl)-
~ 57 

carbamoylmethyl7iminodiazijnzuur werd bereid door 2-5 ji Ci van Co Cl^ 

te verwarmen in aanwezigheid van 1 ml (20 mg/ml) van een oplossing van 

de verbinding (pH 4-5) gedurende 1 uur bij 100°C. Het chelaat werd 

gechromatografeerd en de bioverdelingsonderzoekingen werden uitgevoerd 

.volgens de jiethode van voorbeeld VIII. Na 30 min. komt 28 % van de 

geïnjecteerde dosis voor in de lever en 12 % in de darmen. 

Voorbeeld XII 

Het technetium~99® chelaat van 10-carboxydecylimi-

nodiazijnzuur werd bereid overeenkomsti.g de tin(lï)chloride reductie 

methode van de voorbeelden II, III en VIII, Het produkt werd gechromato-

grafeerd in zoutoplossing. Meer dan 98 % van het materiaal bezat een 

De bioverdelingsonderzoekingen van het chelaat overeenkomstig j 

volgens voorbeeld'VIII bij 10 muizen van 25 g vertoonde een snelle I 

verwijdering uit het bloed waarbij minder dan 6 % van de geïnjecteerde ; 

dosis na 6o min. nog in het bloed aanwezig was. De radio-activiteit werd 

afgevoerd door zowel de nieren als de lever, waarbij een achterblijvende 

activiteit in de lever en de longen werd vastgesteld. ' 

Voorbeeld XIII ! 

Het technetium-992i|:helaat van N-(o-broombenzyl)-
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iminodiazijnzuur werd bereid volgens de tin(ll)chloride reductiemethode 
als beschreven in voorbeelden II, III en VIII. Het produkt werd onder-

j worpen aan papierchromatografie in zoutoplossing (98% bezat-een Rf= 1)* 
j Bioverdelingsonderzoekingen werden uitgevoerd met 12 muizen van 25 g 
volgens de methode van voorbeeld VIII waarbij een snelle verwijdering 
uit het bloed werd waargenomen ('minder dan 5% is nog aanwezig na 60 
min.) en een hoge opname in de lever (40$) en de darmen (30$) na 30 
min. 

; Voorbeeld XIV 
De methode van voorbeeld XI werd gevolg voor het bereiden 

; van een cobalt-57 chelaat van methyliminoaiazijnzuur. 
Voorbeeld XV 

De methode van voorbeeld IX werd gevolgd voor het berei-
den van het gallium-67 chelaat van methyliminodiazijnzuur. 
Bioverdelingsproeven werden uitgevoerd volgens de methode van voorbeeld 
VIII en deze toonden een snelle verwijdering uit de nieren aan. 
Voorbeeld XVI 
' ' r r 111 ' 1 » 

De tin(II)chloride reductiemethode van de voorbeelden II, 
: III en VIII werd gebruikt voor het bereiden van het technetium-99m ' 
chelaat van ̂ ,7-dijood-8-hydroxfchinoline. 
Voorbeeld XVII i : j 

• De tin(ll)chloridereductiemethode van de voorbeelden II, ' ! i 
• III en VIII werd gebruikt voor het bereiden van het technetium-99m 
; chelaat van 2,6-pyri d i nedi c arbon zuur. 

C o nel u s i e s 
{ 1. Werkwijze ter bereüing van een chelaat, met het kenmerk, 
: dat men een chelaat bereidt van technetium-99m> cobalt-57> gallium-67, 
j gallium-68, indium-111 of indium-113m en een gesubstitueerd iminodiazijn-
zuur. 

2. Werkwijze ter bereiding van een chelaat, met het kenmerk, 
dat men een chelaat bereidt van technetium-99m, cobalt-57, gallium-67, 
gallium-68, indiumr111 of indium-113m en 8-hydroxychinoline. J 

3. Werkwijze ter bereiding van een preparaat, met het kenmerk, 
dat men een mengsel bereidt van het technetium-99m chelaat en het tin(II) 

i chelaat van het gebruikte cheleermiddel. 
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h. Werkwijze ter bereiding van een preparaat, met het kenmerk, 

dat men een mengsel bereidt van het technetium-99ia chelaat, het tin(ll) 

chelaat van het cheleermiddel en het cheleermiddel zelf. 

5. Werkwijze volgens conclusie 1,3 of met het kenmerk, 

dat men als iminodiazijnzuur cheleermiddel ïï-methyl-iminodiazijnzuur, J 

I-/ lfl-(2,6-dimethylfenyl)carbamoylmethyl/iminodiazijnzuur, N-(10-carboxydecyl) 

iminodiazijnzuur, N-(o-broombenzyl)iminodiazijnz-Uur, N/ 3-(1-nafthyloxy)-2-

hydroxypropyl /iminodiazijnzuur, nitrilotriazijnzuur of 2,6-pyridinedicar-' 

bonzuur gebruikt. j 
! 

6. Werkwijze volgens conclusie 1, set het kenmerk, dat men ; 

j B"-/ II'-(2,6-dimethylfenyl)carbamoylmethyl 7imino-diazijnzuur bereidt. 

| T. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men 

i het radio-isotoop met het cheleermiddel laat reageren. i 
8. Werkwijze volgens conclusie J, met het kenmerk, dat men 

i als radio-isotoop technetium-99m toepast. 
I 
| . 9« Werkwijze volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat men' 

een pertechnetaat reduceert in aanwezigheid van het cheleermiddel. 

10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat men 

de reductie uitvoert met behulp van tin(II)chloride als reductiemiddel. 

11. Werkwij ze voor de bereiding van een chelaat, zoals j 

; hierin beschreven. 
i . , , 

| ' - 12. Werkwijze voor de bereiding van een diagnotisch preparaat, 

met het kenmerk, dat men een chelaat van technetium-99m, cobalt-57, i 

gallium-67, galliuai-68, indium-111 of indium-113m met een gesubstitueerd i 

iminodiazijnzuur in voor toepassing geschiktevorm brengt. J 

13. Gevormd diagnotisch preparaat, verkregen met de werk- J 

wijze volgens conclusie 12. 
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